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Aizvadīts janvāris – ar gadumijas pasākumiem pilsētās, novados un ciemos, 
Barikāžu atceres pasākumiem, godinot 1991.  gada vēsturiskā notikuma 
dalībniekus un atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīša-
nas dienu 26. janvārī.

Janvāris ievadījis arī mūsu valsts simtgades gadu, kurā ikviens aicināts dāvi-
nāt savu laiku labiem darbiem pašiem sev un Latvijai. “Es esmu Latvija” ir 
valsts 100.  gadadienas svinību vēstījums  – aicinājums un atgādinājums, 
ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri veltījuši savu dzīvi neatkarīgas 
valsts tapšanai un pastāvēšanai, veido tās tagadni un liek pamatus rītdienai.

Uz nākotni un attīstību vērsti arī pašvaldību labie darbi. Janvāra ziņu apko-
pojumā stāstīts gan par infrastruktūras projektiem  – ielām, ceļiem, lauku-
miem, ūdenssaimniecības sakārtošanu un teritoriju labiekārtošanu  –, gan 
atklātajiem sporta, izglītības, kultūras un sociālajiem objektiem, jauniem un 
jau zināmiem mākslas, vides un dabas objektiem, tūrisma attīstību, izdota-
jām grāmatām, izveidotajām filmām un spēlēm, gan citiem paveiktajiem 
darbiem un darbiņiem.
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Plūdu risku mazināšanai pārbūvēs 
polderu sūkņu stacijas, aizsargdambjus 
un ūdensnotekas

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašu-
mi” (ZMNĪ), investējot ES Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā paredzēti meliorācijai, turpina 
īstenot pasākumā “Samazināt plūdu riskus lauku teri-
torijās” plānotos darbus  – valstij piederošu hidro-
tehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts 
nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektus.
Šāgada 1. janvārī būvniecība sākta 11 projektos:
– Jelgavas novadā četri projekti plūdu risku samazinā-
šanai lauku teritorijās – Auces, Vārpas un Kalnciema 
poldera sūkņu staciju pārbūve un Ruduļa poldera 
aizsargdambja D-1 atjaunošana;
– Madonas novadā – Zvidzienas poldera sūkņu staci-
jas pārbūve;
– Nīcas novadā – Arāju poldera aizsargdambja atjau-
nošana;
– Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles un Ogres aizsarg-
dambju atjaunošana;
– Aizputes novadā  – valsts nozīmes ūdensnotekas 
Alokstes atjaunošana;
– Talsu novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Rojas 
atjaunošana;
– Alūksnes novadā  – valsts nozīmes ūdensnotekas 
Kūdupes atjaunošana.
Realizējot apstiprinātos projektus, plūdu riski tiks 
samazināti ap 15 000 hektāru kopplatībā, pasargājot 
reģionos no plūdiem vairāk nekā 7000 iedzīvotāju, 
t.sk. viņiem piederošās būves, saimniecības un tehni-
ku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes.
Savukārt, ieguldot Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, ZMNĪ īsteno 
meliorācijas projektus, kas iesniegti Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Ieguldī-
jumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecī-
bas infrastruktūras attīstībā”. Iesniegti 154 projekti par 
kopējo summu 26,3 miljoni eiro, un šogad būvdar-
bus plānots sākt 48 objektos (456  km, 10,3  miljoni 
eiro).

Tukumā noslēdzies Parādes ielas 
pārbūves projekts

Tukumā noslēgusies pilsētas galvenās ielas – Parādes 
ielas – būvniecība ERAF līdzfinansētajā projektā “Rūp-
nieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā”.
Ielai veikta pilna segas konstrukcijas, gājēju ietves, 
lietusūdens kanalizācijas un apgaismojuma izbūve, 
piegulošās zonas labiekārtošana (apzaļumošana) un 
komunikāciju infrastruktūras pārbūve. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 681 317 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfi-
nansējums – 430 778 eiro un valsts budžeta dotācija – 
56 499 eiro.

Talsu novadā pārbūvē ceļus Ārlavas, 
Lībagu, Ģibuļu un Lubes pagastā
Janvārī Talsu novadā sākušies pārbūves darbi Ārla-
vas, Lībagu, Ģibuļu un Lubes pagasta autoceļiem. 
Ārlavas pagastā ceļa pārbūves darbi sākti posmam 
“Nogale–Laukmuiža–Cepļi” 3,054  km garumā, 
Lībagu pagastā ceļa posmam “Mazstende–Purga-
ļi–Robežnieki” (Robežnieki–Mazstende) 6,296  km 
garumā, Ģibuļu pagastā ceļa posmam “Skujas–Oši” 
1,648  km garumā un Lubes pagastā ceļa posmam 
“Dižgaļi–Sārkaste–Lube” (Dižgali–Sārkaste) 5,558 km 
garumā.

JANVĀRIS PAŠVALDĪBĀS

Infrastruktūras projekti – ielas un ceļi, laukumi, 
ūdenssaimniecība un teritoriju labiekārtošana
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Ceļiem tiks atjaunots segums un sakārtotas ceļa 
nomales, lai novadītu no brauktuves lietusūdeņus un 
sniega kušanas ūdeņus.

Ventspils novadā pārbūvēs ceļus Popē 
un labiekārtos Ventas krastu Vārvē

* Projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Popes 
pagastā” plānota Popes pagasta ceļa Po-40 “Meždār-
zi” pārbūve (jauna asfaltbetona seguma ieklāšana) 
un apgaismojuma izbūve un Po-23 “Kalnmeža ceļš” 
apgaismojuma izbūve. Būvdarbi tiks veikti šāgada 
būvniecības sezonā.
* 5. janvārī Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimnie-
cības pārvaldē apstiprināja projektu “Ventas krasta 
labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā”. Šajā 
projektā Vārvē tiks ierīkota laivu piestātne (pontona 
laipa), sakārtota Ventas krasta josla (niedru izpļauša-
na, grunts uzlabošana, smilšu piebēršana), atjaunots 
piebraucamais ceļš, ierīkots celiņš uz laivu piestātni 
un automašīnu stāvlaukumu, kā arī labiekārtos plud-
mali – ierīkos volejbola laukumu, bērnu rotaļu lauku-
mu un skatu laukumu un uzstādīs mobilās tualetes un 
pārģērbšanās kabīnes.

Ventspilī uzsākta gājēju un veloceliņu 
izbūve dienvidrietumu rajonā

Foto: Ventspils muzeja arhīvs
Projektā “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība”, ko atbalsta Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Ventspilī notiek gājēju un veloceliņu 
izbūve dienvidrietumu rajonā Eiropas nozīmes aiz-
sargājamas dabas teritorijas – pelēkās kāpas – sasnie-
dzamībai.
Pašlaik top apvienotie gājēju un velosipēdu celiņi 
ar apgaismojumu, skatu laukumiem, apkalpojošā 
personāla un pašvaldības transporta apgriešanās lau-
kumiem. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ventspils 
Komunālo pārvaldi.

Kuldīgas novadā piešķirts 
līdzfinansējums sešu pagalmu 
labiekārtošanai

Kuldīgas novada domes deputāti decembra sēdē 
nolēma piešķirt līdzfinansējumu visu pašvaldības 
rīkotajā konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” pieteikto 
projektu īstenošanai. 2018. gada konkursam tika pie-
teikti seši projekti, un komisija, izvērtējot pieteiku-
mus, ieteica atbalstīt visus.
Lai īstenotu projektus, pašvaldība piešķirs līdzfinan-
sējumu 22 066,48 eiro apmērā, savukārt iedzīvotāju 
līdzfinansējums būs 25  548,54 eiro. Ar pašvaldības 

http://www.ventspilsnovads.lv/213-pasvaldiba/projektipasvaldiba/projekti-2018/3421-pope-parbuves-celus-un-izbuves-apgaismojumu
http://www.ventspilsnovads.lv/213-pasvaldiba/projektipasvaldiba/projekti-2018/3421-pope-parbuves-celus-un-izbuves-apgaismojumu
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atbalstu sakārtos piecus pagalmus Kuldīgā – izbūvēs 
ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu Alunāna ielā  7, 
sakārtos segumu Kalna ielā 20, izgatavos un montēs 
dārza aprīkojumu Liepājas ielā  8, sakārtos pagalmu 
Raiņa ielā 8 un izbūvēs lietusūdens noteces sistēmu 
Virkas ielā 25, kā arī vienu pagalmu Rumbas pagastā 
pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Maņģenes 10”.
Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas kon-
kurss tiek rīkots kopš 2012.  gada, lai veicinātu teri-
toriju sakārtošanu un labiekārtošanu ar iedzīvotā-
ju iesaistīšanos un līdzdalību visā Kuldīgas novada 
administratīvajā teritorijā.

Liepājā sakārtoti divi 
ūdenssaimniecības objekti un 
līdzfinansēs pagalmu labiekārtošanu
* Pērnā gada nogalē Liepājā ekspluatācijā pieņemti 
divi objekti, kas tika izbūvēti SIA “Liepājas ūdens” un 
AS “UPB” noslēgtajā būvdarbu līgumā par uzlabo-
jumiem kanalizācijas sistēmās Liepājā. Līgums tiek 
realizēts ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā 
“Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta”.
Viens objekts ir centralizētās kanalizācijas sistēmas 
kolektori ar pievadiem Skuju, Rubeņu, Namdaru un 
Upmalas ielās, kur izbūvēti 750 metri centralizētās 
kanalizācijas cauruļvadu un 108 metru pievadi īpa-
šumiem. Otrs ekspluatācijā nodotais objekts ir tā 
dēvētajā Jaunajā pasaulē, kur kopā ar jauniem centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem izbūvētas 
arī divas jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas. 
Šeit izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas 
cauruļvadi 2024 metru garumā un pievadi īpašu-
miem 220 metru kopgarumā. Abas ekspluatācijā 
nodotās notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kā jau 
visas, kas tiek izbūvētas pēc šā līguma, ir bez virsbū-
ves, virszemē var redzēt tikai stacijas vāku.
Pagājušā gada beigās uzsākti būvdarbi kanalizācijas 
kolektoru un pievadu izbūvei Darbnīcu ielas rajo-
nā – Ābeļu, Darbnīcas, Kviešu, Tāšu un Ziemeļu ielā. 
Arī šeit tiks izbūvētas divas notekūdeņu pārsūknēša-
nas stacijas, kas savāktos notekūdeņus pārsūknēs uz 
centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem un 
tālāk uz notekūdens attīrīšanas iekārtām.

* Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija jau 
sesto gadu pēc kārtas izsludinājusi pieteikšanos mik-
rorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas, izmantojot 

pašvaldības līdzfinansējumu, ļauj iedzīvotājiem lab-
iekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un 
uzlabot apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, 
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un 
vides pieejamību.
Šobrīd pieejamais līdzfinansējums programmas īste-
nošanai 2018.  gadā ir 50  000 eiro, bet to plānots 
papildināt.

Rundālē apstiprināts Eiropas 
līdzfinansējums autoceļa Pilsrundāle–
Svitene pārbūvei

Rundāles novada pašvaldība saņēmusi apstiprināju-
mu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansējumam pašvaldības ceļa “Pilsrundā-
le–Svitene” pārbūvei. Projektā plānota ceļa pārbūve 
7,45 km garumā.
Kopējās autoceļa pārbūves izmaksas ir 2 242 764 eiro, 
no kurām 1,17 miljonus finansēs ELFLA, bet 1 072 764 
eiro  – Rundāles novada pašvaldība. Projekta priekš-
finansēšana un līdzfinansēšana tiks nodrošināta, 
ņemot kredītu Valsts kasē. Autoceļa pārbūves darbus 
plānots veikt līdz decembrim.
Jāatzīmē, ka autoceļš “Pilsrundāle–Svitene” bija 
nepieļaujami kritiskā stāvoklī, tāpēc 2016. gadā Run-
dāles novada dome nolēma valsts vietējā autoceļa 
V-1033 “Pilsrundāle–Svitene–Klieņi” ceļa posmu pār-
ņemt pašvaldības īpašumā, un ar 2017. gada 9. augus-
ta Ministru kabineta rīkojumu šis autoceļa posms bez 
atlīdzības nodots Rundāles novada pašvaldībai. Ceļa 
rekonstrukcija veicinās uzņēmējdarbības attīstību 
novadā, uzlabos Svitenes iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
tādējādi saglabājot Svitenes ciema apdzīvotību, kā 
arī sekmēs Svitenes muižas kā potenciāla tūrisma 
galamērķa attīstību.

Bauskā atjaunos gājēju celiņus pie 
daudzdzīvokļu mājām
Bauskas novada domes Vides un attīstības komitejas 
sēdē 11. janvārī deputāti lēma par līdzfinansējuma 
piešķiršanu gājēju celiņa atjaunošanai pie dzīvojama-
jām ēkām Pionieru ielā 1 un Salātu ielā 16/1.
Šo namu iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli 
pievilcīgā vidē un arī paši ir gatavi sakopt teritoriju 
pie savām mājām. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
“Vides serviss” pieteikusi projektu “Dzīvojamās ēkas 
Pionieru ielā 1 gājēju celiņa atjaunošana” par 6014,59 
eiro un “Dzīvojamās ēkas Salātu ielā 16/1 gājēju celiņa 
atjaunošana” par kopējo summu 3001,89 eiro.
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Bauskas novada administrācijas Saimnieciskā noda-
ļa apliecinājusi projekta atbilstību Bauskas nova-
da domes saistošajiem noteikumiem “Par Bauskas 
novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā 
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.

Jelgavā iedzīvotāja dāvina valstij 
nekustamo īpašumu un sākta Pils salas 
labiekārtošana

* 18. janvārī vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards un Dabas aizsardzības 
pārvaldes ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne, 
izsakot atzinību un pateicību, saņēma Jelgavas iedzī-
votājas Intas Grantas dāvinājumu Latvijas valstij  – 
nekustamo īpašumu “Antonijas pļava”.
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natu-
ra 2000 Latvijas sarakstā iekļautajā dabas liegumā 
“Lielupes palienes pļavas” esošais zemesgabals ir 
teju 10 000 m² liels, un tajā konstatēti īpaši aizsargā-

jami zālāju biotopi, kas noteikti kā bioloģiski vērtīgi – 
palieņu zālāji un mēreni mitras pļavas. Šis ir pirmais 
gadījums, kad valsts saņem dāvinājumā zemi aizsar-
gājamā dabas teritorijā. Turpmāk valstij uzdāvinātā 
zemesgabala apsaimniekošanu nodrošinās Dabas 
aizsardzības pārvalde.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs
* Jelgavas Pils salā sākusies skatu torņa pamatu izbū-
ve, kam sekos torņa montāža. Pils salā plānots uzbū-
vēt aptuveni 20 metrus augstu koka skatu torni, no 
kura varēs vērot ne tikai savvaļas zirgus, bet arī pil-
sētas panorāmu. Līdzās skatu tornim ierīkos atpūtas 
vietu ar diviem galdiem un soliem, atkritumu urnām, 
velonovietni un informatīvu stendu.
Pārējos darbus – gabionu izbūvi, kas sargās no plūdu 
draudiem, veselības takas izveidi un marķēšanu, cen-
trālās grants seguma takas izveidi, vārtu un žoga 
uzstādīšanu  – plānots pabeigt martā, jo Pils salas 
ziemeļu daļā putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 
30. jūnijam ir sezonas liegums – šajā periodā teritorijā 
atrasties aizliegts.
Pārmaiņas Pils sala piedzīvo, pašvaldībai realizējot 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pro-
jektu “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un 
veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”.
Turpinot Pils salas labiekārtošanu, pašvaldība šogad 
plāno uzsākt ūdenstūrisma un sporta bāzes projek-
tēšanu.

Ikšķilē atklāts atkritumu šķirošanas 
laukums

11. janvārī Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta “Kapar-
āmuru karjerā Ezeri” tika atklāts jaunais šķiroto atkri-
tumu savākšanas laukums, ko izbūvējis atkritumu 

INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTI
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apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Clean R”.
Atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunāja Ikšķiles 
novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, akcen-
tējot pašvaldības labo sadarbību ar uzņēmumu. Vēl 
jāizveido kompostēšanas laukums.
Laukums tapis ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu. 1160 m² lielajā laukumā iedzīvotā-
jiem tiek piedāvāta iespēja sašķirotā veidā nogādāt 
plastmasas un stikla atkritumus, koksni un izlietoto 
koka iepakojumu, papīru un kartonu, metāla iepako-
jumu, kā arī sadzīvē radušos bīstamos un videi kaitīgo 
preču atkritumus.

Cēsīs pabeigta Saulrītu ielas pārbūve

Pagājušā gada nogalē noslēdzās Saulrītu ielas pār-
būve, kuras rezultātā rūpniecības apbūves teritori-
jā pa Saulrītu ielu izbūvēta lietusūdens savākšanas 
un novadīšanas sistēma, apgaismojums, cietais ielas 
segums. Turpmāk uzņēmējiem, kas darbojas šajā 
kvartālā, raizes vairs nesagādās pavasara atkušņi un 
stipras lietavas, kuru laikā teritorijas applūda un tika 
bojātas ēku pamatkonstrukcijas.
Šis ielas pārbūves projekts ir būtisks ieguldījums 
komercdarbības attīstībā Cēsu novadā un veicinājis 
uzņēmumu teritoriju labiekārtošanu – attīstījies būv-
materiālu veikals “Vidzemes būvserviss”, kas izbūvē 
jaunu piebrauktuvi no Piebalgas ielas, teritoriju labie-
kārtojis uzņēmums SIA “4 Forest”, un arī citi uzņēmu-
mi veic nozīmīgus ieguldījumus savā attīstībā.
Pērn noslēdzās arī Peldu un Klints ielas posmu pār-
būve, lai veicinātu teritorijas atjaunošanu Gaujas ielā 
88. Šajos posmos ieklāts cietais segums un sakārtota 
lietusūdens noteces sistēma. Kopš pagājušās vasaras 
Gaujas ielā 88 darbojas viesnīca “Villa Santa”. Uzņē-
mums SIA “Santas rezidence” ieguldījis vairāk nekā 
3,5 miljonus eiro, lai atjaunotu trīs koka ēkas, kurās 
kādreiz atradusies sanatorija.
Ielu pārbūvei piesaistīts ERAF līdzfinansējums projek-
tā “Degradēto teritoriju revitalizācija, 1. kārta”. Degra-
dētā teritorija sakārtota vairāk nekā 8 ha platībā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 637 272,78 eiro, no kurām 
pašvaldības finansējums – 71 467,65 eiro.

Valmierā noslēgts līgums par 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 
izbūvi
8. janvārī SIA “Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētājs 
Indulis Frišfelds un valdes loceklis Gints Konošonoks 

noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Woltec”, ko pār-
stāvēja tās valdes priekšsēdētājs Zigmārs Birkvalds 
un valdes locekle Vaira Ronimoisa. Projekts “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglo-
merācijā, 3. kārta” paredz kanalizācijas un ūdensap-
gādes tīklu izbūvi Valmieras pilsētā un Valmiermuižas 
ciemā Burtnieku novadā.
Projekta gaitā tiks izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli 
divu kilometru garumā, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu 
stacijas un ūdensapgādes tīkli viena kilometra garu-
mā Valmierā un Valmiermuižas ciemā. Centralizētā 
ūdensvada paplašināšana Valmieras pilsētā notiks 
Jāņa Enkmaņa un Semināra ielās, savukārt kanalizā-
cijas tīklus izbūvēs Beātes un Jāņa Enkmaņa, Pļavas, 
Burtnieku un Jāņparka ielās. Valmiermuižas ciema 
Hallartes un Burtnieku ielās tiks izbūvēts gan ūdens-
vads, gan kanalizācijas tīkli, kā arī kanalizācijas tīkla 
pārbūve paredzēta Tālivalža ielā. Valmierā paredzēta 
arī kanalizācijas tīklu, spiedvadu un trīs kanalizāci-
jas sūkņu staciju izbūve Semināra ielas iebrauktuvē, 
Ūdens un Pauku ielās un Ziedu gravā.

Valkā realizēs ūdenssaimniecības 
projekta trešo kārtu

16. janvārī starp Valkas novada domi un Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru kā sadarbības iestā-
di tika parakstīta vienošanās par projektu “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, 3. kārta”. 
Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās 
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ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkā, 
veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centra-
lizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 
iedzīvotājiem un komersantiem.
Projektā plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi 
vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, 
Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, 
Zvaigžņu).

Baltinavā labiekārtots vēsturiskā centra 
laukums

Baltinavā realizēts ELFLA un Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam aktivitātes “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskais projekts 
“Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtoša-
na”.
Skiču konkursā, ko Baltinavas novada dome izsludi-
nāja 2015. gadā, par uzvarētāju tika atzīta Dinas Jego-
rovas skice ar devīzi “Ar baltu padomu no senatnes 
nākotnē” (“Ar tāvutāvu boltū padūmu nu niulīnes – atīs-
mie”). Viņa ir autore arī otrajai skicei par labiekārtoša-
nas darbiem un gājēju laipas izbūvi pāri Supenkai, kas 
ir pirmās skices papildinājums. Abas skices apvieno-
tas vienā idejas risinājumā.
Projekta mērķis bija labiekārtot vēsturiskā centra 
laukumu, lai tas veidotu kopīgu saskaņotu ainavu, 
atspoguļotu Baltinavas novada vēsturi un saistību ar 
šodienu un iepazīstinātu tūristus ar novada iedzīvotā-
ju nodarbošanos laikmetu griežos, liekot akcentu uz 
latgalisko kultūras mantojumu. Projekts iekļauts vie-
tējās attīstības stratēģijas rīcības plānā par teritorijas 
labiekārtošanu ar tiltiņa izbūvi pāri Supenkai no vēs-
turiskā centra laukuma uz Baltinavas katoļu baznīcu.
Projekta gaitā veikta bruģēšana, soliņu un atkritumu 
urnu uzstādīšana, autobusu pieturvietas demontā-
ža. Laukuma centru tagad rotā skulptūra “Gadskārtu 
kalendārs”, kas simbolizē Baltinavas novada iedzīvo-
tāju saikni ar dabu un pamatuzņēmējdarbību nova-
dā – lauksaimniecību. Te iestādīti koki un krūmi, kas 
pavasara izskaņā un vasarā krāšņi papildinās laukuma 
kopainu, izceļot jaunizveidotā objekta skaistumu. 
Tā ir arī simboliska dāvana ikvienam iedzīvotājam 
un valstij, godinot Latvijas Republiku pastāvēšanas 
simtgadē.

Daugavpils novadā uzbūvēts meža 
autoceļš un parakstīta vienošanās par 
degradēto teritoriju samazināšanu

* 5. janvārī Daugavpils novada būvvalde pieņēma eks-
pluatācijā atjaunoto meža autoceļu “Lielais Akmens–
Riteņovka” 6,864 km garumā Nīcgales pagasta terito-
rijā. Būvniecības ierosinātājs bija SIA “Latvijas valsts 
meži” (LVM).
Projektā ceļam tika izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, 
meliorācijas grāvjos nomainītas caurtekas un papla-
šināti ceļa posmi, kur tie bija dabiski sašaurinājušies. 
Būvniecības izmaksas  – 443,9 tūkstošus eiro  – sedza 
LVM. Klimatisko apstākļu dēļ atliktā nogāžu planē-
šana un nostiprināšana ar augu zemi tiks veikta līdz 
vasarai.

 
* Pagājušajā gadā Daugavpils novada domes deputāti 
atbalstīja lēmumu kopā ar Daugavpils pilsētas domi 
iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fondam projek-
ta pieteikumu “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģe-
nerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada 
teritorijās, 1. kārta”, un 11. decembrī starp Daugavpils 
pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
tika parakstīta vienošanās par šā projekta īstenošanu.
Daugavpils pilsētas projekta daļā iekļautas Čerepo-
vas rūpnieciskās teritorijas ielas, kur ir svarīgi sakār-
tot publisko infrastruktūru, lai veicinātu Čerepovas 
industriālās zonas uzņēmējdarbības vides uzlaboša-
nu. Savukārt Daugavpils novada projekta daļā plā-
nots pārbūvēt bijušās Randenes pamatskolas ēku un 
izbūvēt jaunu produkcijas noliktavas ēku, tādējādi 
atgriežot šo teritoriju ekonomiskajā apritē kā vieglās 
rūpniecības ražošanas teritoriju.
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Būvniecība Daugavpils novada projekta daļai tika 
uzsākta vēl pirms vienošanās parakstīšanas. Šobrīd no 
kopējā plānotā apjoma jau paveikti vairāk nekā 20% 
būvdarbu.

Daugavpils dome palīdzēs labiekārtot 
pagalmus

Janvārī jaunā redakcijā Daugavpilī sākuši darboties 
saistošie noteikumi “Par Daugavpils pilsētas pašval-
dības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas 
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistī-
to zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju atjaunošanai”, kas paredz pašvaldības 
līdzfinansēšanas apjomus dzīvojamo māju pagalmu 
un piegulošo teritoriju labiekārtošanai. Izmaiņas ir 
pozitīvas, jo dome 100% apmērā finansēs visu projek-
ta dokumentācijas izstrādi, kas nepieciešama darbu 
uzsākšanai.
Tagad tie daugavpilieši, kuri vēlas paplašināt auto-
stāvvietas savos pagalmos, var to izdarīt krietni lētāk. 

Pagalmu un ietvju asfaltēšanu dome līdzfinansēs līdz 
pat 70% no darbu izmaksām. Bērnu laukumu ierīko-
šanai pašvaldība piešķirs 80% līdzfinansējumu, bet 
20% būs jāsedz iedzīvotājiem.

Līvānu novadā pabeigta ceļa pārbūve 
Turku pagastā

Projektā “Līvānu novada Turku pagasta ceļa “Veigu-
ri–Silavas–Robežnieki–Gaiņi” pārbūve” pabeigta ceļa 
pārbūve, un pirms gadumijas tas pieņemts eksplua-
tācijā.
Veikta ceļa “Veiguri–Silavas–Robežnieki–Gaiņi” pār-
būve 1,5 km garumā, izbūvējot ceļa segu, izrokot 
sāngrāvjus, nostiprinot grāvju gultnes un nomales, 
ierīkojot caurtekas un uzstādot ceļa zīmes.
Projekta kopējās izmaksas ir 182  750,16 eiro, no 
kurām 164  475,14 eiro finansēja ELFLA, bet pārējo 
sedza pašvaldība.

Viedās pašvaldības: Jelgava un Strenču 
novads

16. janvārī Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācija 
(LATA) paziņoja konkursa “Latvijas Atvērto tehnolo-
ģiju asociācijas balva 2017” nominantus, kuri devuši 
vislielāko ieguldījumu atvērtu informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā un popu-

larizēšanā. Trīs atvērtāko iestāžu nominācijā atzīmē-
tas arī divas pašvaldības.
Par viedu atvērto tehnoloģiju izmantošanu uzteikts 
Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas 
centrs. Viedās atvērtās tehnoloģijas sniedz iespē-
ju tiešsaistē uzraudzīt pilsētas infrastruktūru, kā arī 
rūpēties par sabiedrisko kārtību un drošību. Viedo 
sensoru tīkls ar 1645 sensoriem seko līdzi satiksmes 
situācijai, ūdens līmenim upēs, pilsētas apgaismo-
jumam, svārstībām elektrotīklā, nosaka automašīnu 
numurzīmes, pārliecinās par iekārtu uzlādes līme-
ni un daudziem citiem parametriem. Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēma ļauj 3D režīmā modelēt plūdu 
draudus, apbūves situāciju un dažādu komunikāciju 
pieejamību konkrētās vietās.
Strenču novada pašvaldībai atzinība par atvērtā pirm-
koda satura vadības sistēmas WordPress izmantošanu 
novada portāla strencunovads.lv izstrādē, nodrošinot 
plašu funkcionalitāti, centralizētu informācijas apko-
pošanu no pašvaldības iestādēm un piedāvājot iedzī-
votājiem strukturētu un ērti pieejamu informāciju.

Tehnoloģijas un uzņēmējdarbība

http://www.strencunovads.lv/
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Ventspils vēlas kļūt par Eiropas līmeņa 
tehnoloģiju centru

Foto: Ventspils Augstskolas arhīvs
Ventspils pilsētas pašvaldības pieteikums janvārī 
apstiprināts Eiropas Komisijas izsludinātajā konkur-
sā  – Eiropas pilsētu iniciatīvā “Digitālo pilsētu izai-
cinājums” (Digital Cities Challenge). Ventspils pie-
teikumā augstu novērtēti gan līdzšinējie sasniegumi 
un IKT nozares attīstības stratēģija, gan kopējā vide 
nozarē.
Konkursā tiek izvēlētas 15 pilsētas, kas 14–18 mēnešos 
apņēmušās veikt būtiskas pārmaiņas, lai ikdienas 
dzīvē veicinātu progresīvu tehnoloģiju izmantošanu 
un padarītu tās par moderniem tehnoloģiju cen-
triem, kuros liela loma ir arī sabiedrībai. Šajā laikā 
Ventspils saņems augsta līmeņa ekspertu bezmaksas 
konsultācijas un iespēju piedalīties apmācībās un 
pilnveidot IKT nozares stratēģiju. Iesaiste iniciatīvā 
palīdzēs arī realizēt Ventspils ieceres IKT komercdar-
bības veicināšanā un virzīties uz digitālās ekonomikas 
principu ieviešanu praksē.
Kā pašvaldības sadarbības partneri iniciatīvas īste-
nošanā iesaistījušies Ventspils Augsto tehnoloģiju 
parks, Ventspils Digitālais centrs, Ventspils Augst-
skola, Ventspils Tehnikums, Ventspils Izglītības pār-
valde, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris un SIA 
“TestDevLab”. Projekta norisi koordinēs rudenī izvei-
dotais Ventspils Biznesa atbalsta centrs.
Beidzamajos gados Ventspils par vienu no savām 
prioritārajām nozarēm izvirzījusi informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju nozari un tiecas uz IKT 
stratēģijas virsmērķi  – padarīt Ventspili par Eiropas 
līmeņa viedo tehnoloģiju centru. Šobrīd tiek īsteno-
tas vairākas iniciatīvas, piemēram, pašvaldības līdzfi-
nansējums telpu nomai IKT nozares komersantiem ar 
atbalsta intensitāti līdz 100%, IKT pilotprojektu grantu 
konkurss, pulciņi Ventspils Digitālajā centrā. Janvārī 
pašvaldība parakstījusi pirmos līgumus ar Ventspilī 
strādājošiem IKT nozares komersantiem par palīdzī-
bu dzīvokļa jautājuma risināšanā šo uzņēmumu spe-
ciālistiem. Janvāra beigās oficiāli atklātais Ventspils 
Biznesa atbalsta centrs sniedz atbalstu jaunu uzņē-
mumu izveidē un piesaistē, īpaši specializējoties uz 
IKT nozares projektiem.

Zemgalē zinātnieki pēta 
uzņēmējdarbības atbalstu

Grupa Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas insti-
tūta zinātnieku Zemgales un Kurzemes plānošanas 
reģionā, kā arī Ziemeļlietuvā veic apjomīgu pētījumu 
par uzņēmējdarbības atbalsta pieejamību un efekti-
vitāti. Pētījums notiek ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta 
atbalstu.
Pētījuma sākumposmā gan Latvijas, gan Lietuvas pusē 
jau notikusi gandrīz 200 ekonomiski aktīvu dažādu 
nozaru uzņēmēju anketēšana, bet Jelgavas uzņēmu-
mā Modes namā “Tēma” noslēgusies pirmā aptuveni 
30 dalībnieku fokusgrupas diskusija, kurā piedalījās 
pilsētas un lauku uzņēmēji, Lauksaimniecības univer-
sitātes, pašvaldību un dažādu atbalsta pakalpojumu 
sniedzējinstitūciju pārstāvji.
Pētījums vēl turpinās, un līdzīga fokusgrupas disku-
sija notiks arī kaimiņvalstī Lietuvā, Rokišķu rajonā, 
bet darbs noslēgsies martā. Pētījuma rezultāti kalpos 
uzņēmējdarbības atbalsta efektivitātes paaugstināša-
nai, inovatīva sadarbības modeļa un rekomendāciju 
izstrādei uzņēmējdarbības atbalsta politiku īsteno-
tājiem.

Apstiprināts pirmais “Īsteno savu ideju 
Rundālē!” projekts uzņēmējdarbībai

Pērnā gada aprīlī Rundāles novada dome apstiprināja 
nolikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmēj-
darbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju 
Rundālē!”. Līdzfinansējums paredzēts projektiem, kas 
veido jaunu produktu vai pakalpojumu un rada jau-
nas darba vietas.
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8. decembrī Rundāles novada dome saņēma SIA 
“Kristell” valdes locekles Kristīnes Baltas iesniegumu 
par līdzfinansējuma saņemšanu uzņēmuma attīstībai. 
“Kristell” gatavo sveču kolekcijas un vēlas šo produk-
tu piedāvāt un realizēt plašākā tirdzniecībā.
Iesniegto projektu sākotnēji izvērtēja Rundāles nova-
da Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības cen-
tra vadītāja un pēc tam uzņēmējdarbības projektu 
vērtēšanas komisija. Lēmumu par Rundāles novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 3960 eiro 
apmērā uzņēmējdarbības attīstībai SIA “Kristell” pro-
jekta pieteikuma realizācijai deputāti pieņēma 25. 
janvāra domes sēdē.

Limbažu novada Skultē 
uzņēmējdarbību veicinās no ERAF 
līdzekļiem

Limbažu novada pašvaldība noslēgusi pirmo līgu-
mu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) 
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfi-
nansējuma piešķiršanu projektam “Uzņēmējdarbības 
attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā, palielinot 
pieejamo elektroenerģijas jaudu”, kas tiek īstenots 
atbilstoši 3.3.1. specifiskajam atbalsta mērķim “Palieli-
nāt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot iegul-
dījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši paš-
valdību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām”.
Pērnā gada maijā noslēgtajā sadarbības līgumā starp 
pašvaldību un SIA “Skultes kokosta” puses vieno-
jās par sadarbību, lai piesaistītu ERAF līdzfinansē-
jumu un attīstītu uzņēmējdarbību Skultes pagastā, 
veicot uzņēmumam nepieciešamās elektroenerģijas 
infrastruktūras izbūvi jaudas palielināšanai. Būvdarbi 
noslēdzās pērnvasar, un to rezultātā attīstāmajā teri-
torijā izbūvēta 20 kV elektroenerģijas pieslēguma 
infrastruktūra un izveidots 100 kW pieslēgums.
Projekta iesnieguma apstiprinājums un uzaicinājums 
slēgt vienošanos par tā līdzfinansēšanu tika saņemts 
pirms gadumijas. Lai izpildītu nosacījumus līdzfinan-
sējuma saņemšanai, SIA “Skultes kokosta” tuvākajos 
gados nodrošinās divas jaunas darba vietas, kā arī jau 
pērn ieguldījusi papildu investīcijas savā uzņēmumā 
apstiprinātā ERAF līdzfinansējuma apjomā. Uzņē-
mums Skultes pagasta Mandegās attīsta komercdar-
bības teritoriju, kurā pārkrauj kravas un nodrošina 

infrastruktūru un teritoriju dažādu industriālu objek-
tu, piemēram, ražotņu, noliktavu u.c., izveidei.

Vidzemes reģionā attīstīs 
bioekonomikas ekosistēmu

Lai veicinātu bioekonomikas nozares izaugsmi, 
Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides 
risinājumu institūtu un starptautiskajiem partneriem 
uzsācis darbu pie projekta “Bioekonomikas inovāciju 
sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)”. Partneri 
no Somijas, Norvēģijas, Polijas, Latvijas un Igaunijas 
apvienos prasmes, lai kopīgi veicinātu viedas, ilgtspē-
jīgas un iekļaujošas bioekonomikas nozares izaugsmi 
Baltijas jūras reģiona (BJR) lauku teritorijās.
Bioekonomika paredz atjaunojamo bioloģisko resur-
su ražošanu un to atkārtotu pārveidošanu pārtikā, 
lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bio-
enerģijā. Tās radītie risinājumi visbiežāk tiek izman-
toti lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā, 
pārtikas, celulozes un papīra ražošanā, kā arī daļēji 
ķīmijas, biotehnoloģiju un enerģētikas nozarēs.
Projekta starptautiskā partnerība un sadarbības tīkls 
paredz atbalstīt uzņēmējdarbību lauku apvidos un 
veidot virtuālu bioloģiskās uzņēmējdarbības cen-
tru, lai uzlabotu inovāciju pārvaldību. Paredzēts, ka 
centrs darbosies kā tilts starp pētniecības un attīstības 
institūtiem, izglītības iestādēm, uzņēmējiem, biznesa 
atbalsta institūcijām, lēmējinstitūcijām, kā arī citiem 
iesaistītajiem.
Pārrobežu sadarbība nodrošinās partnervalstu pēt-
niecības institūtu zināšanu pārnesi, radot iespēju 
Vidzemes reģiona uzņēmējiem to izmantot prak-
tiski  – savā ikdienas darbībā. Virtuālais bioloģiskās 
uzņēmējdarbības centrs Latvijas pētniecības insti-
tūtiem sniegs pieeju ārvalstu partneru iekārtām un 
ļaus apzināt citu valstu ekspertu pieredzi. Sadarbības 
rezultātā radušies starptautiskie kontakti un ārvalstu 
tirgus izpēte dažādās BJR valstīs palīdzēs mazajiem un 
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vidējiem uzņēmumiem attīstīt jaunas biznesa idejas, 
lai veicinātu bioekonomikas produktu un pakalpoju-
mu radīšanu gan reģionā, gan ārpus tā.

Daugavpils pilsēta strādā pie radošās 
uzņēmējdarbības attīstības

Daugavpilī ES programmā URBACT III tiek īstenots 
projekts “Get into the swing of the City!”/ “Iejūties 
pilsētas ritmā!”. Projekta galvenā ideja ir saglabāt, 
piesaistīt un attīstīt Daugavpils iedzīvotāju radošās 
prasmes, jo īpaši “y” paaudzi, kas pārsvarā ir “radošās 
klases” pārstāvji.
Projektā 12 partneri izstrādā vietējos rīcības plānus 

un vairākas aktivitātes, lai saglabātu un piesaistītu 
talantīgos jaunos cilvēkus savās pilsētās tuvākajos 
gados. Katrs partneris izvēlējies sev aktuālāko darbī-
bas jomu. Daugavpils strādā pie radošās uzņēmējdar-
bības jomas attīstības, pamatojoties uz pētījumu par 
Daugavpils radošo potenciālu un projekta vietējās 
rīcības grupas pārstāvju iniciatīvām.
Projektā īstenotas dažādas starptautiskas un vietēja 
līmeņa aktivitātes sadarbībā ar Daugavpils radoša-
jiem cilvēkiem: pasākumi Heyday un LAVKA, JAVA 
apmācības IT topošajiem speciālistiem, radošās 
domāšanas nodarbības sadarbībā ar Radi!, starptau-
tiskas apmācības un mācību vizītes pie projekta part-
neriem. Perspektīvā ārējie eksperti Daugavpili redz 
kā pilsētu, kur iedzīvotājiem ir daudzveidīga uztvere 
un pilsētai – stilīga gaisotne.

Olaines novadā atklāts sporta nams, 
izveidota pastaigu taka un īpaša vieta 
jauniešiem

* 6. janvārī atklātais Jaunolaines Sporta nams, kas 
ir savienots ar Olaines sākumskolas ēku, ļaus gan 
sākumskolas bērniem, gan citiem novada iedzīvo-
tājiem nodarboties ar sporta aktivitātēm un uzturēt 
veselīgu dzīvesveidu. “Sausos” treniņus šeit aizva-
dīs bērnu hokeja sekcija, vēlu vakaros paredzētas 
amatieru telpu futbola komandas nodarbības, bet 
trešdienu vakaros šeit notiks bezmaksas vingrošanas 
nodarbības visiem interesentiem. Brīvdienās sporta 
nams tiks izmantots sacensību un pasākumu orga-
nizēšanai. Tiek domāts arī par dažādu sporta veidu 
nodarbībām, kurās aktīvās atpūtas cienītāji varēs 
uzspēlēt kādu komandu sporta spēli vai, piemēram, 
galda tenisu un novusu.
Sporta nama pirmajā stāvā atrodas lielā sporta zāle, 
kas paredzēta basketbola, volejbola, rokasbumbas, 
telpu futbola un badmintona treniņiem, un atsevišķa 
cīņu sporta zāle. Ēkas otrajā stāvā izbūvēta fitnesa 
zāle un balkoni skatītājiem. Veikta arī teritorijas labie-
kārtošana 10 750 m² platībā, tāpat labiekārtots plašs 

laukums ar 116 autostāvvietām, 30 atpūtas soliņiem, 
kā arī 25 velosipēdu statīviem.

* Olaines novada pašvaldība pabeigusi labiekārtot 
Jaunolaines pastaigu taku. 510 metrus garā taka atro-
das mežā netālu no Jelgavas šosejas  – Jaunolainē, 
Ālupos 1. Tajā izvietoti koši ozolkoka elementi līdz-
svara, spēka un veiklības uzdevumiem un arī nestei-
dzīgai atpūtai.
Projekta pieteikums “Jaunolaines pastaigu takas lab-
iekārtošana” tika sagatavots un guva atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības “Pierīgas partnerība” sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. 
gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegša-
nas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Olaines 
novada pašvaldības līdzfinansējumu.
* Olaines novada pašvaldība radījusi jaunu, īpaši jau-
niešiem domātu vietu, kas atrodas pie Jauniešu cen-
tra Veselības ielā 7. “Popkorna skvērs” ir paredzēts gan 
dažādiem izklaides pasākumiem, gan nesteidzīgām 

Sporta, izglītības, kultūras un sociālie objekti
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sarunām un atpūtai brīvā dabā.
Projektā izbūvēta neliela skatuve ar skatītāju soliņiem, 
šūpuļtīkli, brīvdabas galda teniss, kā arī grāmatu mai-
ņas punkts. Šeit iecerētas Olaines jauniešu uzstāša-
nās, teātra izrādes, dzejas lasījumi un citas aktivitātes, 
balstoties uz jauniešu vēlmēm un iniciatīvām. “Pop-
korna skvērs” tapis pēc pašu jauniešu iniciatīvas un 
daudzām sarunām par viņu vēlmēm, vajadzībām un 
reālajām iespējām.
Arī šis projekta guvis atbalstu vietējās rīcības grupas 
biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā projektu 
pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā un īstenots Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar ELFLA un 
Olaines novada pašvaldības finansējumu.

Atklāts Bauskas peldbaseins

Bauskas novadā 23. janvārī aizritēja ilgi gaidīts un 
lolots notikums – atklāts jaunais peldbaseins. Uzvel-
kot mastā Latvijas, novada un Bauskas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas karogu, izskanot Latvijas 
un novada himnai, tika iedegts jaunās ēkas fasādes 
apgaismojums, kas izcēla uzrakstu “Bauskas peldba-
seins”.
Bauskas peldbaseinu raksturo plašums, gaišums, 
moderni interjera risinājumi, kvalitāte un pārdomā-
tība. Lielajā peldbaseinā ir četri 25 m gari peldēšanas 
celiņi. Vienā galā peldbaseina dziļums ir 1,35 m, dzi-
ļākajā vietā – 1,80 m. Peldbaseins atbilst arī Starptau-
tiskās peldēšanas federācijas (FINA) prasībām. Līdzās 
lielajam peldbaseinam izvietots bērnu peldētapmā-
cības peldbaseins. Pēc kārtīgas peldes iespējams 
pakarsēties kādā no četrām pirtīm. Tās varēs izvēlē-

ties atbilstoši savai gaumei, jo pieejamas gan tvaika, 
gan infrasarkano staru, gan mitrā pirts, gan sauna. 
Telpas dziļumā noslēpies džakuzi un rotaļu baseiniņš 
pašiem mazākajiem baseina apmeklētājiem.
Vairākās desmitgadēs peldbaseins ir pirmā pašvaldī-
bas pilnībā no jauna uzbūvētā būve Bauskas novadā.

Bauskā, Dobelē un Jelgavā atjaunos 
kultūrvēsturiskā mantojuma objektus
Trīs Zemgales pašvaldības  – Jelgava, Dobeles un 
Bauskas novads –, piesaistot Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenos kopīgu 
kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas projektu 
“Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 
un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveido-
šanai Zemgales reģionā”.

Foto: Reinis Hofmanis
Bauskā tiks sakārtota un nostiprināta Bauskas pilskal-
na ziemeļu nogāze un Bauskas pils tornis, lai izbūvētu 
vairākus skatu laukumus pilsdrupu un apkārtējās aina-
vas apskatei, kā arī iekārtotu pils būvvēstures digitālu 
ekspozīciju. Pēc vairākiem gadsimtiem tiks atdzīvi-
nātas Dobeles pilsdrupas, kur unikālu rekonstrukciju 
piedzīvos ne tikai Livonijas ordeņa pils kapela, bet arī 
pils laukuma teritorija. Jelgavas pilsēta atjaunos amat-
niecības tradīcijas un Vecpilsētas ielas apkārtni vei-
dos kā radošu kvartālu, kurā pakalpojumus piedāvās 
restaurācijas centrs. Projektā Jelgavā plānots sakārtot 
Vecpilsētas ielas apkārtni, attīstot to kā radošo kvar-
tālu un izveidojot jaunu tūrisma objektu – Zemgales 
restaurācijas centru, kurā būs pieejami reģiona mēro-
gā unikāli restauratoru pakalpojumi kultūrvēsturisku 
un citu nozīmīgu priekšmetu atjaunošanai. Tāpat 
nozīmīgas investīcijas projektā paredzētas Jelgavas 
dievnamu atjaunošanai: Jelgavas Svēto Simeona un 
Annas pareizticīgo katedrālē tiks veikta vēsturisko 
apgleznojumu un ornamentu atjaunošana, savukārt 
Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas 
katedrāle renovēs torņa jumta segumu un atjaunos 
sakrālo simbolu – piecus krusta puķu lējumus, viens 
no tiem tiks restaurēts un eksponēts katedrāles dārzā.
Līgumu par projekta īstenošanu Jelgavas pilsētas 
dome kā vadošais partneris un Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūru noslēdza 2. janvārī. Plānotos darbus 
paredzēts veikt 32 mēnešu laikā – līdz 2020. gada 1. 
septembrim.
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Jelgavas novadā atvērta trenažieru zāle, 
ierīkota slidotava un ņems aizņēmumu 
divu vērienīgu projektu izstrādēm

* Jelgavas novada pašvaldība, piesaistot ELFLA finan-
sējumu un sadarbojoties ar Lielplatones vietējo uzņē-
mēju Aigaru Audzi, pagastā izveidojusi nelielu trena-
žieru zāli. Tajā izvietoti pieci trenažieri – spiešanas sols, 
regulējams atlētiskais sols, vēderpreses sols, muguras 
atliekšanas un kāju ikru trenažieri, kā arī svaru stienis 
un hanteļu komplekts. Uzņēmējs A. Audze, ieguldot 
savus līdzekļus, telpā veicis kosmētisko remontu un 
uz grīdām izklājis gumijotu materiālu, lai sportošana 
notiktu drošā un ērtā vidē. Trenažieru zāle atvērta 
katru darbdienas vakaru, savukārt ceturtdienas paslu-
dinātas par “dāmu dienām”, kad treniņrīkus izmanto 
tikai daiļā dzimuma pārstāves.
Piesaistot ELFLA līdzekļus, vēl projektā iegādāti brīv-
dabas āra trenažieri Glūdas un Zaļenieku pagastam. 
Glūdas pagastā pie aktivitāšu centra “Zemgale” uzstā-
dīti trīs brīvdabas āra trenažieri, bet sporta laukumā 
Zaļenieku pagastā novietoti seši āra trenažieri. Pro-
jekts par trenažieru zāles aprīkojuma iegādi Lielpla-
tones pagastā un āra trenažieru iegādi Glūdas un 
Zaļenieku pagastā tika izstrādāts, vadoties pēc Lauku 
partnerības “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadam 
2014.–2020. gadā noteiktajām lauku teritoriju attīs-
tības prioritātēm, pasākumiem un rīcībām, kā arī 
iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem par kopienu 
attīstību un uzlabošanu un Jelgavas novada attīstības 
programmas 2017.–2023. gadam izvirzītajiem mēr-
ķiem par vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās dzīves 
kvalitātes uzlabošanā.

* Līdz ar temperatūras pazemināšanos gan lieli, gan 
mazi Līvbērzes pagastā izmanto iespēju baudīt ziemas 

priekus: vietējā pagasta pārvalde ar Jelgavas novada 
pašvaldības atbalstu saviem iedzīvotājiem šogad izvei-
dojusi āra hokeja laukumu un slidotavu, kas ir atvērta 
augu diennakti. Labākai pārredzamībai un drošībai 
vakara stundās tiek ieslēgti speciāli prožektori.
Jaunā slidotava atrodas starp skolu un kultūras namu. 
Par tās vajadzību vietējie iedzīvotāji pagasta pārval-
dei atgādinājuši jau vairākus gadus. Pērn Līvbērzes 
pagasta pārvalde, aizstāvot ideju pašvaldības Budžeta 
komisijā, slidotavas izveidei ieguva 5500 eiro.
Lai laukumu izmantotu lietderīgi un tas būtu pieejams 
ne tikai ziemā, bet arī gada siltajos mēnešos, pagasta 
pārvalde iecerējusi to pielāgot florbola aktivitātēm.

* Sekojot līdzi Jelgavas novada pašvaldības budžeta 
izvirzītajām prioritātēm, deputāti 24. janvāra apvie-
notajā komiteju sēdē akceptēja lēmumprojektu, kas 
paredz ar valsts aizņēmuma palīdzību 77  779 eiro 
apmērā segt divu tehnisko projektu izmaksas. Viens 
no tiem ir Kalnciema pagasta vidusskolas rekonstruk-
cija ar teritorijas labiekārtošanu un sporta laukuma 
izveidi, otrs  – estrādes un ekspozīcijas zāles izbūve 
Elejas muižas parkā.
Kalnciema pagasta vidusskolas ēku pārbūvēs, teritori-
ju un sporta laukumu labiekārtos trīs kārtās. Pirmajās 
būvniecības kārtās atjaunos skolas telpas, fasādi, 
jumtu, komunikācijas, pēdējā kārtā būvnieki labie-
kārtos apkārtni un izveidos jaunu sporta laukumu.
Projekts par Elejas parka estrādes pārbūvi, ekspozī-
ciju zāles izbūvi un teritorijas labiekārtošanu paredz, 
ka jaunā izstāžu zāle atradīsies pretī estrādei, kur 
šobrīd ir skatītāju tribīnes. Izstāžu zālē tiks uzglabāta 
vēsturiskā sija no Tējas namiņa, kā arī notiks dažādi 
semināri, nodarbības, meistarklases un izstādes. Tel-
pās iecerēts izvietot arī interaktīvus multimedijus ar 
mērķi atainot Elejas muižas vēsturi un Tējas namiņa 
restaurāciju.

Jelgavā jauns stadions, restaurēta 
Krišjāņa Barona zāle, atklāta Latvijā 
pirmā rotaļlietu bibliotēka un renovēts 
VUGD Jelgavas daļas depo

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs
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* 3. janvārī futbola klubs “Jelgava” jaunizbūvētā Kārklu 
ielas stadiona mākslīgā seguma laukumā aizvadīja 
pirmo treniņu, un pirmie laukumu izmēģinājuma tre-
niņā testēja 2006. gadā dzimušie futbolisti.
Jaunajā stadionā Kārklu ielā ieklāts pagaidu mākslī-
gais segums. Tas ir mīkstāks, un pats laukums lielāks 
nekā Zemgales Olimpiskajā centrā. Stadionam Kār-
klu ielā ir sagatavota pamatne mākslīgā un dabīgā 
seguma laukumiem, izbūvēta ūdensapgādes sistēma, 
nodrošināta elektroapgāde un izbūvēts apgaismo-
jums, uzstādīta sēta un novietotas pagaidu ģērbtuves. 
Šobrīd objektā ir tehnoloģiskā pauze līdz pavasarim, 
kad pagaidu laukuma mākslīgo segumu nomainīs 
pret pastāvīgo segumu. Tāpat tiks pabeigti infrastruk-
tūras izbūves un labiekārtošanas darbi: uzstādītas tri-
bīnes, sakārtots stāvlaukums, uzstādīta konteinertipa 
ēka, kurā atradīsies pastāvīgās ģērbtuves, kluba birojs 
un Jelgavas futbola vēstures muzeja ekspozīcija.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs
* Jelgavas pilsētas bibliotēkā pabeigti Krišjāņa Barona 
zāles restaurācijas darbi, un 12. janvārī svinīgā pasā-
kumā bibliotēkas vadība pateicās visiem, kas piedalī-
jušies šīs nozīmīgās telpas restaurācijā un atbalstījuši 
bibliotēku.
Krišjāņa Barona zāle Jelgavas pilsētas bibliotēkas 3. 
stāvā atklāta 1986. gadā, godinot dainu tēva Krišjāņa 
Barona 150. jubileju. Tās sienas rotā Jelgavas māksli-
nieka Andreja Zvejnieka gleznojumi, kuros caur lat-
viešu tautasdziesmu ilustratīvo attēlojumu atspogu-
ļots cilvēka mūža ritējums. Barona zāles gleznojumi 
aizved mūs no šūpuļa līdz mūža pēdējai dienai.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs
* Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās 
Skolotāju ielā 8 atklāta Latvijā pirmā rotaļlietu bib-
liotēka “Ringla”, kas pilsētā tapusi Eiropas Savienības 
romu bērnu izglītības un aprūpes projekta gaitā. 

Projektu “Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un 
aprūpei “TOY” metodes iekļaušanai” īsteno Izglītības 
iniciatīvu centrs ar Jelgavas pašvaldības atbalstu.
Jaunā atpūtas vieta apmeklētājiem pieejama otrdie-
nās un sestdienās. Paredzēts, ka reizi nedēļā bibliotē-
kā notiks pasākums visai ģimenei. Tos rīkos bibliotē-
kas vadītājas Ināra Kozlovska un Dana Dižus.

* 31. janvārī Jelgavā notika svinīga lentītes griešanas 
ceremonija, lai atzīmētu ASV un Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 12. sadarbības projek-
ta pabeigšanu.
Projekta gaitā siltināta ēkas fasāde, nomainītas garā-
žas durvis, logi un jumta segums, uzstādīta jauna ven-
tilācijas, elektrības un apkures sistēma, kā arī veikts 
kosmētiskais remonts garāžās un darbinieku adminis-
tratīvajās telpās. Projektu realizēja ASV vēstniecības 
Aizsardzības sadarbības birojs sadarbībā ar Latvijas 
Iekšlietu ministrijas VUGD un ASV armijas Inženie-
ru korpusu. Finansējumu vairāk nekā 500  000 ASV 
dolāru apmērā nodrošināja ASV Bruņoto spēku Virs-
pavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programma.
Jelgavas depo renovācija ir jau 12. VUGD depo 
renovācijas projekts, ko īstenojis ASV vēstniecības 
Aizsardzības sadarbības birojs, ASV armijas Inženieru 
korpuss un VUGD.

Saldus novadā pie skaistām telpām 
ticis Druvas bērnudārzs un jauna 
jumta – Saldus PII “Zīlīte” un parakstīts 
līgums par Sporta skolas ēkas pārbūvi

* 4. janvārī Saldus novada Druvas pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Graudiņš” svinīgi tika atklātas divas 
jaunas grupas.
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Izbūvētas nodarbību telpas un guļamtelpas, izremon-
tēti sanitārie mezgli, telpās nomainīti apkures radia-
tori, ierīkots energoefektīvs apgaismojums, nomainīti 
logi un ierīkotas evakuācijas durvis no 2. stāva. Gru-
piņas ir aprīkotas ar iebūvējamām mēbelēm. Pirms 
tam iestādei tika mainīts jumts, un būvdarbu kopējās 
izmaksas abiem projektiem veido 195 910,05 eiro, kas 
ir 100% Saldus novada pašvaldības finansējums.

* Pērnā gada septembrī tika uzsākti ilgi gaidītie būv-
darbi Saldus pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Zīlī-
te”, kur jumts jau sen bija fiziski un tehniski nolietojies.
Lai gan lietus krietni apgrūtināja būvdarbus, SIA 
“ASEG” speciālisti tomēr pabeidza darbus pirms 
gadumijas. Jumta būvdarbi PII “Zīlīte” ēkai izmaksā-
juši 66 717,38 eiro (bez PVN).

* 10. janvārī Saldus novada pašvaldība parakstīja 
būvdarbu līgumu par Sporta skolas ēkas pārbūvi par 
sporta halli.
Darbus saskaņā ar SIA “A-projekts” izstrādāto būv-
projektu veiks SIA “Selva būve”, kas tika atzīta par 
uzvarētāju organizētajā būvdarbu iepirkumā. Darbi 
tiks īstenoti Eiropas Savienības projektā “Energoefek-
tivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 
6, Saldū”.

Skrundā jauns un moderns depo

26. janvārī svinīgā pasākumā tika atklāts jaunais 
VUGD Skrundas posteņa depo, kurā mājvietu radusi 
arī Valsts policija.
Iepriekšējais Skrundas depo tika būvēts 1936. gadā, 
bet 2011. gadā sabruka viena siena, kā rezultātā ēka 
kļuva izmantošanai bīstama, līdz ar to kopš 2011. gada 
ugunsdzēsēji mitinājās pagaidu telpās. Jaunās ēkas 
celtniecība sākās 2016. gada septembrī, un jau tā 
paša gada 15. decembrī ēkas pamatos tika iemūrēta 
vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm. Pēc gada 
ēka ir gatava!
Skrundas posteņa depo ir pirmais jaunuzbūvētais 
ugunsdzēsēju depo Kurzemē kopš Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas, un kopumā tas ir jau sestais valstī, 
kas uzbūvēts no jauna.

Uzsākta A. Puškina Liepājas 2. 
vidusskolas modernizācija

Foto: Ruslans Šuļga
26. janvārī Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kris-
tīne Niedre-Lathere parakstīja būvdarbu un būvuz-
raudzības līgumus par darbu uzsākšanu A. Puškina 
Liepājas 2. vidusskolā un to pabeigšanu 300 dienu 
laikā, t.i., līdz novembra beigām, un 29. janvārī darbi 
Liepājas 2. vidusskolā projektā “Liepājas vispārizglīto-
jošo skolu modernizācija” sākās.
Tiks veikta telpu pārplānošana un renovācija, zāles 
pārbūve par multifunkcionālu mācību auditoriju, 
četru jaunu dabaszinību kabinetu izveide 7.–9. kla-
sēm, sporta zāles sakārtošana, zinātnes centra izveide 
ēkas cokolstāvā un ēku pielāgošana vides pieejamī-
bas prasībām.
Tuvāko gadu laikā pavisam desmit Liepājas skolu 
mācību vides modernizācijā, īstenojot vairākus pro-
jektus, plānots ieguldīt kopumā 10,4 miljonus eiro. 
85% šajā projektā segs Eiropas Savienība, bet 15% 
būs pašvaldības līdzfinansējums. Projekta “Liepājas 
vispārizglītojošo skolu modernizācija” 1. kārtā plā-
nots modernizēt arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas 
pilsētas 5. vidusskolu, J. Čakstes 10. vidusskolu un 
Liepājas 12. vidusskolu, kur jau noslēgušās iepirkuma 
procedūras un darbu sākums plānots pakāpeniski no 
šāgada marta.
Turpinās arī būvprojektu izstrāde 3. projektam “Lie-
pājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 
SAM 8.1.2., kas skars Liepājas 7. vidusskolu, Liepājas 
8. vidusskolu, O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolu un 
Liepājas 3. pamatskolu. Plānotais būvdarbu termiņš – 
2019. gada sākums.
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Ventspilī atklāta Centra sākumskola

Foto: Izglītības pārvaldes arhīvs
30. janvārī svinīgi tika atklāta labiekārtotā Ventspils 
Centra sākumskola Saules ielā 37 un tās teritorija. 
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lem-
bergs atzīst, ka ir noslēdzies nozīmīgs posms Centra 
sākumskolas attīstībā un tagad tā atbilst modernāka-
jām prasībām.
Pēc uzrunām un vēlējumiem visi klātesošie palaida 
debesīs krāsainus balonus, kas simbolizē sapņus un 
cerības. No balkona māja skolas simbols Saules zaķis, 
kas aicināja doties ēkā, lai kopīgi nodziedātu jauno 
skolas himnu, kuras autores ir Inita Dzelme un Iveta 
Skapste, un pēcāk doties ekskursijā.
Ēkā izremontētas garderobes, atjaunotas 13 mācību 
klases, personāla darba telpas, aktu zāle, kāpņutel-
pas, vestibils, gaiteņi, virtuve un ēdamzāle. Skolas 
teritorijā izbūvēts jauns futbola laukums ar mākslīgo 
zālāju, basketbola un vingrošanas laukums. Pagalmā 
izvietoti jauni soliņi un veloturētāji, kā arī izbūvēti 
apgaismoti gājēju celiņi.

Talsu novadā pārbūvēs Vandzenes PII 
un pabeigs brīvdabas estrādi Tiņģerē

* 25. janvāra Talsu novada domes sēdē deputāti ar 
vienbalsīgu lēmumu atbalstīja investīciju projektu 
“Vandzenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana un pār-
būve” un apstiprināja provizorisko grafiku. Šobrīd 
turpinās dokumentācijas sagatavošana, lai jau maija 
beigās varētu uzsākt būvdarbus.
Projektā paredzēts atjaunot fasādi, remontēt iekštel-
pas, atjaunot elektroinstalācijas, ventilācijas sistēmu, 
ūdens un kanalizācijas tīklu un apkures sistēmu. Tiks 
uzstādīts jauns apkures katls un izveidots pieslēgums, 
kā arī izbūvēta drošības sistēma. Papildus plānots 
pārbūvēt virtuves telpas un uzstādīt jaunu aprīkoju-
mu. Projekta īstenošanai tiks ņemts aizdevums Valsts 
kasē.

Tiņģeres estrādes vizualizācija
* Uzsākot jauno gadu, Talsu novadā turpinās aktīvs 
darbs: apstiprināts projekts “Vispārējās izglītības 
ie stāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”, 
atbalstu guvis projekts, kas paredz revitalizēt indus-
triālo teritoriju Celtnieku ielas rajonā, kā arī Raiņa 
ielas pārbūves projekts Talsos.
Jau pavisam tuvā nākotnē pie jaunas brīvdabas estrā-
des tiks Tiņģeres iedzīvotāji: noslēdzies iepirkums 
par būvdarbu veikšanu. Projektā “Tiņģeres brīvdabas 
estrādes būvniecība” paredzēts uzstādīt solus 200 
skatītājiem, uzbūvēt estrādi ar deju grīdu un skatuves 
laukumu un bruģēt celiņus. Projekta īstenošanas ter-
miņš ir 15. jūnijs.

Spāru svētki Tukuma 3. pamatskolas 
sporta zālei un stadionam

16. janvārī objektā “Tukuma 3. pamatskolas sporta 
zāle un stadions” tika svinēti spāru svētki.
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Vienošanās starp Tukuma novada domi un SIA “Selva 
būve” par Tukuma 3. pamatskolas sporta zāles un sta-
diona būvniecību tika noslēgta 2016. gada 1. decem-
brī, bet būvdarbi uzsākti pērnā gada janvārī. Projektā 
paredzēts uzbūvēt jaunu sporta halli, kas savienota 
ar skolas ēku, rekonstruēt stadionu, izbūvējot māk-
slīgā seguma futbola laukumu, skrejceļu un ierīkojot 
vingrošanas iekārtas. Teritorijā būs plašs autostāvlau-
kums un bērnu rotaļu iekārtas.

Sniega dienā Ikšķiles novada Tīnūžos 
atklāts multifunkcionāls laukums

21. janvārī Tīnūžos notika Sniega dienai un multifunk-
cionālā laukuma atklāšanai veltīts pasākums, uz kuru 
īpaši bija aicinātas ģimenes ar bērniem. Laukums 
kalpos dažādu vecumu iedzīvotājiem gan slidošanai, 
gan hokeja spēlēm, bet vasarā – dažādām sportiskām 
aktivitātēm.
Kā jau Sniega dienā pienākas, vairāku stundu garumā 
dažādas sportiskas izdarības bija sarūpētas ģimenēm 
ar bērniem. Atklātajā laukumā katrs varēja pārbaudīt 
slidošanas prasmi, bet tie, kas nebija paņēmuši līdzi 
slidas, vizinājās no lielā kalna, kopā ar pasaku tēliem 
spēlēja jautras spēles un fotografējās.

Madonas novadā iekārtots 
multifunkcionāls centrs un slidotava 
Degumniekos un top dienas centrs 
Jaunkalsnavā
* Pateicoties “Cemex” iespēju fonda finansējumam 
800 eiro apmērā un līdzfinansējumam no Ošupes 
pagasta pārvaldes, Degumnieku jaunieši vecā kanto-
ra telpās ierīkojuši multifunkcionālo centru, kur var 
spēlēt dažādas galda spēles. Vēl nedaudz jārestaurē 
grīda, un varēs likt lietā iegādātos vingrošanas paklā-
jiņus un bumbas.

* Īstenojies Degumnieku pagasta iedzīvotāju sapnis – 
moderna publiskā slidotava, kā arī hokeja laukums 
turnīru rīkošanai.
Projektu īstenojusi biedrība “Kontaktligzda”, piesais-
tot ES finansējumu un Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu.

* Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku 
atbalsta dienestu un Madonas novada fondu īsteno 
projektu “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas 
novada Kalsnavas pagastā”. Paredzēts Jaunkalsnavā 
centrā Vesetas ielā 4 izveidot dienas sociālo pakalpo-
jumu centru cilvēkiem ar invaliditāti, funkcionāliem 
traucējumiem un vecākā gadagājuma cilvēkiem kā 
pulcēšanās vietu ikdienā.
Šobrīd noris būvniecības darbi un tiek atjaunotas tel-
pas. Ārā pie ēkas jau izbūvēts jauns trotuāra celiņš un 
kāpnes, kā arī tiks nodrošināta iekļūšana ar ratiņkrēs-
liem. Paredzēts iegādāties arī mēbeles, pufus, mūzi-
kas atskaņotāju un speciālo aprīkojumu, kas atvieglos 
pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Viesītē būvē Veselības un sociālās 
aprūpes centru

Viesītes novadā uzsākti būvobjekta “Esošās skolas 
ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un 
Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām” 2. 
kārtas darbi. Objektā ir norobežots un iekārtots būv-
laukums, uzstādīta būvtāfele, ēkā notiek demontāža.
Tuvākie plānotie darbi objektā ir atsevišķu 1. stāva 
pārseguma paneļu demontāža komunikāciju šahtu 
izbūves vajadzībām, kā arī pēc projekta paredzēto 
logu aiļu piemūrēšana un aizmūrēšana.

Ilūkstē jauna slidotava un izremontēta 
Stendera laika klase Eglaines 
pamatskolā

* Ilūkstē noslēgušies brīvdabas slidotavas izbūves 
darbi, kas tika veikti projektā “Family Valley” jeb 
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“Ģimenes ieleja”, kuru Ilūkstes novada pašvaldība 
realizē sadarbībā ar partneri no Lietuvas  – Kretingas 
rajona pašvaldības administrāciju. Projekts tiek īste-
nots ERAF Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmā INTERREG V-A, kur līdzfinansējumu 85% 
apmērā nodrošina ERAF.
Slidotava ir apgaismota un atvērta darbdienu pēc-
pusdienās un brīvdienās visu dienu. Ilūkstes novada 
Sporta skolas Sporta centra darbinieki aktīvi turpina 
aprīkot slidotavu  – ir sagatavotas ūdens padeves un 
ledus izlīdzināšanas ierīces, pasūtīti hokeja vārti, gata-
vībā ir arī slidotavas laukuma apskaņošanas iekārta.

* Aizvadītā gada nogalē noslēdzās Stendera laika 
klases remontdarbi Eglaines pamatskolā, kas veikti 
projektā “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb 
“Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”.
Projektā Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma 
objekts: Eglaines pamatskolas telpās būs Stendera 
laika klase, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma 
bērni un jebkurš tūrists. Stendera laika klasē būs 
iespēja izbaudīt 18. gs. raksturīgu mācību procesu: 
skolēni varēs sēdēt Stendera laika skolas solos, ietēr-
pties seno laiku apģērbā, mācīties Stendera druku 
un burtus. Stendera laika klase būs viens no desmit 
tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti projektā iesaistīto 
partneru kopīgajā interaktīvajā tūrisma kartē. Nāka-
mās projekta aktivitātes ir senlaicīgu mēbeļu un 18. 
gs. raksturīgu skolēnu tērpu izgatavošana un iegāde.
Projektu “Ceļo gudri  – apceļo Lietuvu un Latviju” 
Ilūkstes novada pašvaldība īsteno kopā ar sešām Lat-
vijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkabpils, Viesītes un 
Salas novada pašvaldību un Anīkšču reģionālā parka, 
Biržu reģionālā parka un Krekenavas reģionālā parka 

direkciju ERAF Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmā INTERREG V-A.

Daugavpilī atvērts “Dvēseļu stūrītis” 
un uzsākti būvdarbi Saules skolā un 
Daugavpils 32. PII

* Uz pensionāru biedrības “DauER” dibinātā muzeja 
“Dvēseles stūrīša” telpas atklāšanu bija ieradušies 
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards 
Eigims, priekšsēdētāja vietnieks Aivars Zdanovskis un 
četru konfesiju garīdznieki.
Kādreiz tā bija pagrabtelpa, ko aktīvie rūpnīcas “Elek-
trostroinstrument” bijušie darbinieki pašu spēkiem 
iztīrījuši no gružiem. Lai pēctečiem atstātu atmiņas 
par bijušo rūpnīcu, tika ierīkots muzejs. Tad seniori 
sapratuši, ka blakus muzejam ir vēl viena nesakopta 
istabiņa, ko varētu labiekārtot.
Biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Vorobjova 
ideju noskatījusi, vērojot kapelas citās iestādēs. Tā 
radusies iecere ierīkot stūrīti, kur varētu mierīgi pado-
māt, vērojot degošu sveču liesmu un ieklausoties 
mierā, ko izstaro svētbildes.

* 2017. gada nogalē tika uzsākti būvdarbi vienā no 
lielākajiem infrastruktūras projektiem Daugavpilī  – 
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules 
skolas apbūves kompleksā Saules ielā 6/8, Muzeja 
ielā 3 un Saules ielā 2.
Pagājušā gada rudenī iegūtais Profesionālās izglītības 
kompetences centra statuss Saules skolai sniedza 
iespēju pieteikties ERAF projektam SAM 8.1.3 akti-
vitātē “Palielināt modernizēto profesionālās izglītī-
bas iestāžu skaitu”, piesaistot skolas infrastruktūras 
izveidei ievērojamus Eiropas struktūrfondu līdzekļus. 
Iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā tika atjau-
nota Saules skolas vēsturiskā ēka, bet šajā projektā 
taps jaunbūve – vidusskolas mācību korpuss –, kā arī 
rekonstruēs līdz šim ilgstoši pamesto ēku Saules ielā 
2, izbūvējot telpas vizuālās mākslas nodarbībām un 
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dizaina izglītības metodiskajam centram.
Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem, jau sākusies 
ēkas pamatu izveide, tuvākajā laikā sāks veidot atbal-
sta sienu pret Daugavas ielu. Būvdarbiem paredzētais 
laiks ir 14 mēneši. Plānots, ka 2019./2020. mācī-
bu gada sākumā Saules skola varēs pilnībā uzsākt 
darbu tās vēsturiskajā teritorijā – kvartālā starp Saules, 
Muzeju un Daugavas ielu.

* Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestādē uzsākta 
energoefektivitātes paaugstināšana un fasāžu apdare. 
Projekta kopējie izdevumi ir vairāk nekā pusotrs mil-
jons eiro, un lielāko daļu izdevumu segs ERAF.
Būvdarbus veiks konkursā uzvarējusī firma SIA “Ener-
gobaltika”, kas atbilstoši 29. janvārī noslēgtajam līgu-
mam 18 mēnešu laikā nosiltinās bērnudārza ārējās 
fasādes, atjaunos ventilācijas sistēmu, rekonstruēs 
siltumapgādes sistēmu un uzstādīs energoefektīvu 
apgaismojumu. Būvdarbi sadalīti trīs kārtās, lai to 
laikā nodrošinātu maksimāli ērtu un drošu vidi iestā-
des audzēkņiem, personālam un vecākiem.

Krāslavas novada Indrā iekārtots 
metodiskais kabinets

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstu Indras pamatskolas telpās izveidots 
metodiskais kabinets, kurā tiks organizēti dažādi 
semināri un radošās darbnīcas vietējiem iedzīvotā-
jiem. Metodiskais kabinets ir aprīkots ar visu nepie-
ciešamo semināru vadīšanai un uzskates materiālu 
sagatavošanai: interaktīvais panelis, dators, printe-
ris, skeneris, laminators. Padomāts arī par semināru 
dalībnieku ērtībām  – iegādātas ērtas un viegli trans-
formējamas mēbeles.
Projektu “Metodiskā kabineta izveide iedzīvotāju 
apmācības iespēju veicināšanai Krāslavas novadā” 

īstenojusi biedrība “Skola ar nākotni”. Tā attiecināmās 
izmaksas ir 10 000 eiro, no kurām 90% finansē ELFLA 
un 10% – Krāslavas novada dome.

Dagdas novada Andzeļos uzstādīti āra 
trenažieri

Pateicoties Lauku attīstības programmai “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” un Krāslavas rajona partnerībai, 
Dagdas novada jauniešu biedrība “OrhidejasS” īste-
nojusi projektu par āra trenažieriem Andzeļu ciemā.
Jauniešu centra teritorijā uzstādīti četri āra trenažie-
ri: dubults pievilkšanās stienis, kas piemērots krūšu 
muskuļu un tricepsu attīstīšanai un stiprināšanai, 
sarežģītākas pakāpes trenažieris kāju un muguras 
lejasdaļas trenēšanai, rokas un plecu muskuļu trena-
žieris, rotācijas trenažieris – trīs pozīciju āra trenažie-
ris gurnu, vidukļa un kāju muskuļu nostiprināšanai. 
Trenažieri ir pieejami visiem iedzīvotājiem jebkurā 
laikā, un tos var izmantot gan ziemā, gan vasarā.

Preiļu parkā uzbūvēta vasaras estrāde 
un atjaunoti divi tiltiņi

Preiļu parkā pagājušā gada septembrī tika uzsākta 
vasaras estrādes izbūve uz Ādama un Ievas saliņas 
un divu tiltiņu atjaunošana. Šobrīd darbi jau noslē-
gušies, un Preiļu iedzīvotāji un viesi var priecāties 
par balto koka tiltiņu pāri kanālam pie Mīlestības 
kalniņa un jaunuzbūvēto vasaras estrādi ar skatu lau-
kumu uz Ievas un Ādama saliņas. Atjaunots arī pirms 
daudziem gadiem demontētais tilts līdz saliņai. Gan 
estrāde, gan tiltiņi būvēti pamatā no koka, vienotā 
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stilā un krāsoti gaišos toņos atbilstoši vēsturiskajam 
veidolam.
Teritorijas labiekārtošana un objektu krāsošana notiks 
pavasarī, labvēlīgākos laikapstākļos.
Finansējums 115  000 eiro apmērā piešķirts no valsts 
budžeta kā mērķdotācija Preiļu novadam. Papildu 
līdzekļus 7300 eiro apmērā piešķīra Preiļu novada 
dome.

Rēzeknes novada Lūznavā atjaunots 
šķūnis muižas kompleksā

Noslēdzies Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošā 
šķūņa atjaunošanas projekts. Darbi sākās 2016. gada 
rudenī, un 2017./2018. gadumijā tas tika pabeigts un 
nodots ekspluatācijā.
Atjaunotais šķūnis būs jauna vieta sabiedrisko pakal-
pojumu un kultūras notikumu īstenošanai: ēku varēs 
izmantot kā vasaras kinozāli, piknika, radošo meistar-
darbnīcu, izstāžu, izglītojošu aktivitāšu, koncertu un 
citu notikumu norises vietu. Projektā iegādātais aprī-
kojums (projektors, sēžamie pufi un galds ar diviem 
soliem) jau šobrīd paredz iespēju jaunajā objektā 
organizēt kinoseansus, meistarklases, koncertus, lek-
cijas un citas aktivitātes.

Noslēgusies Rēzeknes pilsētas domes 
ēku kompleksa atjaunošana

Foto: Aleksandrs Lebeds
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Pilsētas 
domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugsti-
nāšana” Rēzeknē veiktie būvdarbi pabeigti līgumā 
paredzētajā termiņā – 2018. gada 2. janvārī.

Projekta gaitā veikta abu korpusu jumtu siltināšana, 
galvenās ēkas fasādes atjaunošana un noklāšana ar 
inovatīvu energoefektivitātes paaugstinošu apme-
tumu, piebūves siltināšana, izbūvējot ventilējamo 
fasādi, un apkures sistēmu un siltummezglu pārbūve. 
Kā viens no efektīviem risinājumiem elektroenerģijas 
patēriņā gan iekštelpās, gan ēku fasāžu apgaismoju-
mam izvēlēts LED tipa apgaismojums. Pēc projekta 
īstenošanas Rēzeknes pilsētas domes administratīvo 
ēku komplekss ieguvis mūsdienīgu ārējo izskatu, kas 
uzlabo pilsētas tēlu kopumā.
Projekts īstenots saskaņā ar 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās” noteikumiem. Tā kopējās izmaksas 
ir 774  549,86 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 
546  776,70 eiro, valsts budžeta dotācija 24  122,50 
eiro un Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums 
203 650,66 eiro apmērā.

Ludzā pārbūvēts 2. vidusskolas internāts

Projektā “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vides modernizācija” Ludzas 2. vidusskolas internāts 
pārbūvēts par dienesta viesnīcu.
Ap 15 Ludzas skolu audzēkņu priecājas par iespēju 
apmesties viesnīcā, jo viņiem ir grūti katru dienu 
izbraukāt no attālākiem Ludzas novada pagastiem un 
ciemiem, piemēram, no Vecslabadas.

Smiltenē rekonstruē novada 
pašvaldības ēkas

Kopš pagājušā gada jūlija Smiltenes novada paš-
valdības ēkā Dārza ielā 3 tika veikta 5. kārtas rekon-
strukcija, un līdz ar to pabeigšanu Smiltenes novada 
domes Sociālais dienests un Dzimtsarakstu nodaļa 
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apmeklētājus pieņem Smiltenes novada domē Dārza 
ielā 3, 1. stāvā. Savukārt Informāciju un tehnoloģiju 
nodaļa, kā arī izpilddirektora vietnieks apmeklētājus 
gaida ēkas 2. stāvā.
Pašvaldības ēkas 5. kārtas rekonstrukcijas gaitā veikta 
servera telpām nenesošu starpsienu demontāža un 
izbūve, 1. stāva durvju aiļu paplašināšana atbilstoši 
vides pieejamības prasībām, iekšējo elektroapgādes 
tīklu pārbūve, kā arī telpu ārsienu siltināšana abos 
stāvos un durvju un logu nomaiņa.
Aizvadītajā gadā tika īstenots arī projekts “Smiltenes 
novada pašvaldības ēkas Dārza ielā 11, Smiltenē, pār-
būve”, un būvniecības laikā novada domes nodaļām 
un speciālistiem bija mainītas atrašanās vietas. Nu jau 
noslēgušies būvdarbi ēkas 1. stāvā, kur turpmāk atra-
dīsies Smiltenes novada domes Nekustamo īpašu-
mu nodaļa. Savukārt Izglītības pārvaldes psiholoģes 
apmeklētājus pieņems Pils ielā 2, 2. stāvā.
Pašvaldības ēkas Dārza ielā 11 rekonstrukcijā pare-
dzēts veikt ēkas starpstāvu pārseguma atsegšanu, 
nesošo konstrukciju pastiprināšanu un jauna siltum-
izolācijas slāņa ierīkošanu pārsegumā, ēkas norobe-
žojošo konstrukciju atsegšana un siltināšana. Pārplā-
nojot telpas, ēkai tiek ierīkoti arī jauni elektroinstalā-
cijas tīkli.

Cēsīs renovēta Pastariņa skola un 
Profesionālajā vidusskolā būvēs 
dienesta viesnīcu

* Cēsu Pastariņa sākumskolas skolēniem un skolo-
tājiem jaunais semestris sākās ar svētkiem: kopš 8. 
janvāra skolas kolektīvs atgriezies renovētajās telpās 
Raunas ielā. Skola kļuvusi skaistāka, gaišāka un siltā-
ka gan no iekšpuses, gan ārpuses. Īpašs prieks ir par 
jauniekārtotajām ēdnīcas telpām un kompetenču 
izglītības klasi.
Galvenais renovācijas projekta mērķis bija skolu 
padarīt energoefektīvāku, tādēļ ēkai nomainīti logi, 
durvis, tā siltināta, renovēta skolas centrālapkure, 
karstā ūdens apgādes sistēma, ventilācija, un skolas 
telpas tagad apgaismo LED spuldzes. Cēsu Pasta-
riņa sākumskolas atjaunošana par zema enerģijas 
patēriņa ēku saņēma Emisijas kvotu izsoles instru-
menta līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir 
1 246 384,51 eiro.
* Cēsu Profesionālajai vidusskolai kopš 1. janvāra ir 
cits nosaukums: Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidus-

skola. Skolas konvents pieņēma lēmumu par jaunu 
nosaukumu, lai tas labāk atbilstu skolas mācību pro-
grammas virzībai un maiņai līdzi laikam, un decem-
bra domes sēdē to vienbalsīgi atbalstīja arī Cēsu 
novada domes deputāti.
Šopavasar sāksies jaunas dienesta viesnīcas celtnie-
cība blakus jau esošajai skolas ēkai Valmieras ielā 
19. Šobrīd profesionālās vidusskolas audzēkņi, kuri 
nav no Cēsīm, dzīvo pagājušajā gadā atklātajā sko-
lēnu dienesta viesnīcā Saules ielā 23 kopā ar citu 
Cēsu skolu audzēkņiem. Izbūvējot jaunu dienesta 
viesnīcu Valmieras ielā, tiks veidots vienots mācību 
komplekss, kas atvieglos mācību procesu. Jaunajā 
dienesta viesnīcā būs vieta 128 skolas audzēkņiem. 
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas skolēnu die-
nesta viesnīcas būvniecību paredzēt pabeigt 2019. 
gada vasarā.
Līdz ar dienesta viesnīcas celtniecību skolā tiks atvēr-
ta arī jauna mācību programma “Telekomunikāciju 
tehniķis”. Tās ieviešanai iepirks un uzstādīs iekārtas un 
nepieciešamo aprīkojumu. Šajā programmā skolēni 
mācības varēs uzsākt šoruden.

Valmierā paaugstina energoefektivitāti 
daudzdzīvokļu namiem un sāksies 
stadiona pārbūve

Foto: SIA “Valmieras namsaimnieks”
* Pagājušā gada nogalē tika parakstīts līgums ar AS 
“Attīstības finanšu institūcija ALTUM” par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu 
Valmieras daudzdzīvokļu mājām Kārļa Baumaņa ielā 
2 un Stacijas ielā 14.
Namam Kārļa Baumaņa ielā 2 tiks veikta ārsienu, 
pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, 
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logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas 
sistēmas uzlabošana, ūdensapgādes un apkures sis-
tēmas atjaunošana, zibensaizsardzības ierīkošana un 
kāpņutelpas remonts. Namam Stacijas ielā 14 veiks 
ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma sil-
tināšanu, logu, durvju un jumta seguma nomaiņu, 
sakārtos elektroinstalāciju ēkas pagrabā un bēni-
ņos, uzlabos ventilācijas sistēmu, atjaunos karstā 
ūdens apgādes sistēmu, ierīkos zibensaizsardzību un 
remontēs kāpņutelpu.
Energoefektivitātes paaugstināšanu, piesaistot ERAF 
līdzfinansējumu, šobrīd plāno vēl vairāku SIA “Val-
mieras namsaimnieks” apsaimniekoto daudzdzīvok-
ļu namu dzīvokļu īpašnieki. Ēkai Andreja Upīša ielā 
6 saņemts pozitīvs atzinums no ALTUM par ener-
goefektivitātes paaugstināšanas projekta tehnisko 
dokumentāciju un būvdarbu iepirkuma nolikumu. 
Daudzdzīvokļu namiem Diakonāta ielā 1, Beātes ielā 
23 un Rīgas ielā 18 tiek gaidīts atzinums par projekta 
tehnisko dokumentāciju. Savukārt ēkām Gaujas ielā 
2, Georga Apiņa ielā 10, Rūpniecības ielā 42, kā arī 
Viesturlaukumā 2 Burtnieku novadā notiek energo-
efektivitātes paaugstināšanas projektu izstrāde.

* Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē 25. 
janvārī deputāti nolēma slēgt līgumu ar piegādātāju 
apvienību “Lemminkainen” par Jāņa Daliņa stadiona 
pārbūvi un vieglatlētikas manēžas būvniecību Val-
mierā, Jāņa Daliņa ielā 2.
Projektā plānota stadiona pārbūve, jaunas vieglatlē-
tikas manēžas un viesnīcas celtniecība, kā arī vides 
labiekārtošana. Pie Dīvaliņa ielas paredzēta vieta 
trim atklātiem sporta spēļu laukumiem ar speciālu 
gumijotu segumu un vieta vēl viena laukuma izveidei. 
Apkārt visām jaunbūvēm, izlokoties starp kokiem un 
sekojot reljefam, iecerēts izveidot veloceliņu, kas 
ziemā kalpotu kā slēpošanas trase. Tāpat tiks pilnvei-
dots un paplašināts bērnu rotaļu laukums, dažādojot 
rotaļu rīkus atbilstoši vecuma grupām. Būvniecības 
darbus plānots pabeigt divu gadu laikā.

Limbažu novadā pārbūvēta Viļķenes 
pamatskolas klēts ēka, izveidots sociālā 
atbalsta centrs Vidrižos un atjaunos 
Umurgas pamatskolas sporta zāli
* Aizvadītā gada nogalē noslēgusies Baumaņu Kārļa 
Viļķenes pamatskolas klēts ēkas pārbūve, ko turpmāk 
paredzēts izmantot skolas izveidotā novadpētniecī-

bas muzeja eksponātu izvietošanai un kā saietu namu 
dažādu pasākumu organizēšanai. Darbi veikti Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansētajā un 
biedrības “Jūrkante” atbalstītajā projektā “Senās klēts 
pārvērtības”.
Vienstāva guļbūves ēkai veikta pirmā stāva grīdas 
bruģēšana, papildu logu izbūve, atjaunota elektroin-
stalācija, izbūvētas kāpnes uz bēniņu stāvu un veikti 
citi labiekārtošanas darbi, nodrošinot ēkas drošu 
ekspluatāciju un iespēju izmantot ne tikai tās pirmo 
stāvu, bet arī bēniņus. Ēkas apsildi nodrošinās perio-
diski pēc vajadzības, izmantojot elektrisko gaisa sildī-
tāju. Par projekta līdzekļiem ēkas turpmākās izmanto-
šanas vajadzībām izgatavoti koka galdi un soli.

* Pirms gadumijas pabeigti remontdarbi pašvaldībai 
piederošajā dzīvoklī Vidrižu centrā, ēkā Skolas ielā 
2, kur tiek veidots Vidrižu pagasta sociālā atbalsta 
centrs. Šeit Limbažu novada pašvaldība īstenojusi 
ELFLA finansēto projektu, kas tika iesniegts projektu 
konkursā biedrībā “Vidzemes lauku partnerība “Bras-
la””.
Projekta gaitā izremontēta telpa vairāk nekā 30 m² 
platībā, kur izvietots neliels virtuves stūrītis ar plīti, 
izlietni un virtuves mēbelēm un siltumu nodrošina 
mūsdienīga apkures krāsns. Šajā telpā par pašvaldī-
bas līdzekļiem tiks novietots galds un krēsli, kā arī 
iegādāts inventārs centra vajadzībām. Te paredzēts 
rīkot dažādas nodarbības un praktiskas apmācības 
gan jaunajām māmiņām, gan citiem interesentiem, 
lai uzlabotu dzīves pamatprasmes, tajā skaitā ēdienu 
gatavošanas iemaņas, kā arī zināšanas par veselīgu 
uzturu. Tāpat plānots rīkot pasākumus, kursus un lek-
cijas dažādām iedzīvotāju grupām, ar kurām ikdienā 
strādā sociālā dienesta darbinieki.

https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-projekti/6985-vidrizos-pabeigti-celtniecibas-darbi-sociala-atbalsta-centra-izveidei
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Atjaunotajā sanitārajā mezglā ir pieejama duša, tuale-
te un veļasmašīna. Dušas un veļas mazgāšanas pakal-
pojumi lieti noder maznodrošinātiem un vientuļiem 
pagasta iedzīvotājiem, kuriem bieži vien nav iespējas 
savās mājās regulāri rūpēties par personīgo higiēnu.

* Limbažu novada pašvaldība 4. janvārī noslēdza 
līgumu ar SIA “Būvdizains” par būvprojekta izstrā-
di Umurgas pamatskolas sporta zāles atjaunošanai, 
paredzot vairāku telpu kosmētisko remontu, sani-
tārtehnisko mezglu pārbūvi, logu nomaiņu, grīdu 
remontu, jaunu apkures sistēmu projektēšanu, risi-
nājumu iekšējās lietusūdens sistēmas novadei, kā arī 
jumta pārbūvei. SIA “Būvdizains” būvprojekts jāizstrā-
dā piecu mēnešu laikā.
Umurgas pamatskolas sporta zāles atjaunošanas 
darbi plānoti vasaras mēnešos, lai iespējami mazāk 
traucētu mācības.

Atjaunota zāle Salacgrīvas novada 
Svētciemā
Salacgrīvas novada biedrība “Svētciema attīstības 
biedrība” ar ES un LEADER atbalstu īstenojusi projek-
tu “Konferenču telpu izveide”.
Projektā biedrība iegādājusies projektoru, projektora 
ekrānu, galdus un krēslus, kas ļaus paplašināt vietē-
jiem Svētciema iedzīvotājiem un visiem piedāvāto 
pakalpojuma klāstu.

Ādažos izveidota slidotava ar sintētisko 
segumu

Tagad ādažniekiem iespējams slidot jebkuros laik-
apstākļos, jo Ādažu vidusskolas stadionā atvērta sli-
dotava ar mākslīgo segumu. Tā darbojas katru dienu. 
Turpat pieejams arī slidu asināšanas serviss.

Mākslas, vides un dabas objekti

Rīgā atklāts vides mākslas objekts – 
virtuāls piemineklis “Goda vārti”

Foto: Renārs Koris
18. janvārī atklātais vides mākslas objekts “Goda vārti” 
Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas krustojumā ir 
Rīgas veltījums Latvijai jubilejā. Tas veidots kā virtuāls 
piemineklis, kas ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzī-
bu ļauj pieminekļa saturu regulāri mainīt, tādējādi 
dodot iespēju sekot līdzi valsts jubilejas svarīgajiem 
notikumiem.
Objekta “Goda vārti” idejas un dizaina autors ir māk-
slinieks Visvaldis Asaris, tā mākslinieciskās program-
mas 3D projekciju autors  – videomākslinieks Māris 
Kalve, bet pieminekļa saturisko vēstījumu izstrādājis 

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=41324
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=41324
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dzejnieks Andris Akmentiņš. Vides mākslas objektu 
izgatavojis Latvijā bāzēts LED tehnoloģiju ražošanas 
uzņēmums ar 25 gadu pieredzi SIA “PALAMI”, tas 
uzstādīts sadarbībā ar Rīgas pašvaldības aģentūru 
“Rīgas gaisma”.
Vārtu vizuālo saturu plānots eksponēt ilgāku laiku, 
katru mēnesi stāstot citu stāstu. “Goda vārtu” vir-
tuālajam vēstījumam un tā mainībai var sekot soci-
ālā medija “Instagram” kontā: www.instagram.com/
godavartisimtgadei.

Liepājā vairāk naudas atvēlēs kultūras 
pieminekļu restaurācijai

18. janvārī Liepājas domes sēdē deputāti apstiprinā-
ja grozījumus saistošajos noteikumos “Par Liepājas 
pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras piemi-
nekļu saglabāšanai”. Sakarā ar to, ka pieaudzis pietei-
kumu skaits tieši restaurācijas darbiem un turpmāk 
var prognozēt to palielināšanos, pieņemtie grozījumi 
paredz, ka programmai atvēlētie līdzekļi 80% apmērā 
tiks piešķirti būvdarbiem, bet atlikušie 20% doku-
mentācijai  – arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei 
un būvprojektu izstrādei.
Liepājas pilsētas dome 2018. gada pašvaldības 
budžetā rezervējusi līdzekļus kultūras pieminekļu 
saglabāšanai 100 000 eiro apmērā. Šī summa, iespē-
jams, vēl tiks palielināta.
Kopš pašvaldība uzsākusi kultūras pieminekļu sagla-
bāšanas atbalsta programmu, atbalstīti 69 no 93 
iesniegtajiem projektiem. Kopumā kultūras pie-
minekļu saglabāšanai piešķirtais līdzfinansējums ir 
251  000 eiro. 54 no 69 apstiprinātajiem projektiem 
attiecas uz dokumentācijas izstrādi, 16 – uz restaurā-
cijas darbiem.

Jelgavā divi jauni Mīlestības koki 
jaunlaulāto atslēgām
Jelgavas pilsēta 9. janvārī saņēma īpašu dāvināju-
mu no metālmākslinieka Alda Sproģa  – divus jau-
nus metāla Mīlestības kokus, kuros jaunlaulātie kāzu 
dienā tradicionāli varēs piestiprināt atslēgas, simbo-
liski kopā saslēdzot divu cilvēku dzīves. Mīlestības 
koku veidošanā piedalījusies visa ģimene  – Aldis, 
pirmo reizi arī sieva Sandra, meita Santa un meitas 
draugs Dzintis.

Pirmie trīs Mīlestības koki Pasta salā uzstādīti 2014. 
gada vasarā.

Vecumnieku novada Valles pagastā 
apzināti 16 jauni dižkoki

Latvijas simtgades gadā nozīmīgu dāvanu savai dzim-
tajai pusei sarūpējusi kāda Vecumnieku novada Val-
les pagasta iedzīvotāja, kura savas dzīvesvietas apkār-
tnē sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) 
darbiniekiem atklājusi 11 jaunus un divus potenciālus 
dižkokus. Līdz ar to pagasts, kurā vēl 2017. gadā nebija 
reģistrēts neviens dižkoks, patlaban var lepoties ar 16 
dižkokiem un diviem potenciālajiem dižkokiem.
Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS Valles pagas-
ta teritorijā reģistrētas sešas liepas, divas kļavas, trīs 
ozoli, viens osis un viena goba. Šiem dižkokiem 
pievienosies arī Buku ozols un pārvaldes darbinieku 
pamanītie četri dižozoli. Tomēr nav izslēdzams, ka 
apkārtnē ir vēl daudz neidentificētu dižkoku.

http://www.instagram.com/godavartisimtgadei
http://www.instagram.com/godavartisimtgadei
http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/dabas_datu_parvaldibas_sistema_ozols/
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Noderīga informācija, kā meklēt un kartēt dižkokus, 
pieejama tīmekļa vietnē dizosanas.lv100.lv. Tur arī 
izveidota lietotājam ērta karte, kur apskatīt jau kar-
tētos dižkokus un pievienot jaunus. Digitālajā kartē 
ievietotos datus par atrastajiem kokiem pēcāk pār-
baudīs un norādītos kokus dabā apsekos DAP spe-
ciālisti. Ja koks atbildīs noteiktajiem standartiem, to 
reģistrēs dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” un 
pie tā izvietos informatīvo zīmi.

Skrīveros iedzīvojas “Sūnu ciema zēnu” 
tēli

Pirms pašas gadumijas Skrīveros, Sūnu takā pie Apaļā 
jeb Kalnmuižas ezera, tika atklātas koka skulptūras, 
kas izveidotas projektā “Andreja Upīša darba “Sūnu 
ciema zēni” literārie tēli kokā: Skrīveriem raksturīgās 
lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unika-
litāte”. Projekts realizēts ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu un Skrīveru novada pašvaldības līdzfinansē-
jumu.
Koka skulptūru izstrādē Skrīveru novads sadarbojās 
ar Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņiem 
un pasniedzējiem, lai kopīgiem spēkiem sūnciemie-
šu tēlus atveidotu kokā. Projektā norisinājās arī kok-
griešanas meistarklase, kas ļāva iepazīt darbu ar koku.
Kopumā Sūnu takā uzstādītas desmit skulptūras ar 
“Sūnu ciema zēnu” tēliem, taka papildināta ar koka 
zīmi, uz kuras lasāms citāts no Andreja Upīša darba: 
“Vai tad mēs arī nevaram Sūnu ciemu iztīrīt klaju un 
spodru?”

Viļānos veido dabas draugu radošās 
pētniecības centru

Viļānu novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta 
atbalstu un ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai sniegto finansējumu sekmīgi īsteno projektu 
“Dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” 

izveidošana”. Projektā jau veikta vienkāršotā atjauno-
šana ēkai “Mežniecība” Viļānu pagasta Teveņānos un 
iekšējo inženiertīklu izbūve.
Pašvaldība aktīvi plāno piesaistīt investīcijas, lai 
nodrošinātu ēkā zinātniski pētnieciskā centra darbī-
bu, kā arī piegulošās teritorijas sakārtošanu  – dabas 
takas izveidi un āra laboratorijas ierīkošanu praktis-
kām izglītojošām nodarbībām un eksperimentiem.
Projekta iecere ir ne tikai pārbūvēt degradēto ēku, 
bet arī izveidot tajā dabas draugu radošo pētniecības 
centru “Dadzis”. Šobrīd norit pārrunas ar potenciā-
lajiem sadarbības partneriem, piemēram, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmiju, par piemērota aprīkojuma 
izvēli iecerēto aktivitāšu īstenošanai un lektoru pie-
saisti. Centra darbība būs vērsta uz bērnu un jauniešu 
eksakto zināšanu un prasmju attīstīšanu, bāzējoties 
uz zināšanām fizikā, ķīmijā un bioloģijā.

Jauni infrastruktūras objekti “Daugavas 
lokos” Daugavpils novadā

Noslēgumam tuvojas projekts “Kvalitatīvas tūrisma 
un dabas izzināšanas infrastruktūras tīkla veidoša-
na antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā 
“Daugavas loki””, kas tiek īstenots pasākumā “Antro-
pogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu.
Šajā projektā top divi pieturas punkti Daugavas kras-
tā  – pie Dinaburgas (Naujenes) pilskalna un pie 
Slutišķu–Markovas dabas un kultūrvēstures izzināša-
nas kompleksa. Pateicoties projektam, ir labiekārtota 
jauna krasta zona, kur būs iespējams nolaist vai izvilkt 
laivu vai plostu, ērti izkāpt krastā un atpūsties. Terito-
rija papildināta arī ar jauniem infrastruktūras objek-
tiem  – nojumi ar galdu un soliem, tualeti, iekārtotu 
laivu nolaišanas un izvilkšanas vietu, pontonpiestāt-
nēm, skatu platformu kuģa formā un koka rotaļu kuģi.
Projekts noslēgsies martā, īsi pirms jaunās tūrisma 
sezonas. Vēl projektā tiks izveidota veselības taciņa 
un ar noderīgu informāciju papildināti informatīvie 
stendi.

Zilupes novada Grebļukalnā atjaunots 
nozīmīgs biotops
Lai radītu labvēlīgus apstākļus retā dienas taure-
ņa  – esparsetu zilenīša  – populācijas palielināšanai, 

http://dizosanas.lv100.lv/
https://karte.ozols.gov.lv/koki/index.html
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Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils 
Universitātes zinātniekiem sakopusi un atjaunoju-
si šīs sugas taurenim nepieciešamo biotopu dabas 
liegumā “Grebļukalns”, kas ir vienīgā Latvijā zināmā 
atradne šai īpaši aizsargājamai dienas tauriņu sugai. 
Biotopā aug arī īpaši aizsargājamais augs  – smiltāju 
esparsete, kas ir šā tauriņa barības augs.
Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētajā projektā 
Grebļukalna apkārtnē atsevišķas platības atbrīvotas 
no krūmiem un zemsedze  – no lapām, sūnām un 
skuju nobirām. Šādā veidā radīti piemēroti apstākļi, 
lai smiltāju esparsete varētu izsēties un vairoties.

Latvijas Gada ģeovieta – Raunas 
staburags

Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks”, popularizējot 
ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus, nosau-
kusi Latvijas Gada ģeovietu 2018: šogad par tādu 
izvēlēts Raunas staburags, kas atrodas Raunas pagastā.
Raunas staburags – ainavisks šūnakmens kupols Rau-
nas krastā  – ir ievērojams kā šobrīd lielākais avotu 
kalķakmens veidojums Latvijā, kas saglabājies, cilvē-
ka nepārveidots. Daudzi citi Latvijā vai nu norakti, vai, 
kā Daugavas Staburags, atrodas ūdenskrātuves dzel-
mē. Bez lielākā šūnakmens kupola tam blakus ir vēl 
virkne mazāku veidojumu. Smilšakmens un dolomīta 
slāņi aplūkojami Raunas krastos augšpus un lejpus 
šūnakmens veidojumiem.
Kaļķakmens izgulsnēšanās notiek uz slapjumā augo-
šajām sūnām un cita substrāta, veidojot irdenu, 
porainu iezi  – šūnakmeni. Ūdens plūst pār nogāzi, 

veidojot sīkus ūdenskritumiņus, augstāko  – līdz pat 
trim metriem. Ziemā tie sasalst kā krāšņi ledus lāseņi.
Ģeoloģiskie veidojumi un ietverošais reljefs kopā ar 
apaugumu veido skaistu, neskartu un nedaudz intī-
mu ainavu – dabas krāšņumu, kas labi aplūkojams no 
Raunas pretējā, kreisā krasta, kur ir labiekārtota pie-
eja. Raunas staburags atrodas plašākas aizsargājamas 
teritorijas – dabas lieguma – vidū.
Pavasarī Gada ģeovietā notiks izglītojošs pasākums ar 
ģeologu piedalīšanos un piemērotā vietā tiks novie-
tots informācijas stends par Raunas staburagu.

2018. gada dzīvotne ir dižkoks

Latvijas Dabas fonds (LDF) paziņojis, ka 2018. gada 
dzīvotne ir dižkoks. Liels un vecs koks ir bagāta dzī-
votne, kas dod mājvietu daudzām radībām, sākot 
ar lieliem putniem un beidzot ar sīkiem kukaiņiem, 
sūnām un ķērpjiem. Vecie koki piesaista lielu dabas 
daudzveidību un veido īpašu mikroklimatu savā vidē, 
un tie ir arī Latvijas valsts pirmsākumu liecinieki, 
būtiska mūsu kultūrvēstures vērtība un identitātes 
daļa. Valsts aizsardzībā nonāk koki, kas sasnieguši 
noteiktus stumbra apkārtmēra un augstuma kritērijus.
LDF šogad iesaka īpaši rūpēties un gādāt par veca-
jiem kokiem: ja palīdzēsim lielajiem kokiem, tad 
šos dižkokus satiks arī mūsu mazbērni! Lai pievērstu 
uzmanību lielajiem kokiem, Latvijas simtgades gadā 
LDF plāno rīkot vairākas talkas sadarbībā ar dižkoku 
ekspertiem un koku kopšanas speciālistiem. Tāpat 
dabas novērojumu portālā dabasdati.lv taps īpaša 
sadaļa ziņošanai par dižkokiem. Dabas aizsardzības 
pārvalde jau kopš pagājušā gada aicina visus Latvijas 
iedzīvotājus iesaistīties akcijā “Dižošanās”  – http://
lv100.lv/dizosanas/.

Gada dzīvnieks 2018 – parastā vāvere
Šogad par Gada dzīvnieku Latvijā atzīta parastā vāve-
re (Sciurus vulgaris), kas ir vienīgā Latvijas savvaļā 
sastopamā vāveru suga.
Gada dzīvnieks ir viena no iemīļotākajām Dabas 
muzeja aktivitātēm, un kopš akcijas pirmsākumiem 
2000. gadā šis gods ticis virknei dzīvnieku. Sagaidot 
Latvijas lielo jubileju, akcijas “Gada dzīvnieks 2018” 
rīkotāji piedāvāja ikvienam piedalīties aptaujā un 
balsot par savu favorītu. Aptaujā internetā un muzejā 

http://lv100.lv/dizosanas/
http://lv100.lv/dizosanas/
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tika saņemts vairāk nekā 2600 balsojumu, un īpaši 
sīva konkurence izvērtās starp brūnkrūtaino ezi un 
parasto vāveri (attiecīgi 683 un 694 balsis). Tam seko-
ja rudā lapsa (404 balsis), Latvijas lielākais dzīvnieks 
alnis (367 balsis) un sermulis (294 balsis), bet pēdējā 
vietā ar 252 balsīm palika pelēkais zaķis.
Vāveres gadā Dabas muzejā notiks vairāki pasākumi. 
Šogad arī lūgums reģistrēt vietnē www.dabasdati.lv 
novērotās vāveres un to darbības pēdas. Novēroju-
miem ar īpašu uzmanību un interesi visa gada garumā 
līdzi sekos Dabas muzeja speciālisti, un katru mēnesi 
kāds no novērojumiem tiks īpaši izcelts muzeja soci-
ālo tīklu kontos. Vairāk informācijas par gada dzīv-
nieku un pasākumiem mājaslapā www.dabasmuzejs.
gov.lv.

Tūrisms

Pieaug burātāju interese par Baltijas 
jūras reģionu

Foto no Kurzemes plānošanas reģiona arhīva
Janvāra nogalē Kurzemes plānošanas reģions un 
Rīgas plānošanas reģions kopā ar Latvijas un Igaunijas 
jahtu ostu pārstāvjiem piedalījās lielākajā jahtu un 
ūdenstūrisma izstādē “Boot Düsseldorf 2018” Vācijā, 
Diseldorfā, kur apmeklētājus iepazīstināja ar burāša-
nas iespējām un piedāvājumu Latvijas un Igaunijas 
piekrastē.
Latvijas jahtu ostu tīkls un tūrisma iespējas piekrastē 
šajā izstādē tika prezentētas jau otro gadu. Kurze-
mes plānošanas reģiona pārstāvji novēroja, ka šogad 
burātāju interese par mūsu piekrasti ir pastiprināju-
sies. Vācijas burātāji mērķtiecīgi apmeklēja stendu un 
meklēja informāciju par burāšanas iespējām Latvijas 
un Igaunijas piekrastē, kas burātāju vidū pazīstams kā 
Austrumbaltijas krasts. Apmeklētājus interesēja infor-
mācija par ostu izvietojumu, piedāvājumu, ieteikta-
jiem maršrutiem un formalitātēm.
Latvijas piekrastes ūdenstūrisma stendā savu ostu 
piedāvājumu prezentēja pārstāvji no Liepājas, Pāvil-
ostas, Ventspils, Jūrmalas ostām un Rīgas jahtu ostas 
Ķīpsalā, stendā piedalījās arī LiveRiga pārstāvji.
Baltijas jūra rada interesi tieši ar savu kultūrvēsturisko 
piedāvājumu, izcilas garšas piedzīvojumu un cilvēku 

neskarto dabu. Galvenās grūtības piesaistīt Latvijai 
atpūtas burātājus nav laikapstākļi, bet gan 120 jūras 
jūdžu attālums no Gdaņskas līdz Klaipēdai, tāpēc 
Vācijas burātāji nereti plāno maršrutu uz Latviju gar 
Gotlandes salu. Iespēja īrēt jahtu uz vietas varētu būt 
vēl viens risinājums, kā piesaistīt vairāk burātāju, un 
šobrīd Latvijā tā ir brīva tirgus niša.
Gan Latvijas, gan Igaunijas jahtu ostas uzsākušas kopī-
gu INTERREG Igaunijas–Latvijas pārrobežas program-
mas projektu “ESTLAT Harbours”, lai uzlabotu jahtu 
ostu pakalpojumus un infrastruktūru, veidojot jaunas 
piestātnes, ierīkojot servisa telpas, veicot padziļināša-
nas darbus un labiekārtojot ostas.

Sargāsim un daudzināsim 
Ziemeļkurzemes kultūrvēsturisko un 
dabas mantojumu

17. janvārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 
un Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils 
muzejs” parakstīja vienošanos par projekta “Zie-
meļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantoju-
ma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvā-
juma attīstība” realizēšanu. Tas tiks īstenots kopā ar 

http://www.dabasdati.lv
http://www.dabasmuzejs.gov.lv
http://www.dabasmuzejs.gov.lv
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sadarbības partneriem  – Ventspils novada pašval-
dību, Jūrkalnes Romas katoļu draudzi un Dundagas 
novada pašvaldību.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozī-
mīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Zie-
meļkurzemē, vienlaikus radot priekšnoteikumus 
tūrisma plūsmas pieaugumam. 4,5 miljonus eiro no 
projekta kopējām izmaksām (5 294 117 eiro) segs Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonds.
Ventspilī paredzēts izbūvēt multifunkcionālu ēku Pie-
jūras brīvdabas muzejā, izveidojot mūsdienu pra-
sībām atbilstošus apstākļus muzeja kolekcijām un 
radot modernas izglītojošas un izklaidējošas iespējas 
apmeklētājiem, izveidot gājēju un veloceliņus pil-
sētas dienvidrietumu rajonā Eiropas nozīmes aizsar-
gājamas dabas teritorijas  – pelēkās kāpas  – sasnie-
dzamībai un izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņu, 
pagarinot Ventspils pilsētas Būšnieku ezera veloceli-
ņu. Jūrkalnē veidos dabas un atpūtas parka infrastruk-
tūru, veicinot suitu kultūrtelpas saglabāšanos. Vents-
pils novadā vēl tiks pārbūvēts trošu tilts pār Irbes upi, 
lai uzlabotu lībiešu krasta dzīves un kultūras telpas, 
kā arī piejūras nozīmīgu aizsargājamo dabas zonu 
sasniedzamību. Kolkā paredzēts aprīkot ēku “Pastnie-
ki”, veicinot lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu, attīstīšanu un pieejamību. Projektā tiks 
atjaunoti arī vairāki valsts nozīmes arhitektūras piemi-
nekļi: notiks Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznī-
cas ēkas fasādes atjaunošana un piegulošās teritorijas 
labiekārtošana un Dundagas pils pārbūve, pielāgojot 
to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju 
izvietošanai.
Projekts tiek īstenots atbilstoši 5.5.1. specifiskajam 
atbalsta mērķim “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozī-
mīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus”.

Buklets palīdzēs atrast Dobeles 
sniegavīrus

Lai Dobeles dižo sniegavīru apciemošana noritētu 
raitāk, Dobeles novada tūrisma informācijas centrs 
izdevis bukletu “Apciemo Dobeles sniegavīrus!”.
Galveno vietu attēliem bagātīgi ilustrētajā bukletā 
aizņem pilsētas karte ar sniegavīru atrašanās vietām. 
Te rodama arī informācija par sniegavīru saietu, kam 
šogad rit jau astotais gads, un par iespējām, ko vēl 
darīt ziemas dienā Dobelē.

Buklets pieejams Dobeles novada TIC, kas nupat 
pārcēlies uz Brīvības ielu 15, un Dobeles Novadpēt-
niecības muzejā.

Ekskursijas kājām visa gada garumā: 
“Jelgavas likteņstāsti”

Jelgavas Reģionālais tūrisma centrs aicina piedalīties 
jaunā ekskursiju ciklā “Jelgavas likteņstāsti” un katru 
mēnesi stāstos iepazīt personības, kuru likteņi dažā-
dos laikos bijuši saistīti ar Jelgavu.
Ekskursijas notiks katra mēneša pēdējā svētdienā, un 
tās vadīs gide Signe Lūsiņa. Viņa apkopojusi bagātīgu 
materiālu par cilvēkiem, kuri dzimuši, dzīvojuši, strā-
dājuši Jelgavā un bijuši gan pazīstamas, gan mazāk 
pazīstamas personības, bet atstājuši pēdas novada 
vēsturē. Gide šo ekskursiju ciklu dāvina jelgavnie-
kiem un pilsētas viesiem kā savu artavu valsts simtga-
des gadā.
Cikla pirmā ekskursija 28. janvārī bija veltīta jel-
gavniekiem, kuri dzimuši janvārī,  – Elzai Alunānei, 
Pēterim Birkertam, Fridriham Rezonam, Joahimam 
Baumanim, Oskaram Kalpakam, Vitautam Ļūdēnam, 
Ernestam Bīnemanim, Elzai Sudmalei un citiem. Eks-
kursijas laikā kājām tika apmeklēti vairāki apskates 
objekti un stāstos, fotogrāfijās un dzejā iepazīti eks-
kursijas varoņi.
Gide S. Lūsiņa ārpus šā ekskursiju cikla piedāvā arī 
vairākas citas tematiskas ekskursijas, piemēram, 14. 
februārī notiks ekskursija “Mīlas pāri Jelgavā”, bet 8. 
martā – ekskursija par modi un tās attīstību pilsētā.

Ar projekta palīdzību Lielupē attīstīs 
ūdenstūrismu

Lai Lielupei piegulošās municipalitātes un pri-
vātpersonas (fiziskas un juridiskas) iesaistītu upes 
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atveseļošanā, attīstot ūdenstūrisma pakalpojumu 
infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, 
ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku 
partnerības  – Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība 
“Pierīgas partnerība” un “Bauskas rajona lauku part-
nerība” – vienojušās īstenot kopīgu projektu.
Līdz 2019. gada jūlijam sadarbībā ar Lielupes pie-
krastes zemju īpašniekiem plānotas vairākas aktivitā-
tes: saskaņā ar hidrobiologa ieteikumiem iztīrīt upes 
krastus (pašu spēkiem); aprīkot tos ar ūdenstūrismam 
nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamām ponto-
nu laipām, piestātnēm un norādes zīmēm; izveidot 
ūdenstūrisma maršrutu un kartes; veicināt partnerī-
bu, pašvaldību un Lielupes krastu īpašnieku sadar-
bību un izpratni par upes atveseļošanas nozīmību, 
organizējot seminārus un veidojot kopīgu sadarbības 
formu; sekmēt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, 
veicinot jau esošo un jaunu tūrisma pakalpojuma 
vietu izveidi un attīstīšanu; izveidot interaktīvu vides 
objektu, kas simbolizē Lielupes sākumu un ietver 
informāciju par Lielupi.
Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpo-
jumu un infrastruktūras izveide ūdenstūristiem” tiek 
īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība”.

Izdots buklets par Bauskas, Iecavas, 
Rundāles un Vecumnieku novadu

Bauskas Tūrisma informācijas centrs izdevis bukletu 
latviešu, krievu un angļu valodā “Maršruti Bauskas, 
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā”. Tas vei-
dots, lai viesiem palīdzētu orientēties plašajā Bauskas 
apkārtnes tūrisma piedāvājumā, kas strukturēts sešos 
maršrutos: “Bauska”, “Pilis un muižas”, “Senā tehnika 
un spēkrati”, “Gastronomija un amatnieki”, “Ģime-
nēm ar bērniem un aktīvai atpūtai” un “Pasākumi”. 
Bukletā iekļauti 32 objekti un 14 pasākumi ar īsiem 
aprakstiem un bildēm.
Bukleta PDF versija lejuplādējama interneta vietnē 
www.visit.bauska.lv, sadaļā “Info  – brošūras, bukleta 
PDF fails”.

“Tūrisms kopā” iekustinās Pierīgu
Seši Pierīgas novadi projektā “Tūrisms kopā” plāno 
izveidot kopīgu tūrisma maršrutu. Pašvaldības pēdē-
jo gadu laikā savās teritorijās, gan piesaistot projekta 
finanses, gan ieguldot budžeta līdzekļus, labiekārto-

jušas un izveidojušas vairākas apskates vērtas vietas. 
Lai popularizētu apskates objektus plašākam tūristu 
lokam, tagad tās vienojušās tūrisma tirgū startēt kopī-
giem spēkiem, izveidojot kopīgu tūrisma stratēģiju 
un rīcības plānu tālākai tūrisma piedāvājuma popu-
larizēšanai.
Projekta atklāšanas pasākums notika 19. janvārī Ķeka-
vas novadā. Svinīgā pasākumā Ķekavas, Mārupes, 
Babītes, Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novada vadī-
tāji un trīs vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas 
partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe”” un “Partne-
rība Daugavkrasts” – parakstīja sadarbības līgumu par 
kopīgām aktivitātēm tūrisma nozares stiprināšanai.
Parakstītā vienošanās paredz tūrisma jomā regulāri 
apmainīties ar informāciju, plānot kopīgus reklāmas 
materiālus, veikt vienotas mārketinga aktivitātes, vei-
dot publicitāti, izvērtēt iespējas iesaistīties investīciju 
projektos, kā arī sadarboties ar novadu tūrisma uzņē-
mējiem.
Par pamatu sadarbības līguma slēgšanai ir Lauku 
atbalsta dienestā apstiprinātais projekts “Tūrisms 
kopā”, kas tiks īstenots Lauku attīstības programmas 
pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” 
LEADER sadaļā. Projekts noritēs divus gadus – līdz pat 
2019. gada beigām.

Kopīgu tūrisma projektu īstenos arī 
Lejasdaugavas pašvaldības

23. janvārī Ogres novada pašvaldībā tikās Ogres, 
Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību vadība, lai 
parakstītu sadarbības līgumu par projekta “Lejasdau-
gavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūris-
ma maršrutu izstrādē par godu Latvijas simtgadei, kā 
arī vides izglītošanā” īstenošanu.
Projektā piedalīsies sešu novadu pašvaldības (Ogres, 
Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Stopiņu un Salaspils), 
un tā norises laiks ir līdz 30. jūnijam. Projekta mēr-
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ķis: godinot Latvijas simtgadi, iesaistīt Lejasdaugavas 
novadu iedzīvotājus velomaršrutu izstrādē un vides 
izglītošanā, gan vietējā, gan valsts mērogā populari-
zējot kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejas 
dabas parkā, Daugavas labajā krastā un Mazās Jug-
las krastos. Projekta vadošā partnera loma noteikta 
Ogres novada pašvaldībai.
Projekts tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda atbalstu no konkursa aktivitātes “Latvijas vides 
un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot 
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

Izdoti tūrisma bukleti par 
Vidusdaugavas reģionu un Odzienas 
skolu

Izdots jauns buklets tūristiem par iespējām brīvo 
laiku pavadīt Vidusdaugavas reģionā. Tas pieejams 
gan drukātā veidā, gan kā PDF faili lejupielādei: 
“Vidusdaugavas reģiona tūrisma kartes 2018” latviešu, 
krievu un angļu valodā. Kartes tapušas, sadarbojoties 
Pļaviņu novada TIC ar Kokneses, Skrīveru un Aiz-
kraukles novada tūrisma speciālistiem. Kartēs apko-
pota informācija par apskates vietām, naktsmītnēm 
un aktīvo tūrismu.
Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrā izveidots 
un izdots tūrisma materiāls “Odzienas skola  – vieta 
jūsu pasākumiem”. Arī tas pieejams gan drukātā 
veidā, gan elektroniski: šeit un šeit. Bukletā iekļauta 
informācija par Odzienas sporta un kultūras halles 
izmantošanas iespējām kultūras un sporta pasāku-
miem, nometnēm, semināriem u.c., ar nakšņošanas 
piedāvājumu skolas internātā.

Triju Sēlijas lauku partnerību 
sadarbības projekts

2017. gada beigās tika 
uzsākta Lauku part-
nerības “Sēlija”, Aiz-
kraukles rajona part-
nerības un Daugavpils 
un Ilūkstes novadu 
lauku partnerības “Kai-
miņi” starpteritoriālās 
sadarbības projekta 
““Sēlijas salas”: tema-
tiskais tūrisms mazajās 

lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās 
izaugsmes veicinātājs Sēlijā” īstenošana.
Projekts “Sēlijas salas” tiek īstenots Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpa-
sākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadar-
bība”, un tā vadošais partneris ir biedrība “Lauku 
partnerība “Sēlija””.
Projekta darbības norisināsies mazajās lauku apdzī-
votajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 “salās”: 
Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē un Subatē; Aknīstes 
novadā – Asarē un Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, 
Dignājā un Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos un Sēl-
pilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā un Ritē; Neretas 
novadā  – Mazzalvē un Pilskalnē; Jaunjelgavas nova-
dā – Staburagā un Secē.
Apstiprinātais projekta publiskais finansējums  – 
79  606,80 eiro  – nodrošinās seminārus, darbnīcas, 
diskusijas, kuru laikā “salas” izveidos savus tematiskā 
tūrisma produktus, jaunizveidoto tūrisma produktu 
prezentācijas pasākumus 17 “salās”, vienota tūrisma 
bukleta izstrādāšanu un izdošanu visai Sēlijas teritori-
jai, kā arī stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādi, 
tūrisma jomas profesionāļu konsultācijas, situācijas 
izvērtējumu un mācību materiālu sagatavošanu.
Projekta īstenošanas divi gadi Sēlijas aktīvajiem cil-
vēkiem gaidāmi darbīgi un pasākumiem piesātināti. 
Projekta īstenošanas komanda no trīs lauku partne-
rībām aicina “salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt 
atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem pūra un 
piedalīties kopīgās “prāta vētrās”, kas šogad plānotas 
visās 17 “salās”, lai Sēliju veidotu skaistāku, interesan-
tāku, gudrāku un atpazīstamāku.

Daugavpils TIC skatlogā uzstādīts TV 
ekrāns un sagatavots Tūrisma attīstības 
un informācijas aģentūras pārskats

* Daugavpils tūrisma informācijas centra skatlogā 
(Rīgas ielā 22a) uzstādīts TV ekrāns, kurā ikviens inte-
resents var vērot informatīvus video par Daugavpils 
tūrisma piedāvājumu un kultūras un sporta pasāku-
miem. Uz šā ekrāna tiek atspoguļota informācija par 
pilsētas ekskursijām, kā arī atpūtas un izklaides iespē-
jām viesiem un pilsētas iedzīvotājiem.
* Daugavpils pilsētas pašvaldības Tūrisma attīstības 
un informācijas aģentūra sagatavojusi pārskatu par 
2017. gadu un darba plānu 2018. gadam.
2017. gadā aģentūra apkalpojusi 81  969 cilvēkus no 
Latvijas un ārvalstīm, kas ir par 7% vairāk nekā 2016. 

http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/kartes/vidusdaugava_lat_inetam.pdf
http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/kartes/vidusdaugava_rus_inetam.pdf
http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/kartes/vidusdaugava_eng_inetam.pdf
http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/kartes/buklets_odziena_a4_arpuse_4_0.jpg
http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/photo_and_files/kartes/buklets_odziena_a4_iekspuse_4.jpg
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gadā. Pērn izdoti 60 000 tūrisma informatīvo mate-
riālu piecās valodās, kas izplatīti 11 valstīs, un atjaunoti 
septiņi informatīvie stendi pilsētas teritorijā. Atjau-
nots arī Daugavpils tūrisma portāls www.visitdau-
gavpils.lv. Pagājušajā gadā izstrādāti arī vairāki jauni 
piedāvājumi tūristiem  – ekskursija skolēniem “Izzini 
Daugavpils cietoksni”, pilsētas apskates ekskursija ar 
retrotramvaju “Daugavpils pa tramvaja logiem” un 
tematiskā ekskursija “Es esmu tik kareivis…”. 2017. 
gadā organizēti 15 dažādi pasākumi.
Šogad aģentūra turpinās veicināt Daugavpils pilsētas 
kā daudzveidīga tūrisma galamērķa atpazīstamību un 
uzsāks darbu pie pilsētas tūrisma koncepcijas izstrādes.

Ziemeļlatgales novadi īstenos 
kopprojektu dabas vērtību iepazīšanai 
un saglabāšanai

2017. gadā veiksmīgi noslēdzās Ziemeļlatgales paš-
valdību kopprojekts “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb 
Atklāj dabas pētnieku sevī!”. Projektā uzstādītie vides 
instalāciju objekti kļuvuši par papildu tūristu piesais-
tes objektiem visiem pieciem – Balvu, Viļakas, Rugāju, 
Baltinavas un Kārsavas  – novadiem. Ziemeļlatgales 
piecu vides instalāciju objekti, kas kā vienots tūris-
ma objekts tika pieteikts Latgales reģiona 2017. gada 
balvai tūrismā nominācijā “Inovatīvākais tūrisma pro-
dukts 2017”, kļuva par šāgada laureātu!
Gada nogalē Latvijas Vides aizsardzības fonds pie-
šķīris finansējumu vēl vienam Ziemeļlatgales paš-
valdību kopprojektam “Iepazīsim, lai nosargātu”, lai 
sabiedrību iesaistītu izglītojošos pasākumos, kas sais-
tīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā 
nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un 
godināšanu. No janvāra līdz jūnijam Rugāju, Balvu, 
Baltinavas un Kārsavas novadā notiks deviņi dažādi 
dabas izzināšanas pasākumi, kuros varēs piedalīties 
gan novadu iedzīvotāji, gan viesi.

Rugāju novada teritorijā pavasarī būs laivošanas 
ekspedīcija pa Pededzes upes lejteci veselas dienas 
garumā (īpaši aicināti piedalīties jaunieši), bet otrs 
pasākums plānots kā divu dienu āra dabas izzināšanas 
nometne ar nakšņošanu teltīs skolēniem vecumā no 11 
līdz 15 gadiem. Balvu novadā tiks organizēts velobrau-
ciens velogida pavadībā un Lubāna mitrāja izpētes 
pārgājiens Bērzpils pagastā. Baltinavas novadā plānots 
organizēt aizraujošu veloorientēšanās pasākumu pa 
novada skaistākajām vietām ar pikniku noslēgumā. 
Kārsavas novadā notiks vairāki putnu vērošanas pārgā-
jieni dabas parkā “Numernes valnis” ar Dabas aizsar-
dzības pārvaldes speciālistu kā vides gidu.
Otrs pasākums, kas izlolots projektā, ir virtuālās eks-
kursijas – mūsdienīgs un radošs risinājums aizsargāja-
mu dabas vērtību atklāšanā un saglabāšanā, lai iepa-
zītu dabas vērtības, tās neapdraudot. Ziemeļlatgale ir 
bagāta ar skaistām, neparastām dabas vietām, tāpēc 
projekta gaitā tiks sagatavota interaktīva Ziemeļlatga-
les dabas dārgumu prezentācija – četru Natura 2000 
īpaši aizsargājamo teritoriju iemūžināšana 360 grādu 
fotogrāfijās un gaisa skatos un iespēja tās aplūkot 
internetā un lasīt aprakstus arī divās svešvalodās. Pre-
zentāciju varēs apskatīt katras pašvaldības mājaslapā.
Projekts “Iepazīsim, lai nosargātu” veltīts Latvijas simt-
gadei un tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda un VARAM finansiālu atbalstu.

Būvē skatu torni Alūksnes novada 
Dēliņkalnā

Foto: Ainars Gaidis
Projektā “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaice-
ne” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes 
mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” Dēliņ-
kalnā norit skatu torņa izbūve. Šobrīd objektā veikta 
triangulācijas torņa demontāža, atmežošana, kā arī 
ierīkota būvbedre un izbūvēts pagaidu ceļš.
Dēliņkalna skatu tornis būs 27 metrus augsts, un tā 
virsotnē atradīsies skatu platforma, kas būs aprīkota 
ar binokli. Šis tornis būs tieši tāds pats kā Veclaicenes 
pagasta Kornetu Dzērves kalnā izbūvētais. Pie Dēliņ-
kalna skatu torņa plānots uzstādīt arī apmeklētāju 
uzskaites ierīci.
Skatu torņa celtniecība norit saskaņā ar aizsargāja-
mo ainavu apvidus “Veclaicene” dabas aizsardzības 
plānu 2016.–2028. gadam.

http://www.visitdaugavpils.lv/
http://www.visitdaugavpils.lv/
http://www.balvi.lv/lv/aktualitates/16540-ziemellatgales-novadi-istenos-jaunu-kopprojektu-dabas-vertibu-iepazisanai-un-saglabasanai
http://www.balvi.lv/lv/aktualitates/16540-ziemellatgales-novadi-istenos-jaunu-kopprojektu-dabas-vertibu-iepazisanai-un-saglabasanai
http://www.balvi.lv/lv/aktualitates/16540-ziemellatgales-novadi-istenos-jaunu-kopprojektu-dabas-vertibu-iepazisanai-un-saglabasanai
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Ventspilī atvēršanas svētki grāmatai par 
mazbānīti

Foto: Ventspils muzeja arhīvs
30. janvārī Ventspilī, Lielirbes baptistu baznīcā Piejū-
ras brīvdabas muzejā, notika grāmatas “Latvijas lauku 
platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto” atvēršana. To 
izdevis Ventspils muzejs ar Latvijas Dzelzceļa ritošā 
sastāva servisa atbalstu.
Grāmata veltīta t.s. lauku platuma šaursliežu dzelz-
ceļa vēsturei Latvijā, sniedzot unikālu, līdz šim neap-
kopotu informāciju un bagātīgu ilustratīvo materiālu. 
Grāmatas autori ir Toms Altbergs sadarbībā ar Andri 
Biedriņu, Daini Punculi un Artūru Tukišu.
Grāmatas prezentācijas datums nebija izvēlēts nejau-
ši. Ventspils muzeja krājumā atrodas vairāk nekā 100 
gadus veca fotogrāfija, kurā 1917.  gada 30. janvārī 
dokumentēts tas, kā Ventspils ostas teritorijā (Pārven-
tā) vācu armijas daļas būvē šaursliežu dzelzceļu.

Kandavas novads drukās atmiņu 
grāmatas “Aizupiešu sasaukšanās” 
nākamo metienu

Pagājušā gada nogalē 
iznāca Aizupes Meža 
tehnikuma absolven-
tu atmiņu grāmata 
“Aizupiešu sasaukša-
nās”, kas veltīta Latvi-
jas simtgadei. Iepriek-
šējais metiens jau 
beidzies, bet arvien 
pienāk lūgumi pēc 
grāmatas, tādēļ iespē-
jami ātri tiks drukāts 
nākamais metiens.
Aizupes Meža tehni-
kumā kopš 1945. gada 
mācījušās trīs Latvijas 
pēckara mežkopju 

paaudzes. Vairāki aizupieši mežkopji nodibinājuši 
biedrību “Aizupieši MT”, kuras idejiskais un doku-

mentālais pamats ir jau popularitāti ieguvusī atmiņu 
grāmata “Aizupiešu sasaukšanās”.

Sagatavots septītais Jelgavas 
pamatzināšanu rullis

Foto: Jelgavas pašvaldība
Jelgavas pilsētas skolas un bērnudārzi, sagaidot Drau-
dzīgā aicinājuma dienu, tradicionāli dāvinājumā 29. 
janvārī saņēma grāmatas un jauno, jau septīto Jelga-
vas pilsētas pamatzināšanu rulli. Tajā trīs dimensijās 
atklāti infrastruktūras objekti un fakti par pilsētu, 
akcentējot Jelgavu kā gudru pilsētu. Pamatzināšanu 
rullī iekļauta informācija par viedajām tehnoloģijām, 
ko iedzīvotāji izmanto ikdienā, un infrastruktūras 
attīstību, lai ikviens jelgavnieks izjustu piederību savai 
pilsētai.
Pilsētas bērnudārzi, skolas, iestādes un uzņēmu-
mi jau ir saņēmuši sešus pamatzināšanu ruļļus. Arī 
pērn pamatzināšanu rullī bija iekļauta informācija par 
viedajām tehnoloģijām un infrastruktūras attīstību. 
2016. gadā pamatzināšanu rullī bija iezīmēti Jelgavas 
pilsētai nozīmīgi vēsturiski fakti, lielākie pasākumi 
un darbības nozares. 2015.  gadā tas bija plakāts 
“Jelgava vēstures faktos”, bet 2014. gadā – “Atklāj Jel-
gavu!” ar karti, kurā iezīmēti pilsētas unikālie objekti. 
2013. gadā sagatavotajā Jelgavas pamatzināšanu rullī 
apkopoti būtiskākie gadskaitļi par pilsētas vēsturi 
un desmit sadaļās fakti par šodienu Jelgavas iedzī-
votājiem. Savukārt 2012.  gadā bērnudārzi un skolas, 
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kurās bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu, 
dāvanā saņēma pirmo Jelgavas pamatzināšanu rulli – 
krāsainu plakātu ar informāciju par Jelgavas karogu, 
ģerboni, logo un saukli.
Draudzīgā aicinājuma dienā Jelgavas izglītības 
ie stādes saņēma arī grāmatas. Vidusskolu biblio-
tēkas papildinās grāmata “Rīgas sargi. Laika stāsti”, 
sākumskolu un pamatskolu bibliotēkas  – izzinīgās 
“Putnu dziesmas” ar audiodisku, savukārt bērnudārzi 
saņēma “Atlantu bērniem “Latvija””, kā arī visām izglī-
tības iestādēm tika dāvināta Irmas Kalniņas praktisko 
padomu grāmata “Pie galda”. Jelgavas pilsēta izglītī-
bas iestādēm grāmatas dāvina jau 17. gadu pēc kārtas.

Vecumniekos tapusi īsfilma un 
krāsojamā grāmatiņa

* 10. janvārī Vecumnieku tautas namā notika pašu 
mājās tapušās īsfilmas “Rudzu spēks” prezentācija.
Jau piekto gadu februārī Vecumnieku novadā tiek 
svinēti Meteņi. Budēļa tēla iedzīvināšanu un maskoto 
gājienu tradīcijas popularizēšanu Vecumnieku nova-
da folkloras pazinēji un kultūras darbinieki aizsāka 
2015.  gadā. Bārbeles folkloras kopa “Tīrums” un tās 
vadītāja Irita Vimba, biedrība “Zemgales mantojums” 
un Vecumnieku novada dome šāgada janvārī laida 
klajā īsfilmu “Rudzu spēks”, kas vēstī par budēļa mas-
kas veidošanu un tās rituālo nozīmi. Īsfilmā “Rudzu 
spēks” dokumentēta arī budēļu cepuru pīšanas tra-
dīcija Vecumnieku novadā, kas ļauj katram interesen-
tam iepazīties ar šo materiālu, lai izprastu vienu no 
latviešu unikālajām tradīcijām.
Īsfilma tapusi, pateicoties biedrībai “Zemgales man-
tojums”, Vecumnieku novada domei, Valsts kultūr-
kapitāla fondam, Zemgales plānošanas reģionam un 
AS “Latvijas valsts meži”. Tā pieejama arī pašvaldības 
mājaslapā www.vecumnieki.lv.

* Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā radīta krā-
sojamā grāmata “Gadalaiki”, kas tiks dāvināta soci-
ālās aprūpes centriem Vecumniekos un Ķekavā, kā 
arī novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Grāmatā 
apkopoti vairāk nekā 70 zīmējumi, kas attēlo bērnu 
un jauniešu izjūtas par svarīgāko katrā gadalaikā, nori-
ses dabā un audzēkņu iztēlē.
Grāmatas iniciatore ir Ķekavas Sociālā aprūpes cen-
tra Ilgstošās aprūpes nodaļas vadītāja Olga Černi-
šova, kura gadumijā uzrunāja Vecumnieku Mūzikas 
un mākslas skolas direktori Ivetu Lavrinoviču, norā-
dot, ka centra senioriem pietrūkst krāsojamo lapu. 
Skolotāja Anda Sproģe aicināja savus audzēkņus 
radīt zīmējumus krāsošanai, kas būtu piemēroti gan 
maziem bērniem, gan senioriem. Kopumā tika uzzī-
mēts ap 300 zīmējumu, un atlases process bija krietni 
sāpīgs un grūts.
Drukātā un iesietā formātā grāmata “Gadalaiki” izdo-
ta nelielā apjomā, bet ikviens interesents visu grāma-
tu vai atsevišķas lapas var izdrukāt pats, lejupielādējot 
grāmatas failu Vecumnieku Mūzikas un mākslas sko-
las vietnē šeit.

Ķekavā atvērta grāmata par politiķi un 
diplomātu Pēteri Sēju

25. janvārī Ķekavā notika 
Ķekavas Novadpētniecības 
muzeja speciālistes Veltas 
Strazdiņas jaunākās grā-
matas “Pēteris Sēja. Mūžs 
Latvijai” atvēršanas svētki. 
Grāmata veltīta novadnie-
kam, pedagogam, politi-
ķim, diplomātam un Triju 
Zvaigžņu ordeņa saņēmē-
jam Pēterim Sējam, piemi-
not Latvijas vēsturē nozīmī-
gu cilvēku devumu savam 
novadam un valstij.
Atvēršanas svētkos Doles 

Tautas namā personiskos atmiņu stāstos ar grāmatas 
galveno varoni iepazīstināja Pētera Sējas mantinieki – 
brāļa mazmazmeita Līga un mazmazdēls Artis, kura 
ģimenē tiek pētīts Sēju dzimtas koks. Klātesošajiem 
bija iespēja klātienē aplūkot Pēterim Sējam piešķir-
to Triju Zvaigžņu ordeni, kas nu glabājas Līgas Sējas 
mantojumā.
Grāmatas izdošanu līdzfinansējusi Ķekavas novada 
pašvaldība, to klajā laidusi izdevniecība “Jumava”.

Jaunjelgavā atvērta Pētera Sakalaura 
grāmata par Seces ģeodēziju

Foto: Elita Brovacka
24. janvārī Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā tika atvēr-
ta Pētera Sakalaura jaunā grāmata “Seces ģeodēzija 
(Iz tautas mēles)”, kas ir jau piecpadsmitā autora par 
saviem līdzekļiem izdotā grāmata.
Par savu dzimto pagastu  – Seci  – Pēteris Sakalaurs 

http://www.vecumnieki.lv
http://www.vecumniekumms.lv/maksla/krasojama-gramata-gadalaiki/
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iepriekš uzrakstījis trīs grāmatas: “Mana Seces vēstu-
re”, “Vēl Seces vēsturē” un “Jaunā Seces skola”. Jaunā-
kajā grāmatā “Seces ģeodēzija” var uzzināt daudzas 
nianses saistībā ar HES celtniecību, kas ietekmējusi 
arī Seces dzīvi, kā arī izlasīt par Seces vienīgo ezeru 
Aklīti, pagasta kalniem un uzzināt citus interesantus 
faktus, ko pastāstījuši vietējie iedzīvotāji.

Arta Pabrika dāvana Koknesei – stāsts 
par Hiršenhofu

25. janvārī Kokneses Tūrisma informācijas centra 
izstāžu zālē ceļu pie lasītājiem sāka Eiropas Parlamen-
ta deputāta Arta Pabrika grāmata “Hiršenhofas stāsts. 
Kultūrvēsturiska eseja”. Visvairāk grāmatas atvēršanas 
brīdi bija gaidījuši Iršu pagasta ļaudis, kā arī daudzi 
citi Kokneses novada iedzīvotāji un vēstures pētnieki. 
Pasākuma dalībnieku vidū Artim Pabrikam bija prieks 
sastapt Iršu jeb Hiršenhofas kolonistu dzimtu pēcnā-
cējus, kuru mājas ir Iršos, Liepkalnē un cituviet Latvijā. 
Grāmatas autors klātesošajiem aizraujošā stāstījumā 
atklāja, ka viņa ceļš uz Hiršenhofu sācies bērnībā, 
kad labprāt gremdējies savas vecmammas stāstos par 
dzīvi, vēsturi un karu.
Eseja apskata baltvācu apdzīvoto Iršu jeb Hiršen-
hofas koloniju tās pastāvēšanas laikā no 1766. līdz 
1939.  gadam. Tā ir vienīgā vieta Baltijā, kur pastāvē-
jusi 1766.  gadā dibināta kompakta vācu zemnieku 
kolonija.
Dienu vēlāk Artis Pabriks grāmatu prezentēja Valmie-
ras integrētajā bibliotēkā pasākumā “Kultūras manto-
jums nākotnei ir sena vēsture”.

Filmas pirmizrāde par Jēkabpils Goda 
pilsoni Leoni Pauniņu

26. janvārī Jēkabpils Tautas namā notika dokumen-
tālās filmas prezentācija par Jēkabpils Goda pilsoni, 
ilggadējo Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas 
direktori Leoni Pauniņu. Filma tapusi ciklā “Mēs  – 
jēkabpilieši”, un to finansējusi Jēkabpils pilsētas paš-
valdība.
Filma stāsta par Leones Pauniņas dzīves gaitām, īpašu 
uzmanību pievēršot viņas lielajam ieguldījumam 
Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolā. Par mūža 
darbu jēkabpiliešu muzikālajā audzināšanā, kultūras 
dzīves bagātināšanā un sabiedrisko aktivitāti L. Pauni-
ņa 2013. gadā saņēma Jēkabpils Goda pilsoņa nosau-
kumu.

Krustpils novadā atvērta grāmata par 
dzīvi Dzirkaļu pilskalnā

Dzirkaļu pilskalns ir vienīgais Latvijas pilskalns un 
vienīgais valsts aizsardzībā esošais kultūrvēstures 
piemineklis, kas pieder profesionālam arheologam. 
Juris Urtāns, jau gandrīz 20 gadus būdams pilskalna 
īpašnieks, šeit regulāri veic arheoloģiskos izrakumus, 
kā arī ikdienā daudz laika pavada, pētot un mēģinot 
atainot seno dzīvi Dzirkaļu pilskalnā. Tagad gadiem 
ilgie pētījumi vainagojušies ar grāmatu “Dzīve Dzir-
kaļu pilskalnā”.
Grāmatas atvēršanas svētkos Zīlānu kultūras namā 
Juri Urtānu sveica gan Krustpils novada pašvaldības 
pārstāvji, gan citi atbalstītāji, kas pauda atzinību par 
arheologa ieguldījumu vēstures mantojuma izpētē 
un savu zināšanu nodošanā citiem.
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Preiļos iznākusi Lolitas Stupānes 
grāmata bērniem un “Līgsmības koki”

* Pie lasītājiem jau nonākušas trīs preilietes Lolitas 
Stupānes grāmatas. 2013.  gadā izdots “Alfabēts”, kas 
trīs gadus vēlāk piedzīvoja atkārtotu izdevumu. Dze-
joļu grāmata bērniem “Debessmanna” tika izdota 
2016.  gadā, un pavisam nesen izdots autores darbs 
“Raganu meitēns Vičnella”.
Lolitas Stupānes izdotās grāmatas iekļautas Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas arhīvā un pabijušas starp-
tautiskajā grāmatu un izdevniecību izstādē “Latvijas 
grāmatu izstāde 2017”.

* Ceļu pie lasītā-
jiem sākusi grāmata 
“Līgsmības koki”, kas 
veltīta divu ievēro-
jamu Latvijas kul-
tūras personību  – 
Latgales keramikas 
tradīciju attīstītāja 
Polikarpa Čerņav-
ska (1923–1997) un 
mākslas zinātnieces 
Veronikas Kučinskas 
(1929–2016)  – dzīvei 
un darbam.

Izdevums bagātīgi ilustrēts ar ievērojamā keramiķa 
darbu attēliem un ir līdz šim vienīgais izcilā Latgales 
meistara darbu fotoalbums. Grāmata tapusi sadarbī-
bā ar žurnālisti un grāmatu autori Antu Rugāti un būs 
paliekoša vērtība, sagaidot izcilā keramiķa Polikarpa 
Čerņavska 95. dzimšanas dienu šogad un mākslas 
zinātnieces Veronikas Kučinskas 90 gadu jubileju.

Krāslavā izdota grāmata ar represēto 
stāstiem

Foto: Juris Roga
2017.  gadā Krāslavas novada dome sadarbībā ar 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un Krāslavas 
novada represētajiem un viņu ģimenēm īstenoju-
si Latviešu fonda atbalstīto projektu “Brošūras “Tās 
ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada 
represēto stāsti vēsturei” izdošana”. Ar šo projektu 
Krāslavas novada dome un Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejs ciešā sadarbībā ar Krāslavas rajona 

politiski represēto biedrības vadītāju Ēriku Andžāni 
un citiem aktīvistiem īstenojuši senu ieceri par infor-
matīva materiāla izdošanu.
Projektu atbalstījis Latviešu fonds 370 USD apmērā. 
Brošūra izdota 500 eksemplāros izdevniecībā “Latga-
les druka” un tiks dāvināta Krāslavas novada represē-
to ģimenēm, bibliotēkām un skolām.
Brošūras prezentācija notika 8. janvārī Krāslavas 
sociālajā dienestā. Tajā ar klusuma brīdi tika pieminē-
ti tie represētie, kuru vairs nav šaisaulē.

Balvos atklāta Pētera Džigura 
personālizstāde un grāmata

23. janvārī Balvu novada muzejā notika novadnieka 
Pētera Džigura grāmatas “Kal mākslas daili dziesmā 
savā” prezentācija un personālizstādes atklāšana.
Jaunizdotās grāmatas ievadā par Pēteri un viņa dar-
biem izsakās vairāki cilvēki. Viena no tiem ir bijusī 
Balvu pilsētas domes priekšsēdētāja Ināra Ņikuļina, 
kura raksta: “Viņš ir mūsējais – balvenietis! Taču ne tālab 
vien, ka viņa dzimtā puse ir Balvi, ka savas skolas gaitas 
vadītas un pirmās dzīves gudrības apjaustas Balvos, bet 
gan tālab, ka mākslinieks Pēteris Džigurs savas satu-
rīgās un aktīvās dzīves laikā ar balveniešiem ir atradis 
nevainojamu kontaktu, savstarpējo sapratni, cieņu un 
kopīgu, saskanīgu valodu.”

Limbažnieces prezentējušas savu 
pirmo grāmatu “Kad gleznas runā”

6. janvārī Limbažu kultūras namā tika prezentēta 
divu limbažnieču – jauno mākslinieču Aijas Pabērzas 
un Lienes Treijas  – grāmata “Kad gleznas runā”. Tajā 

http://www.balvi.lv/lv/aktualitates-kultura/16560-petera-dzigura-personalizstades-un-gramatas-kal-makslas-daili-dziesma-sava-atklasana
http://www.balvi.lv/lv/aktualitates-kultura/16560-petera-dzigura-personalizstades-un-gramatas-kal-makslas-daili-dziesma-sava-atklasana
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/6993-limbaznieces-aija-paberza-un-liene-treija-prezente-savu-pirmo-gramatu-kad-gleznas-runa
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/6993-limbaznieces-aija-paberza-un-liene-treija-prezente-savu-pirmo-gramatu-kad-gleznas-runa
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apkopotas Aijas 40 ar eļļas krāsām gleznotās gleznas, 
un katrai no šīm gleznām īpašu burvību piešķir Lienes 
rakstītie teksti.
Meitenes ir draudzenes jau kopš 13 gadu vecu-
ma. Abām esot radniecīgas dvēseles, un Liene, tikai 
paskatoties uz Aijas gleznu, redz tās vēstījumu, kas 
tūlīt pārtop rakstītā stāstā. Viņas viena otru papildina.

Iznākusi siguldieša Māra Anša 
Mitrevica atmiņu grāmata

4. janvārī ģimenes, draugu, bijušo darba kolēģu un 
atbalstītāju lokā savu atmiņu grāmatu “Izvēle. Gauja” 
atvēra ilggadējais Gaujas Nacionālā parka dabas aiz-
sardzības inspektors Māris Ansis Mitrevics. Tajā apko-
poti, kā autors pats raksturo, atmiņu uzplaiksnījumi 
no agras bērnības līdz mūsdienām, par vadmotīvu 
izvēloties paša attiecības ar Gauju.
Grāmatu autors veltījis saviem astoņiem mazbēr-
niem. Tā tiks dāvināta visām Gaujas krastu pašvaldību 
bibliotēkām, novadpētniecības muzejiem, Siguldas 
novada skolām, pensionāru biedrībām un tūrisma 
informācijas centram. Atvēršanas svētkos klāt bija arī 
atmiņu apkopojuma izdošanas atbalstītāji – Siguldas 
novada pašvaldības, Ādažu novada domes un Meža 
attīstības fonda vadītāji.

Madonas novada Aronas jaunieši 
izveidojuši interaktīvu spēli
Biedrība “Aronas pīlādzis” pērn ieguva finansiālu 
atbalstu Kultūras ministrijas un nodibinājuma “Val-
mieras novada fonds” projektu konkursā “Vidzemes 
NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei 2017” sava projekta 
“Gailis ganos” realizēšanai. 15. janvārī Madonas nova-

da bibliotēkā notika interaktīvās spēles “Gailis ganos” 
prezentācijas svētki.
Spēles “Gailis ganos” galvenais moto: Madonas nova-
da simbols Gailis dodas ganos – iepazīstas ar pilsētas 
un 14 novada pagastu teritorijām, dabu, vēsturi, cil-
vēkiem, kultūru, sportu, pārbauda esošās un iegūst 
jaunas zināšanas par Madonas novadu.
Izveidoti 30 spēles komplekti, kas tiks dāvināti 
Madonas pilsētai un katram pagastam, sagaidot Lat-
vijas 100. dzimšanas dienu. Spēli varēs spēlēt ikviens 
Madonas novada iedzīvotājs neatkarīgi no dzimuma 
un vecuma (sākot no skolas vecuma), tādējādi ne 
tikai pārbaudot, bet arī apgūstot jaunas zināšanas par 
Madonas novadu, tā ievērojamākajiem cilvēkiem, 
dabas objektiem, aktīvākajiem sportistiem, nozīmīgā-
kajiem kultūras notikumiem u.tml.

Ar kalendāra svētkiem Gaismas pilī 
godinātas Valkas novada Kārķu pagasta 
stiprās dzimtas

11. janvārī Latvijas valsts simtgades informācijas cen-
trā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notika Kārķu 
simtgades kalendāra ekspozīcijas atvēršana, kas veltī-
ta dzimtām, kuras pagastā dzīvo četrās, piecās un vēl 
vairāk paaudzēs.
Pagājušā gada vasarā un rudenī Latvijas valsts simtga-
des iniciatīvā “Brīvības garša vakar, šodien, rīt” Kārķos 
veiktas daudzas ekspedīcijas, uzkrāts bagāts foto un 
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digitālu ierakstu materiāls par iedzīvotājiem. Šobrīd 
Kārķu pagastā dzīvo 659 iedzīvotāji, un vairāk nekā 
pussimts ģimeņu te dzīvo vismaz trīs paaudzēs.
Kalendārā ir 12 mēneši, tāpēc no plašā materiālu 
klāsta izvēlētas 12 dzimtas ar stiprām saknēm un kup-
liem zariem. Kārķos ļoti daudzas ģimenes savstarpēji 
saprecējušās, itin bieži veidojas situācijas, ka kaimiņi 
ir arī radi. Lai mēs spētu pagriezt laika ratu atpa-
kaļ, pie senajām fotogrāfijām pievienots 2017.  gadā 
uzņemts foto ar to pašu vietu un pat personu vai viņa 
pēctečiem.
Kārķu simtgades kalendārs ir apliecinājums, ka viss 
mainās  – laiki, paaudzes, politiskās iekārtas, pārvie-
tošanās līdzekļi, apģērbi, mode, darbarīki, vide, aina-

va  –, taču nemainīgas vērtības ir ģimene un dzimta, 
kas ikvienam dod spēku darboties.
Zīmīgi, ka Kārķu simtgades kalendāra ekspozīcijas 
atklāšana notika Gaismas pilī – vietā, kur kādreiz bija 
KĀRĶU sala. 17. gadsimta sākumā ūdensceļu aizsērē-
jumi Daugavā izveidoja nelielas saliņas – Mazo Klīver-
salu un Kārķu salu, kas vēlāk saplūda ar Klīversalu un 
izveidoja Lielo Klīversalu.
Pasākumā paldies tika teikts Kārķu pagasta pārvaldes 
vadītājam Pēterim Pētersonam par Kārķu simtgades 
kalendāra ideju, fotogrāfam Aigaram Lapiņam, fotogrā-
fiem un maketētājiem Andai Jēkabsonei un Andžam 
Pilskalnam, vēsturniekam Mārtiņam Vesperim un bib-
liotekārei Ingai Bāliņai par palīdzību faktu apkopošanā.

Dažādas ziņas: interesanti un noderīgi

Šāgada pirmās pastmarkas – Ķeguma, 
Rundāles un Sējas novadam

2018. gada pirmās trīs pastmarkas Latvijas Pasts izde-
vis sērijā “Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi”. Jauna-
jās pastmarkās attēloti Rundāles, Ķeguma un Sējas 
novada ģerboņi. Pastmarku pirmās dienas zīmogoša-
na notika 19. janvārī Rīgas 50. pasta nodaļā tirdzniecī-
bas centrā “Origo”.
Līdz ar jaunajām pastmarkām izdota arī pirmās die-
nas aploksne 1000 eksemplāru tirāžā. Uz aploksnes 
redzama Latvijas karte, kā arī Rundāles, Ķeguma un 
Sējas novada ģerboņi. Jauno filatēlijas izdevumu 
dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.
Ķeguma novada ģerbonim veltīta pastmarka ar nomi-
nālvērtību 0,50 eiro, kas atbilst vienkāršas B klases 

vēstules nosūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā. Past-
markas tirāža sasniedz vienu miljonu eksemplāru. Uz 
pastmarkas ar nominālvērtību 0,57 eiro atainots Run-
dāles novada ģerbonis. Pastmarkas nominālvērtība 
atbilst vienkāršas A klases vēstules nosūtīšanas izmak-
sām Latvijas teritorijā, un tās tirāža sasniedz 200 000 
eksemplāru. Sējas novada ģerbonis izdots pastmarkā, 
kuras nominālvērtība ir 1,39 eiro, un tā atbilst ierak-
stītas B klases vēstules nosūtīšanas izmaksām Latvijas 
teritorijā. Šo pastmarku tirāža ir 200 000 eksemplāru.
Pastmarku sērija “Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi” 
tiek izdota kopš 1994. gada, un to regulāri papildina.

Zemgale 22 krāšņās pastmarkās un 
pastkartēs

Zemgales plānošanas reģionā ietilpst pavisam 22 
municipalitātes. Gatavojoties gadskārtējai tūrisma 
izstādei “Balttour 2018”, katrai no tām īpaši izveidota 
krāšņa pastmarka ar nosaukumu, ģerboni un kon-
krētajai teritorijai visraksturīgākā tūrisma objekta vai 
ainavas fotoattēlu. Izgatavotas arī 22 veidu drukātas 
pastkartes.

Jūrmalai pirmā personalizētā pastmarka
Klajā nākusi Jūrmalas un Kabūras sadarbības līgu-
ma parakstīšanas 40. gadadienai veltīta personalizē-
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ta pastmarka un aploksne. Pastmarka izveidota, lai 
atzīmētu vienu no senākajām Jūrmalas sadraudzī-
bām, kas oficiāli nostiprināta ar 1977. gadā parakstīto 
sadraudzības līgumu ar Francijas kūrortpilsētu Kabū-
ru.
Marka un aploksne kļuvušas par Jūrmalas pilsētas 
muzeja eksponātiem, bet markas pirmie eksemplāri 
nonākuši Filatēlistu biedrības pārstāvju kolekcijās.

Izdotas pastmarkas Carnikavas novada 
popularizēšanai

Lai popularizētu Carnikavas novadu, pēc pašvaldī-
bas pasūtījuma izdotas Carnikavas novadam veltītas 
pastmarkas, uz kurām attēlotas atpazīstamas novada 
ainavas un simboli.
Uz trim pastmarkām ar nominālvērtību 0,50 eiro 
attēlota Gaujas grīvas ainava, skats pār Gauju ar jauno 
gājēju un velosipēdistu tiltu un Carnikavas novadpēt-
niecības centrs. Uz pastmarkām ar nominālvērtību 
0,78 eiro, kas atbilst vienkāršas A klases vēstules 
nosūtīšanas izmaksām Eiropas Savienības teritorijā, 
redzami Carnikavas nēģi un vēl viena Gaujas grīvas 
ainava. Savukārt uz pastmarkas ar nominālvērtību 
0,85 eiro attēlota Gaujas ieteka jūrā ziemā, un ar to 
var nosūtīt vienkāršu A klases vēstuli ES teritorijā vai 
vienkāršu B klases vēstuli uz jebkuru pasaules valsti 
ārpus ES.

“Latvijas pasts” izdevis speciālu 
aploksni par godu tango karaļa 
125. jubilejai
Latvijas Pasts izdevis īpašu aploksni, kas veltīta Latvijas 
komponista un pianista Oskara Stroka 125. jubilejai. 
Oskars Stroks dzimis 6. janvārī Daugavpilī.

Jaunā aploksne izdota 1000 eksemplāru tirāžā, tās 
dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Uz aploksnes 
attēlots Stroka portrets un viņa sacerētās kompozīci-
jas “Melnās acis” nošu fragmenti.
Stroks dzīves laikā sacerējis vairāk nekā 300 dažādu 
žanru darbu  – fantāzijas, polonēzes, valšus, roman-
ces, fokstrotus un dziesmas  –, taču pirmām kārtām 
viņu dēvē par tango karali.

Liepājas muzejam unikāli 
jaunieguvumi par okupācijas režīmu

Liepājas muzeja ekspozīcija “Liepāja okupāciju režī-
mos” papildināta ar unikāliem jaunieguvumiem, kas 
atspoguļo ģimeņu traģiskos likteņus nesenās Latvijas 
vēstures dzirnakmeņos.
Muzejā iespējams apskatīt Lanku dzimtas relikviju  – 
kažoku, kas piederējis Marijai un Jēkabam Lankām. 
Abus 1949. gada 25. martā izveda uz Sibīriju no Lan-
kas Ratnieku mājām Dunikā. Marija Latvijā un Dunikā 
atgriezās 1958. gadā un līdz ar viņu arī kažoks. Dzim-
tas relikviju muzejam uzdāvināja Marijas un Jēkaba 
mazmeita Antra Medne.
Muzeja ekspozīcija “Liepāja okupāciju režīmos” 
papildināta ar Liepājas muitas priekšnieka Jāņa Bērz-
upa dzīves liecībām. Ekspozīcijā var apskatīt per-
soniskos dokumentus un viņam savulaik dāvināto 
zelta pulksteni par sasniegumiem darbā 1922.  gadā. 
Pulksteni muzejs iegādājies no Jāņa Bērzupa meitas 
Ineses Eisteres.

LMMDV audzēkņi izgatavojuši Katoļu 
pamatskolas audzēkņu skolas formas
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 
(LMMDV) apģērbu dizaina izglītības programmas 
dalībnieki 2. kursa audzēknes Maritas Viļumsones 
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vadībā sadarbības projektā ar Liepājas Katoļu pamat-
skolas 8. klasi un audzinātāju Antru Jakovļevu izga-
tavojuši prototipus skolas formai. Liepājas Katoļu 
pamatskolā skolas formu nēsāšana ir obligāta prasība.
Projekts bija liels izaicinājums topošajiem apģērbu 
dizaineriem, jo tērpu dizainu nācās pielāgot katra 
auguma īpatnībām un tas bija jāatrisina tehnoloģiski 
pareizi. Projekta noslēguma pasākumā apmierinātību 
pauda abas puses.

Dāvana bibliotēkai un Latvijai – Jelgava 
fotogrāfijās

Jelgavas pilsētas bibliotēka gada izskaņā saņēma 
nenovērtējamu dāvinājumu  – Harija Krūzes fotogrā-
fijās iemūžinātu 21.  gadsimta sākuma Jelgavu. Dzej-
nieks Harijs Krūze nodevis bibliotēkas glabāšanā un 
ikviena interesenta rīcībā savu fotogrāfiju digitālās 
versijas – 592 attēlus ar mūsdienu Jelgavu. Kolekcija ir 
unikāla laikmeta liecība, mūsu atmiņu glabātāja, tilts 
no šodienas uz rītdienu, Jelgavas seja bez izskaistinā-
jumiem un noklusējumiem.
Zibatmiņa ar fotogrāfijām ikvienam interesentam 
pieejama bibliotēkas lasītavā, taču kādu laiku prasīs 
darbs pie attēlu aprakstu veidošanas un digitālo kopi-
ju ievietošanas bibliotēkas tiešsaistes datubāzē Jelga-
vas novadpētniecība. Tāpēc šobrīd Jelgavas pilsētas 
bibliotēka piedāvā apskatīt nelielu daļu no kolekcijas 
bibliotēkas tīmekļvietnē ŠEIT.

Auces novadā papildināta Vecauces 
pils vēstures ekspozīcija
Pērn, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finan-
sētajai programmai ““Latvijas valsts mežu” atbalstī-

tā Zemgales kultūras programma 2017”, biedrība 
“Vecauces muiža” īstenojusi projektu “Vecauces pils 
vēstures ekspozīcijas labiekārtošana un papildināša-
na”.
Turpinot darbu pie Vecauces vēstures pētniecības, 
projektā Vecauces pils pastāvīgā vēstures ekspozīcija 
papildināta ar jaunu un interesantu tekstu un bilžu 
materiālu. Sagatavota informācija par zemgaļiem un 
viņu ciemiem, kas šeit atradās pirms muižas izveido-
šanas 15. gs. Plašs fotogrāfiju materiāls sagatavots par 
praksēm un studentu dzīvi gan 20. gs. 30. gados, gan 
pēc Otrā pasaules kara, kad ar jaunu sparu atjaunojās 
studentu prakses Vecaucē. Sagatavota informācija 
par trim jaunajām tērpu rekonstrukcijām Vecauces 
pilī, kas tika izgatavotas LEADER projekta laikā un 
izvietotas ekspozīciju telpā, lai raksturotu turīgāko 
lauku iedzīvotāju modes tendences 19.  gs. beigās. 
Vēl tapusi plaša ilustratīva informācija, kas balstīta uz 
2016.  gadā veiktā projekta “Vecauces pils parka un 
dārza mākslinieciskā izpēte” materiāliem. Apskatei 
pieejams bagātīgs materiāls ar plāniem, muižas parka 
un dārza zonējumiem un fotogrāfijām.

Gulbenes novadā ievieš Valsts 
kontroles ieteikumus grāmatvedībā un 
skolēni vāc atkritumus

* Gulbenes novada pašvaldība, ieviešot Valsts kon-
troles ieteikumus pašvaldības grāmatvedības sakār-
tošanā, novada iedzīvotāju vajadzībām varēs atvēlēt 
par 131 000 eiro gadā vairāk.
Racionālas saimniekošanas rezultātā iegūtos papil-
du līdzekļus pašvaldība izlietos svarīgām novada 
iedzīvotāju vajadzībām. Tiks paplašināts personu 
loks, kas var saņemt dzīvokļa pabalstu naudā. Daļu 
ietaupīto finanšu līdzekļu izlietos pedagogu darba 
samaksas palielināšanai. Paredzēts atbalstīt arī nova-
da kolektīvu dalību Latvijas valsts simtgades dziesmu 
un deju svētkos, kā arī paplašināt novada tūrisma 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/atteli/
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piedāvājumu, Gulbenes dzelzceļa stacijā izveidojot 
izglītojošu un interaktīvu centru “Dzelzceļš un tvaiks”.
Šajā centrā izvietos vairāk nekā 30 interaktīvas ierī-
ces, un apmeklētāji varēs iejusties vilciena mašīnista 
lomā, piekraut vagonus, būvēt sliežu ceļus, pārslēgt 
pārmijas, lai vilcieni nesaskrietos, iepazīt dzelzceļa 
profesijas, vēsturi un veikt citas interesantas darbības. 
Šī pašvaldības iniciatīva tiks īstenota ar uzņēmēju un 
iestāžu atbalstu. Interaktīvo centru plānots atvērt 2. 
septembrī.

Foto: Dita Grigore
* Gulbenes 2. vidusskolas skolēni jaunā gada sākumā 
pieņēma atkritumu šķirošanas un vākšanas izaicināju-
mu – viena mēneša laikā savākt vismaz 500 kg dažādu 
materiālu atkritumu. Tas ir tik daudz, cik vidēji gada 
laikā saražo viens Eiropas iedzīvotājs.
Atkritumu šķirošanā un vākšanā piedalās 1.–6. klašu 
skolēni  – kopumā vairāk nekā 300 dalībnieku. Viņu 
uzdevums ir mēneša laikā vākt, šķirot un nest uz 
skolu savās mājās saražotos atkritumus. Katru nedēļu 
atgādātie materiāli tiek reģistrēti, nosvērti un sašķiroti 
maisos, ko noslēgumā sadalīs šim nolūkam paredzē-
tos konteineros. Kamēr mazākie vāc un šķiro, tikmēr 
7.–12. klašu audzēkņi veido plakātus, prezentācijas 
un video par to, kā Gulbenes novadā un pārējā Lat-
vijā samazināt radīto atkritumu daudzumu. Daži 11. 
klašu audzēkņi vēlas izstrādāt zinātniski pētniecisko 
darbus, kuros tiktu salīdzināta Latvijas un Itālijas pie-
redze bezatkritumu sistēmas veicināšanā. Šeit liels 
palīgs ir Frančesko, kurš Gulbenē ieradies no Itālijas 
un piedalās Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Let it 
be”. Tieši viņš ir šā izaicinājuma idejas autors.
Akcija ilgst no 8. janvāra līdz 6. februārim un noslēg-
sies īpašā pasākumā, kurā tiks prezentēti skolēnu 
sagatavotie darbi un apbalvoti labākie izaicinājuma 
dalībnieki. Tāpat ikviens interesents varēs dabā aplū-
kot kopumā savākto atkritumu kalnu. Jāpiebilst, ka 
jau pirmo divu nedēļu laikā bērni kopā savāca vairāk 
nekā 1000 kg – stiklu, plastmasu, papīru un kombinē-
to materiālu priekšmetus.

Valmierieši “apskrējuši” apkārt 
pasaulei, studenti radījuši vērā 
ņemamas idejas, un pašvaldība 
atbalstīs topošos mediķus
* 8. janvārī sasniegts Valmieras pilsētas pašvaldības 
izaicinājuma “Ar Valmieras vārdu apkārt pasaulei” 
mērķis  – kopīgi veikti 40  000 kilometru, kas pie-

līdzināms ceļam apkārt zemeslodei. Izaicinājuma 
dalībniekiem, skrienot, nūjojot, soļojot, slidojot, skri-
tuļojot un citādi sportiski aktīvi pārvietojoties bez 
transporta, 40  000 kilometrus izdevies “sakrāt” trīs 
mēnešos un divās dienās.
Ceļā apkārt pasaulei valmierieši kopīgi devās 6. 
oktobrī, un izaicinājumu pieņēma 176 dalībnieki, 
kuri programmā “Endomondo” reģistrēja savus aktīvi 
veiktos kilometrus. Aktīvākais izaicinājuma dalīb-
nieks ar reģistrētiem 1512 km bijis Artis Šmits, otrajā 
vietā Raitis Puriņš (1391 km), savukārt trešajā vietā 
dāma – Santa A., kura veikusi 1065 kilometrus. Viens 
no aktīvākajiem izaicinājuma dalībniekiem bijis arī 
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, 
kurš trīs mēnešu laikā mērojis 966 kilometrus.
Tā kā izvirzīto mērķi – kopīgi mērot 40 000 km apkārt 
zemeslodei – izdevies sasniegt ļoti drīz, nedaudz vai-
rāk nekā trīs mēnešos, rodas jautājums, cik reizes val-
mierieši varētu apiet apkārt zemeslodei vesela gada 
laikā. Lai to noskaidrotu, Valmierā turpinās popula-
rizēt veselīgu dzīvesveidu un mudinās iedzīvotājus 
ikdienā vairāk laika veltīt aktīvai atpūtai. Izaicinājums 
“Ar Valmieras vārdu apkārt pasaulei” tiks turpināts līdz 
2018. gada izskaņai.

* No 11. līdz 17. janvārim Vidzemes Augstskolas (ViA) 
intensīvajā kursā “Biznesa procesu vadības imitāciju 
modelēšana/Management simulation” teju 80 stu-
denti darbojās pie idejām, kas attīstītu Āraišu Arheo-
loģisko parku un Valmieras topošo promenādi.
Studentiem tika dots uzdevums nedēļas garumā strā-
dāt pie inovācijām un idejām, kas palīdzētu attīstīt Val-
mieras topošo promenādi, kā arī pēc iespējas veiksmī-
gāk izmantot promenādes sniegtās iespējas, bet Āraišu 
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Arheoloģiskajam parkam piesaistītu vairāk interesentu.
ViA studenti tika sadalīti komandās, kurās bija dažādu 
kursu un virzienu studējošie, tajā skaitā ārvalstu stu-
denti. Kopā ar pasniedzējiem studentu grupa apmek-
lēja Āraišu Arheoloģisko parku, lai labāk izprastu 
problēmu, savukārt otra studentu grupa, kas strādā-
ja pie Valmieras promenādes attīstības, apmeklēja 
promenādi Jelgavā. 15. janvārī jaunizveidotās grupas 
“Trade Fair” pasākumā prezentēja pirmās radušās 
idejas. 17. janvārī studenti prezentēja jauno zīmolu 
un gala priekšlikumus. Grupām bija dažādi skatījumi 
uz to, kā būtu jāattīsta viena vai otra vieta, taču iezī-
mējās kopīgās idejas, piemēram, jauna ēdināšanas 
vieta, atpūtas komplekss, tehnoloģiju izmantošana 
un daudz kas cits. Studenti piedāvāja reālus risināju-
mus gan ar dažādiem tehnoloģiskiem paņēmieniem, 
gan pasākumiem.

* 25. janvāra Valmieras pilsētas domes sēdē tika lemts 
turpmāk piešķirt stipendijas studentiem, kuri apgūst 
medicīnas izglītības programmu un rezidentūru veic 
SIA “Vidzemes slimnīca”. Šāds lēmums pieņemts, lai 
nodrošinātu kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamī-
bu Valmierā un Vidzemes reģionā.
Plānots, ka stipendijas piešķiršana jaunajiem medi-
cīnas speciālistiem sekmēs kvalificēta personāla pie-
saisti darbam Vidzemes slimnīcā, līdzsvarojot speciā-
listu paaudžu nomaiņu. Tāpat stipendijas nodrošinā-
šana būs ilgtermiņa ieguldījums SIA “Vidzemes slim-
nīca”, lai sekmētu tās turpmāko darbību, jo slimnīcu 
arvien būtiskāk ietekmē jauno speciālistu trūkums, 
kas nākotnē var iespaidot veselības pakalpojumu 
pieejamību ne tikai Valmieras, bet arī visa Vidzemes 
reģiona iedzīvotājiem.
2018. gadā stipendijām paredzēts finansējums 12 900 
eiro apmērā, ko plānots sadalīt divām medicīnas 
māsām speciālistēm un diviem ārstiem rezidentiem, 
kuriem ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar SIA 
“Vidzemes slimnīca”. Katru mēnesi ārstiem reziden-
tiem stipendijas apmērs būs vienas valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas apmērā, bet divām medicīnas 
māsām speciālistēm stipendija katru mēnesi būs 
50% apmērā no vienas valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas. Plānots, ka arī turpmāk stipendijas saņē-
mēju skaitu un stipendijas apmēru noteiks katra gada 
sākumā, apstiprinot Valmieras pilsētas pašvaldības 
ikgadējo budžetu.

Dažas skolas slēgs, citas atvērs no jauna

Dundagas novadā nākamajā mācību 
gadā darbu neturpinās Mazirbes 
internātpamatskola
26. janvāra domes sēdē Dundagas novada deputāti 
nolēma, ka 2018.  gada 31. augustā pārtrauks dar-
boties Mazirbes internātpamatskola. Šāds lēmums 
pieņemts tāpēc, ka pēdējo gadu laikā audzēkņu 
skaits skolā samazinās. Tāpēc ar valsts mērķdotāci-
jām skolai nepietiek un liela daļa izmaksu gulstas uz 
pašvaldības pleciem. Mazā skolēnu skaita dēļ cieš arī 
mācību darba kvalitāte.
Pašlaik skolā mācās 15 bērnu, no kuriem šogad skolu 
beigs astoņi, bet nākamajā mācību gadā skolēnu 
skaits nesasniegtu pat desmit. Skolas darbu nodroši-
na 26 darbinieki.

Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiālē 
īstenos tikai pirmsskolas programmu
Kuldīgas novada domes deputāti 25. janvāra sēdē 
nolēma, ka Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiālē 
skolēnu trūkuma dēļ no šāgada 1. septembra vairs 
neīstenos pamatizglītības programmu. Pirmsskolas 

grupas darbu Rendā turpinās, taču citās telpās.
Šobrīd Rendas filiālē mācās tikai desmit bērni – četri 
ir 2. klases audzēkņi, seši mācās 4. klasē, bet citu 
klašu filiālē nav. Pirmsskolas grupās mācās 20 bērnu. 
Diskusijās secināts, ka pirmsskolas grupām darbu 
vajadzētu turpināt, bet pamatizglītības programmas 
būtu jāpārtrauc.
Rendas filiāle izvietota Lielrendas muižā. Telpas ir 
plašas, bērnu maz, un ziemas dienās skolas telpās 
esot auksti, lai gan ēkā cītīgi kurina krāsnis un atseviš-
ķas telpas apsilda arī ar elektrību. Sarunās ar Rendas 
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pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kuzminu atrasts 
risinājums  – pirmsskolas grupas pārcelt uz pagasta 
pārvaldes ēku “Vīgneri” Rendas centrā, iepriekš tel-
pas pārplānojot, izremontējot un iekārtojot atbilstoši 
normatīviem. Šāds risinājums ļaus pirmsskolas grupās 
uzņemt arī jaunākus bērnus, no pusotra gada vecu-
ma.

Slēgs Priekules novada Gramzdas 
pamatskolu

Priekules novada dome 25. janvāra sēdē pieņēma 
lēmumu 2018.  gada 1. augustā likvidēt Gramzdas 
pamatskolu, pirmsskolas grupu pievienojot Priekules 
pirmsskolas izglītības iestādei “Dzirnaviņas”.
Iepriekš mazā skolēnu skaita dēļ 2017.  gada 26. jan-
vārī pašvaldībā tika pieņemts lēmums Gramzdas 
pamatskolu reorganizēt par sākumskolu, lai jaunāka-
jiem bērniem būtu iespēja apgūt sākumskolas izglī-
tību pēc iespējas tuvāk mājām. Pašlaik Gramzdas 
pamatskolu apmeklē 16 bērni.

Likvidēs Jēkabpils novada Dunavas 
pamatskolu

25. janvārī arī Jēkabpils novada domes sēdē tika pie-
ņemts nepatīkams lēmums – likvidēt Dunavas pamat-
skolu, pievienojot Dignājas pamatskolai. Dunavā, 
sākot ar 2018./2019. mācību gadu, būs pieejama tikai 
1.–4. klase.
Šobrīd Dunavas pamatskola īsteno pamatizglītī-
bas programmu 16 bērniem, vispārīgās pirmsskolas 
izglītības programmu četriem bērniem un speciālās 
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācī-
šanās traucējumiem vienam bērnam.

Reorganizēs Kocēnu novada 
Jaunburtnieku pamatskolu

Kocēnu novadā pašlaik atrodas četras pamatskolas – 
Kocēnu, Rubenes, Dikļu un Jaunburtnieku. Pēc sko-
lēnu skaita lielākā šajā mācību gadā ir Kocēnu pamat-
skola ar 216 audzēkņiem un augšupejošu skolēnu 
skaita dinamiku: pēdējo septiņu gadu laikā Kocēnu 
pamatskolas audzēkņu skaits palielinājies par vairāk 
nekā 50 skolēniem.
Pēc skolēnu skaita mazākā pamatskola Kocēnu 
novadā  – Jaunburtnieku pamatskola  – pieredzējusi 
manāmu skolēnu skaita kritumu, no 101 skolēna 
2012./2013. mācību gadā uz 57 skolēniem šajā mācī-
bu gadā. Skola atrodas ārpus Bērzaines ciemata teri-
torijas, un no 57 Jaunburtnieku pamatskolēniem tikai 
22 dzīvo Bērzaines pagastā. Savukārt 28 Bērzaines 
pagastā deklarētie skolēni par savu izglītības iestādi 
izvēlējušies citas skolas.
Izvērtējot skolēnu skaita svārstības, skolēnu dzīves-
vietu izvietojumu, sekmju līmeni un galvenokārt 
pamatojoties uz klašu apvienošanas neizbēgamību 
nepietiekama skolēnu skaita dēļ, Kocēnu novada 
dome nolēmusi no 2018./2019. mācību gada reorga-
nizēt Jaunburtnieku pamatskolu  – slēgt pamatskolu 
un saglabāt pirmsskolas izglītības iestādi, kas līdz šim 
darbojās Jaunburtnieku pamatskolas paspārnē.
Jaunburtnieku pamatskolas reorganizācija ļaus 
nodrošināt PII grupiņas izveidi Bērzaines ciemata 
centra “Pīlādžos”  – pagasta pārvaldes ēkā, kas celta 
izglītības iestādes vajadzībām un ir ar mazākajiem 
audzēkņiem piemērotākām plašākām un gaišākām 
telpām. Jaunizveidoto pirmsskolas izglītības iestā-
di Bērzainē plānots veidot kā Kocēnu pagasta PII 
“Auseklītis” filiāli. Savukārt 1.–9. klašu skolēniem tiks 
nodrošināta izglītības apguve kādā no trim novada 
pamatskolām, un pašvaldība rūpēsies par transportu 
Bērzaines pagastā dzīvojošo skolēnu ērtai nokļūšanai 
novada izglītības iestādē.

Ogres novadā Ķeipenes VPII “Saulīte” 
pievienos Ķeipenes pamatskolai un 
Ogres VPII “Sprīdītis” – “Cīrulītim”
* Ogres novada domes sēdē 18. janvārī tika pieņemts 
lēmums 2018.  gada 1.  augustā likvidēt Ķeipenes vis-
pārīgās pirmsskolas izglītības iestādi (VPII) “Saulīte”, 
pievienojot to Ķeipenes pamatskolai.
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Uz 2018.  gada 1. janvāri Ķeipenes “Saulītē” ir divas 
pirmsskolas grupas ar 29 izglītojamajiem. No 
2010. gada, kad iestādē bija 58 izglītojamie, līdz šāga-
da janvārim bērnu skaits samazinājies uz pusi.
Savukārt Ķeipenes pamatskolā šajā mācību gadā 
mācās 90 izglītojamo. Arī šajā izglītības iestādē sko-
lēnu skaits pēdējo gadu laikā ir sarucis. Šogad 1. klasē 
ir tikai trīs bērni un nepietiekamā skolēnu skaita dēļ 
izveidota apvienotā klase.

* Domes sēdē pieņemts lēmums ar 2018.  gada 1. 
augustu likvidēt Ogres vispārīgās pirmsskolas izglī-
tības iestādi (VPII) “Sprīdītis”, pievienojot to VPII 
“Cīrulītis”.
“Sprīdītī” šobrīd ir četras bērnu grupas, bet “Cīrulītī” – 
11. “Sprīdītī” uz 2018. gada 1. janvāri bija 99 izglītoja-
mie, bet VPII “Cīrulītis” – 239. Abas izglītības iestādes 
apmeklē maksimāli pieļaujamais bērnu skaits atbil-
stoši Ministru kabineta noteikumiem par higiēnas 
prasībām.
Pirmsskolas izglītojamo skaits Ogres pilsētā palieli-
nās. Abu bērnudārzu apvienošanas mērķis ir efektīvi 
izmantot pašvaldības finanšu līdzekļus, kas tiek iegul-
dīti iestāžu saimnieciskajā un administratīvajā vadībā, 
turpināt paaugstināt izglītības kvalitāti, modernizēt 
mācību vidi un īstenot valstī uzsākto pakāpenisko 
pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilsto-
šu mācīšanas pieeju.
2018.  gadā Ogrē plānots atvērt četras jaunas pirms-
skolas izglītības grupas pie VPII “Strautiņš”, kas atra-
dīsies atsevišķā renovētā ēkā, bet saimnieciskā un 
administratīvā vadība būs vienota.

Siguldas pilsētas vidusskola sadarbībā 
ar Mākslu skolu atvērs 1. klasi ar mākslu 
novirzienu

Lai piedāvātu plašākas un daudzveidīgākas izglītības 
apguves iespējas Siguldas novadā, septembrī Sigul-
das pilsētas vidusskolā tiks atvērta 1. klase ar mākslu 
novirzienu.
Saskaņā ar izstrādāto mācību programmu mākslu 
novirziena klases audzēkņi pilnā apjomā apgūs vis-
pārizglītojošās programmas priekšmetus, taču papil-
dus apmeklēs dažādu mākslu, tajā skaitā mūzikas, 
nodarbības. Mācības, kā arī interešu izglītības nodar-
bības līdz 4. klasei Siguldas pilsētas vidusskolas māk-
slu klases skolēniem notiks mākslu skolas “Baltais 
flīģelis” telpās.
Kopš 2014./2015. mācību gada Siguldas pilsētas 
vidusskolā izveidotas klases ar sporta novirzienu, 
tādējādi papildus attīstot audzēkņu fiziskās dotības 
un sekmējot viņu vispusīgu attīstību. Kopš 2016./2017. 
mācību gada Siguldas pilsētas vidusskola sadarbībā 
ar Latvijas Kultūras koledžu uzsākusi īpašu mācību 
programmu 10. klašu skolēniem, izveidojot radošo 
industriju klasi. Iespējas padziļināti apgūt dabaszinī-
bas un informācijas tehnoloģijas novada skolēniem 
ir Laurenču sākumskolā, bet Siguldas Valsts ģimnāzija 
7.–12. klašu audzēkņiem piedāvā padziļināti apgūt 
matemātiku un svešvalodas.

Līgatnes novada pašvaldība 
nodibinājusi Augšlīgatnes Jauno 
sākumskolu

Līgatnes novada pašvaldības deputāti pieņēmuši 
lēmumu dibināt jaunu sākumskolu, kuras nosaukums 
būs Augšlīgatnes Jaunā sākumskola.
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins 
uzsver: “Šā lēmuma pamatā ir domes deputātu apstip-
rinātais Līgatnes novada izglītības sistēmas reformas 
plāns, kurā starp citiem uzdevumiem paredzēta šādas 
skolas izveide. Sākumskolai plānojam piesaistīt mācīb-
spēkus, kas seko līdzi jaunākajām apmācību metodēm, 
ir gatavi tās izmantot savā ikdienas darbā un kam gal-
venais ir bērns, viņa intereses un vajadzības.”
Līgatnes novadā uzsākta konkurētspējīgas un mūs-
dienīgas Līgatnes novada izglītības sistēmas izveide, 
vienlaikus reorganizējot skolu tīklu. Izglītības sistēmas 
reformā starp citiem uzdevumiem paredzēts reorga-
nizēt novada skolu tīklu un izveidot mūsdienīgiem 
standartiem atbilstošas skolas Līgatnē un Augšlīgat-
nē. Būtisks posms veiksmīgas reformas īstenošanā 
būs izveidotā Izglītības padome, kurā darbojas visu 
Līgatnes izglītības iestāžu vadītāji, piesaistot jomas 
ekspertus, kā arī izstrādāts vienots izglītības sistēmas 
vērtību kodekss, kas saistošs visiem novada izglītības 
sistēmā strādājošajiem.
Reorganizācijas rezultātā Līgatnes novada vidusskola 
turpmāk atradīsies Līgatnes pilsētā, bet Augšlīgatnē 
tiek dibināta jauna skola – Augšlīgatnes Jaunā sākum-
skola, kurā būs integrēta Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes sešgadīgo bērnu grupa, nodrošinot 
Augšlīgatnes bērnudārza bērniem saudzīgu pāreju no 
pirmsskolas vides uz skolas vidi. Līgatnes vidusskolā, 
kas turpmāk darbosies vienā skolas ēkā Līgatnes pil-



sētā, tiks nodrošināta vispārīgās pamata un vidējās 
izglītības apguve bērniem no 1. līdz 12. klasei. Jau 
no šāgada 1. septembra arī Līgatnes vidusskolā tiks 
ieviestas līdzvērtīgas mācību metodes kā Augšlīgat-
nes Jaunajā sākumskolā un visa izglītības sistēma, 
kuras centrā ir bērns kā personība, tiks veidota, bal-
stoties uz trim pamatvērtībām: attieksmi, drošību un 
mācību kvalitāti.

Ziņas sagatavojuši Dagnija Muceniece, Dace 
Zvagule, Jānis Vēdzele, Marlena Zvaigzne, 

Signeta Lapiņa, Sarmīte Jēkabsone, Evita Enģele, 
Ilvija Tetērina, Andra Matuļenko, Santa Vaļuma, 

Ingrīda Kraukle, Inga Aleksejeva, Vita Rūtiņa, 
Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības 

daļa, Ieva Vītoliņa, Elita Baklāne-Ansberga, Santa 
Švāģere, Anna Siliņa, Santa Niedola, Ieva Šomina, 

Ilze Rokpelne, Ilze Tijone, Jelgavas pilsētas 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde, 

Zane Šteina, Baiba Mūsiņa, Iveta Rozenfelde, 
Gunta Jākobsone, Anna Ķīviča, Irēna Simplinska, 

Anda Kubiliusa, Dace Kalniņa, Indra Kārkliņa, 
Gatis Puzāns, Inguna Kokina, Daugavpils domes 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa, 
biedrība “Skola ar nākotni”, Anna Sevastjanova, 

Ilona Vilcāne, Inga Drele, Natālija Aleksejeva, Ērika 
Bondarenko, Marita Mūze, Andris Jaunpetrovičs, 

Anna Siliņa, Dace Romberga, Aija Kamala, Dzintra 
Āboliņa, Indra Vilde, Aigars Štāls, Jelgavas pilsētas 

pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde, 
Baiba Ralle, Karmena Kotāne, Elza Pučko, Regīna 

Indriķe, Liene Brizga-Kalniņa, Polīna Šķiņķe, 
Aiga Petkēvica, Jelgavas Reģionālais tūrisma 

centrs, Inese Turkupole-Zilpure, Aiva Veršiņina, 
Līva Kotina, Zane Puriņa, Daina Alužāne, Mārīte 

Orniņa, Druvis Mucenieks, Irita Vimba, Agrita 
Laudurga, Zane Onkele, Ķekavas novada domes 

Sabiedrisko attiecību daļa, Anita Šmite, Maija 
Paegle, Ilona Vilcāne, Ināra Dzalbe, Aija Kamala, 

www.sigulda.lv, Iveta Kaparkalēja, Sandra 
Pilskalne, Venta Pastare, Rita Krūmiņa, Liepājas 

Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Jelgavas 
pilsētas bibliotēka, Gunta Kalmane, Vera Grāvīte, 

Inguna Pekmane, Kaspars Sēlis, un izmantota 
informācija no pašvaldību interneta vietnēm

Apkopojusi Gunta Klismeta
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