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1. Pavasaris, Lielā talka un Meža dienas
2. Ceļā uz Latvijas simtgadi un Baltā galdauta svētki
3. Muzeju nakts
4. Pilsētu, novadu un citi svētki
5. Veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes

Izstrādāts Talsu novada iedzīvotāju 
veselības veicināšanas plāns

Talsu novada pašvaldība izstrādā-
jusi veselības veicināšanas plānu 
2016.–2020. gadam, kas ar balsu 
vairākumu tika apstiprināts 28. 
aprīļa Talsu novada domes sēdē.
Šā plāna mērķis ir palielināt Talsu 
novada iedzīvotāju veselīgi nodzī-

voto dzīves gadu skaitu, saglabājot, uzlabojot un 
atjaunojot veselību. Lai to sasniegtu, plānā izvirzīti 
vairāki uzdevumi  – veidot iedzīvotāju izpratni par 
veselību veicinošo pasākumu nozīmi, izglītojot dažā-
das sabiedrības grupas par tām piemērotām fiziskām 
aktivitātēm, veselīgiem ēšanas paradumiem, veidot 
un uzturēt veselību un veselīgu dzīvesveidu atbalsto-
šu vidi un infrastruktūru Talsu novadā, veicināt ikviena 
iedzīvotāja iesaistīšanos pašvaldības organizētās regu-
lārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos pasā-
kumos un uzlabot iespējas bez maksas nodarboties 
ar sportu, nodrošinot dažādu aktivitāšu pieejamību.
Izstrādājot veselības veicināšanas plānu, tika veikta 
iedzīvotāju aptauja par veselības aprūpi, sociāla-
jiem un veselību sekmējošiem pakalpojumiem Talsu 
novadā, kā arī iepazīta citu pašvaldību pieredze vese-
lības veicināšanā.

Apstiprināta Ventspils izglītības attīstības 
stratēģija un rīcības plāns

27. maijā Ventspils pilsētas dome 
pieņēma lēmumu par pilsētas 
izglītības attīstības stratēģijas un 
rīcības plāna līdz 2020. gadam 
apstiprināšanu.
Atbilstoši Ventspils pilsētas attīs-
tības programmai 2014.–2020. 
gadam galvenās prioritātes izglītī-

bas jomā ir izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībiz-
glītības un dzīves prasmju apguves kvalitātes paaug-
stināšana, izglītības iespēju paplašināšana dažādām 
iedzīvotāju grupām, izglītības kvalitātes nodrošinā-
šana un vadības kapacitātes stiprināšana, savukārt 

saistībā ar profesionālo, augstāko un mūžizglītību  – 
augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes un 
pievilcības nodrošināšana, sadarbības sekmēšana, 
kā arī integrētas mūžizglītības stratēģijas īstenošana. 
Pašvaldības izstrādātajā stratēģijā apzināta faktiskā 
situācija demogrāfisko tendenču un izglītības iestāžu 
tīkla kontekstā, paredzot tā pilnveidi un turpmāko 
attīstības prioritāšu un virzienu definēšanu atbilstoši 
nacionālajā līmenī paredzētajiem atbalsta mehānis-
miem.
Stratēģija palīdzēs pašvaldībai šajā Eiropas Savienības 
fondu plānošanas periodā ieguldīt ES finansējumu 
izglītības iestāžu attīstībā ar maksimālu efektivitāti, 
kā arī izmantot uz pētījumiem balstītus argumentus 
iedzīvotāju informēšanā par izglītības jomā pieņem-
tajiem lēmumiem.

Stājies spēkā Ventspils novada teritorijas 
plānojums

Ventspils novada dome 17. martā 
ārkārtas sēdē pieņēma lēmu-
mu apstiprināt Ventspils novada 
teritorijas plānojumu, kas sastāv 
no paskaidrojuma raksta, grafis-
kās daļas, teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumiem un 
vides pārskata un izdeva saistošos 

noteikumus “Par Ventspils novada teritorijas plāno-
juma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu apstiprināšanu”.
Atbilstoši Teritorijas plānošanas likumā noteiktajam 
divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā 
saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojums, personas varēja 
iesniegt atbildīgajai ministrijai iesniegumus par šo 
teritorijas plānojumu.
Ventspils novada pašvaldība 1. jūnijā saņēmusi Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstu-
li, ka par Ventspils novada teritorijas plānojumu nav 
saņemti iesniegumi un līdz ar to Ventspils novada 
teritorijas plānojums īstenojams no 2016. gada 1. 
jūnija.

Pašvaldību plānošanas dokumenti

http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/pazinojumi/2642-stajas-speka-jaunais-ventspils-novada-teritorijas-planojums
http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/pazinojumi/2642-stajas-speka-jaunais-ventspils-novada-teritorijas-planojums
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-432/ct-menu-item-436
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-432/ct-menu-item-436
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Salas novadā
Marta pēdējā dienā Salas novada domes ēkā Salā, 
Susējas ielā 9, darbu uzsāka Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur 
klātienē var pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 
pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pakal-
pojumus, konsultācijas par septiņu valsts iestāžu 
e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar 
datoru, internetu un eID kartes lasītāju, tāpat infor-
māciju un konsultācijas par tuvāko valsts iestāžu 
reģionālo struktūrvienību darba laikiem un pieteik-
šanās kārtību.

Apsveikumus šajā dienā saņēma gan centra darbinie-
ces, gan Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna 
Sproģe (vidū).

Pāvilostas novadā
1. aprīlī tika atklāts Pāvilostas novada Valsts un paš-
valdības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas 
atrodas novada domē Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, un 
Vērgales pagasta pārvaldē Vērgales “Pagastmājā”.
Iedzīvotāji tur var saņemt konsultācijas un pakalpo-

jumus, ko sniedz VID, VSAA, Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA), Valsts darba inspekcija (VDI), Lauku 
atbalsta dienests (LAD), Uzņēmumu reģistrs (UR), Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) un Valsts 
zemes dienests (VZD). Lai popularizētu valsts iestāžu 
sniegto e-pakalpojumu izmantošanu, VPVKAC dar-
binieki sniedz konsultācijas, kā arī praktiski palīdz 
pakalpojumu izmantošanā.

Aknīstes novadā

16. maijā Aknīstes novada pašvaldības ēkā Aknīstē, 
Skolas ielā 7, domes priekšsēdētāja Vija Dzene atklāja 
Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas 
centru, kura darbu nodrošinās pašvaldības darbinie-
ces Ināra Buiķe, Sintija Venediktova-Goba un Liene 
Valaine.
VPVKAC var pieteikt noteiktus VID un VSAA pakalpo-
jumus, saņemt konsultācijas par septiņu valsts iestāžu 
e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar 
datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju, kā arī 
iegūt informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģio-
nālajām struktūrvienībām.

Tukumā atklāts pirmais reģionālās nozīmes 
VPVKAC

19. maijā svinīgi tika atklāts Tukuma novada Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. 

Valsts un pašvaldību vienotie 
klientu apkalpošanas centri
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Atklāšanā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sek-
retārs Jānis Eglīts, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts 
zemes dienesta, Valsts veselības inspekcijas, Uzņē-
mumu reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras, Valsts darba inspekcijas, Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, 
kā arī Tukuma novada pašvaldības pārstāvji.
“Tukums ir viena no trim pašvaldībām, kas pagājušā 
gada augustā piekrita startēt pilotprojektā par valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 
izveidi. Un šobrīd mēs esam pirmie, kas nogājuši līdz 
finišam. Šis ir vēl viens veids, kā valsts un pašvaldība 
nāk pretī iedzīvotājiem, nodrošinot pakalpojumu ērtā
ku saņemšanu,” savā uzrunā teica Tukuma novada 
domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts apsveica 
Tukuma pašvaldību, kas pirmā īstenojusi projektu 
par klientu apkalpošanas centra izveidi: “Šis ir nozī
mīgs notikums ne tikai Tukumam, bet arī visai Latvijai, 
jo šis ir pirmais reģionālas nozīmes klientu apkalpo
šanas centrs, kas tiek atklāts. Tas bijis ļoti mērķtiecīgs 
VARAM darbs ar pašvaldībām, lai pakalpojumus klien
tiem nodrošinātu pēc iespējas ērtāk, ātrāk un izdevīgāk. 
Apsveicu Tukuma pašvaldību, kas pirmā ir veikusi šo 

ceļu!”
VPVKAC Tukumā, Talsu ielā 4, darbojas jau kopš 1. 
aprīļa, un domes telpās ir pieejami gan Tukuma nova-
da pašvaldības, gan VID, VZD un Valsts veselības 
inspekcijas sniegtie pakalpojumi. Pašvaldība ir noslē-
gusi sadarbības līgumus arī ar UR, VSAA, LAD, VDI, 
Iekšlietu ministrijas PMLP un NVA. Pašvaldības dar-
binieki nodrošina šo iestāžu pakalpojuma pieprasīša-
nas iesnieguma pieņemšanu un rezultāta izsniegšanu, 
kā arī informē klientus par iestāžu e-pakalpojumiem, 
lai veicinātu to aktīvāku izmantošanu vienotajā valsts 
un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Jāpiebilst, ka 29. martā valdība apstiprināja VARAM 
izstrādāto kārtību, kādā pašvaldībām 2016. gadā tiek 
piešķirta valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēša-
nai. Pamatojoties uz piešķirto valsts budžeta dotāciju 
517,6 tūkstošu eiro apmērā, šogad tiks nodrošināta 56 
novadu un trīs reģionālās nozīmes vienoto klientu 
apkalpošanas centru darbība.
Plašāka informācija par VPVKAC un tajos pieejama-
jiem valsts un pašvaldību publiskajiem pakalpoju-
miem šeit: https://www.latvija.lv/pakalpojumucen-
tri.

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

Zilā karoga pludmales

Nacionālā veselīgo pašval-
dību tīkla (NVPT) koordinā-
cijas komisijas sanāksmē 18. 
aprīlī Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā tika uzņem-
tas 18 pašvaldības – Aglonas, 

Alojas, Auces, Jaunjelgavas, Kokneses, Krimuldas, 
Krustpils, Madonas, Ozolnieku, Priekuļu, Ropažu, 
Saldus, Saulkrastu, Talsu, Vecumnieku un Ventspils 
novads un Daugavpils un Valmieras pilsēta.

2. maijā NVPT uzņēma vēl 15 pašvaldības  – Ādažu, 
Baldones, Brocēnu, Dundagas, Grobiņas, Jēkabpils, 
Kārsavas, Ķekavas, Lubānas, Neretas, Pāvilostas, Rie-

biņu, Rojas un Viesītes novadu un Rēzeknes pilsētu.

23. maijā tīkla dalībnieku pulkam piepulcējās vēl 14 
pašvaldības – Aizputes, Alsungas, Apes, Ērgļu, Krāsla-
vas, Līvānu, Mazsalacas, Mālpils, Mērsraga, Naukšē-
nu, Rugāju, Skrīveru, Smiltenes un Stopiņu novads.

Šobrīd Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir 82 
pašvaldības.
Šajā plānošanas periodā tām pašvaldībām, kas iesais-
tījušās tīklā, būs pieejams ES struktūrfondu finansē-
jums 55,6 miljonu eiro apmērā, piemēram, sporta 
laukumu uzlabošanai, dabas taku izveidei, āra trena-
žieru uzstādīšanai utt.

Zilā karoga balvas pasniegšana
16. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā notika Zilā karoga pasniegšanas cere-
monija, kurā ministrs Kaspars Gerhards pasniedza 
Zilā karoga ekosertifikātus 17 Latvijas peldvietām un 
divām jahtu ostām.

“Man ir liels gandarījums, ka Latvijā arvien vairāk paš
valdību ne tikai domā, bet arī aktīvi rīkojas, lai padarītu 
apkārtējo vidi tīrāku gan Latvijas iedzīvotājiem, gan 
arī viesiem. Turklāt katru gadu Zilā karoga balva labā
kajām Latvijas peldvietām tiek piešķirta pašvaldībām, 
kas pārstāv nevis vienu Latvijas reģionu, bet kopumā 

http://www.latvija.lv
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri
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visu valsti. Esmu gandarīts, ka Latvija ar deviņpadsmit 
Zilā karoga sertifikātiem joprojām ir līderis šajā ziņā 
gan Baltijas valstīs, gan Baltijas jūras reģionā,” uzsvēra 
ministrs.
Zilā karoga mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgt-
spējīgu attīstību ar augstu ūdens kvalitātes, drošības, 
vides apsaimniekošanas un pārvaldes standartu un 
ar vides izglītības iniciatīvu palīdzību. Lai pretendētu 
uz Zilā karoga balvas iegūšanu, jānodrošina izvirzītie 
29 kvalitātes kritēriji ūdens, vides pārvaldes, vides 
informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un 
servisa jomā.
Šogad Zilais karogs Latvijā piešķirts: Jūrmalā  – Bul-
duru, Dzintaru, Majoru, Dubultu un Jaunķemeru 
pludmalei, Liepājā – Beberliņu, pilsētas Dienvidrie-
tumu un pludmalei pie stadiona, Daugavpilī – Cen-

tra pludmalei un peldvietai “Stropu vilnis”, Engures 
Abragciema pludmalei, Ventspils pilsētas pludma-
lei, Kuldīgas Mārtiņsalas pludmalei, Jēkabpils Radžu 
pludmalei, Limbažu Lielezera pludmalei, Saulkrastu 
centra pludmalei un Rīgas Vakarbuļļu pludmalei.
No jahtu ostām Zilo karogu saņēma Liepājas jahtu 
centrs un Pāvilostas “Marina”.
Nacionālā žūrija sertifikātu piešķīra arī Rīgas Rumbu-
las, Rīgas Vecāķu un Jūrmalas Kauguru pludmalēm.
Zilā karoga pašvaldībās šogad plānoti 63 dažādi pasā-
kumi, tostarp apkārtnes sakopšana, dabas izzināšana, 
kā arī sabiedrības informēšana par vides saglabāšanu.

Zilais karogs – piecām Jūrmalas peldvietām
Pēc Starptautiskās žūrijas lēmuma Jūrmalas pilsētā 
šogad plīvo pieci Zilie karogi  – Bulduros, Dzintaros, 
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Dubultos, Majoros un Jaunķemeros, bet Kauguru 
peldvietai piešķirts nacionālais peldvietu kvalitātes 
sertifikāts, kas apliecina vairāku Zilā karoga program-
mas kritēriju izpildi un labu peldūdens kvalitāti. Pēc 
Zilā karoga peldvietu skaita Jūrmalas pilsēta ir līderis 
balvas saņemšanā Latvijā un Baltijas valstīs.

“Jūrmalas pilsētai, kas bagāta ar dabas vērtībām, ir 
svarīga šīs programmas ieviešana un mērķis – palielināt 
Zilā karoga peldvietu skaitu, īpaši vietās ar lielu apmek
lētāju daudzumu. Zilā karoga programmas kritēriju 
ieviešana nodrošina ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
principus, kā arī pastiprināti pievērš uzmanību vides 
kvalitātes nodrošināšanai un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai, kas apliecina pašvaldības augsto atbildī
bas izjūtu pret pilsētas vērtībām,” skaidro Jūrmalas pil-
sētas domes Vides nodaļas vadītājs Jānis Artemjevs.
Jūrmala Zilā karoga programmā iesaistījusies kopš 
1998. gada. Pirmoreiz Zilā karoga godalgu 2000. 
gadā ieguva Majoru peldvieta. Kopš 2015. gada Zilo 
karogu iegūst piecas no 11 pilsētas piekrastes peld-
vietām.

Liepājā šovasar plīvo četri Zilie karogi
28. maijā Liepājā tika pacelti četri Zilie karogi – Dien-
vidrietumu peldvietā pie glābšanas stacijas, pilsētas 
centrālajā peldvietā pie Glābšanas stacijas un atpūtas 
vietā “Beberliņi”, kā arī Liepājas Jahtu ostā.
Katrā Zilā karoga pacelšanas pasākumā piedalījās 
jūras meita, kura lūkojās, lai karogi tiku pacelti godam. 
Pulksten 11:50 Zilo karogu pacēla Dienvidrietumu 
peldvietā, savukārt plkst. 12 svinīgā ceremonijā kopā 
ar Liepājas jaunajiem mūziķiem Normundu Karpiču 
un Kristu Mediņu, Liepājas zinātkāres centru “Zili brī-
numi”, Liepājas domes vadību un Zilā karoga nacio-
nālās žūrijas pārstāvjiem tika pacelts otrais karogs 
centrālajā peldvietā, kur pasākuma apmeklētāji varē-
ja baudīt arī īpašos saldējumus un kokteiļus. Pēc stun-
das jūras meita kopā ar longbordistiem ieradās Liepā-
jas Jahtu ostā, lai svinīgi paceltu trešo Zilo karogu. Par 
godu šim nozīmīgajam notikumam pēc svinīgās cere-
monijas viesi varēja doties izbraucienā pa Liepājas 
ostu ar kuģīti “Četri vēji”, bet jaunākā paaudze kopā 
ar vecākiem izmēģināja košos katamarānus. No jahtu 
centra jūras meita devās uz atpūtas vietu “Be berliņi”, 
lai tur paceltu ceturto Zilo karogu. Beberliņos varēja 
vērot arī veikbordistu paraugdemonstrējumus. Pasā-
kumu plānošanā un īstenošanā piedalījās Liepājas 
Universitātes kultūras vadības programmas 2. kursa 
studentes Laura Kreināte, Agnese Jurkevica un Alise 
Rude.
Pēc dažām dienām darbu atsāka arī Liepājas plud-
males pieejamības komplekss, kas paredzēts cil-
vēkiem ar invaliditāti un jaunajiem vecākiem. Šis 
komplekss sastāv no trīs moduļiem, un tajos ietilpst 
īpašas cilvēkiem ar redzes un kustību invaliditāti pie-
lāgotas pārģērbšanās un labierīcību telpas. Ģērbtuvē 
ir iespēja pārģērbties, atstāt savas mantas un pa platu, 
pielāgotu laipu doties uz jūru, lai peldēšanas ratiņ-
krēslā vai patstāvīgi izbaudītu peldi jūrā vai atpūstos 
krastā. Pirmajā modulī ir pieejama arī virsma mazu-

ļu pārtīšanai, ko laipni aicināti izmantot vecāki ar 
maziem bērniem. Tāpat kompleksā ietilpst audiobo-
ju aprīkojums, kas cilvēkiem ar redzes traucējumiem 
ļauj noteikt savu atrašanās vietu jūrā un droši izbaudīt 
peldi. To cilvēku ērtībām, kuriem ir redzes traucēju-
mi, Glābšanas stacijas teritorijā uzstādīta taktilā karte, 
kas ataino teritoriju un izeju uz jūru. Lai cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām atvieglotu ģērbtuvju moduļu, kā 
arī cita inventāra un aprīkojuma lietošanu, Glābšanas 
stacijā ir pieejami arī pavadoņa – asistenta pakalpoju-
mi. Visi kompleksa pakalpojumi ir bez maksas.

Ventspils pludmalē Zilais karogs pacelts 
jau astoņpadsmito reizi

Foto: www.twitter.com/ventspilslv
Zilais karogs – pasaulē populārākais tūrisma ekoserti-
fikāts, kas tiek plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan paš-
valdību un vides institūciju vidū, Ventspils pludmalē 
tika pacelts jau astoņpadsmito reizi. Svinīgajā pasā-
kumā piedalījās “Ksenia Patokina Dance” deju stu-
dija, metālpūšamo instrumentu ansamblis “Ventspils 
Brass” un īpašais viesis – dziesmu konkursa “Eirovīzija 
2016” finālists Justs.
Zilā karoga pacelšanas svētkos jau otro gadu tika 
pasniegtas Ventspils pilsētas domes atzinības vides 
jomā. Ventspils dome gada atzinību vides jomā pērn 
ieviesa nolūkā veicināt vides kvalitātes uzlabošanu, kā 
arī stimulēt videi draudzīgu uzņēmējdarbību. Balvas 
“Videi draudzīgākais uzņēmums” šogad tika piešķir-
tas diviem uzņēmumiem – pašvaldības SIA “Ventspils 
siltums” un “Ventspils reiss”. Tāpat pasniegtas arī 
veicināšanas balvas tiem uzņēmumiem, kuri bija vien 
soļa attālumā no atzīšanas par 2015. gada videi drau-
dzīgāko uzņēmumu Ventspilī  – SIA “Ventamonjaks”, 

http://www.twitter.com/ventspilslv
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SIA “Volvo Truck Latvia”, pašvaldības SIA “Ventspils 
labiekārtošanas kombināts” un pašvaldības SIA “Zie-
meļkurzemes reģionālā slimnīca”.
Svētkus kuplināja arī “Baltic Nikos Run” pludmales 
skrējiens, kurā piedalījās 80 dalībnieku.

Zilais karogs rotā Abragciema pludmali jau 
11 gadus
Vienpadsmito gadu pēc kārtas Zilais karogs piešķirts 
arī Engures novada Abragciema pludmalei.

Engures novada pašvaldība ir pateicīga AS “Latvijas 
finieris”, kas apsaimnieko Abragciema pludmali. Šis 
karogs ir kā balva un apliecinājums milzīgajam dar-
bam, ko uzņēmums gadu no gada iegulda pludmales 
uzturēšanā un labiekārtošanā.

Jēkabpils pilsētas Radžu pludmale – droša

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Zilā karoga programmā 
piedalās kopš 2010. gada.
Arī šovasar Radžu pludmalei piešķirtais Zilais karogs 
apliecina, ka te var droši atpūsties, ka ūdens ir tīrs un 
apstākļi atbilst cilvēkam draudzīgai atpūtai.

Otrā vasara ar Zilo karogu Limbažu 
Lielezera pludmalē
Maija pēdējās nedēļas nogalē Limbažu Lielezera 
pludmalē jau otro gadu tika pacelts Zilais karogs. 
Līdzās tam plīvo arī “Piekrastes balvas” karogs, kas 
iegūts, pateicoties iedzīvotāju balsojumam par iemī-

ļotāko peldvietu.
Pirms abu karogu pacelšanas Limbažu novada domes 
priekšsēdētājs Didzis Zemmers norādīja: “Mums ir 
liels gods, ka šajos mastos plīvo šie karogi. Cilvēki, 
apmeklējot pludmali, var novērtēt mūsu padarīto darbu 
un ieguldījumu vides sakārtošanā. Paldies Limbažu 
novada pašvaldības aģentūrai “ALDA” un tās direk
toram Jānim Remesim, kuri visus šos gadus ir kārtīgi 
strādājuši, lai mēs ar patiesu lepnumu varētu teikt, ka 
Lielezera pludmale ir viena no labākajām Vidzemē.”
Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA” direk-
tors Jānis Remess pateicās iedzīvotājiem un pludma-
les apmeklētājiem, kā arī skolām, kuras līdzdarbojās 
kritēriju izpildē, lai pludmale tiktu pie Zilā karoga. 
Ar Limbažu novada ģimnāzijas audzēkņu atbalstu 
Lielezera pludmalē ierīkotas garšaugu dobes, Lim-
bažu sākumskolas bērni izgatavojuši putnu būrīšus, 
savukārt Limbažu 3. vidusskolas skolēni talkas dienā 
palīdzēja veikt atkritumu monitoringu un stādīt aveņu 
krūmus.
Pēc karogu pacelšanas aktīvā dzīvesveida piekritē-
jiem bija iespēja piedalīties velofotoorientēšanās 
sacensībās pa Limbažiem un to apkārtni.

Vakarbuļļu pludmalei Zilais karogs 
piešķirts devīto reizi

Zilo karogu  – augsto kvalitātes novērtējumu Rīgas 
Vakarbuļļu peldvieta saņēmusi jau devīto gadu pēc 
kārtas.
Peldvietā strādā glābšanas dienests, pieejams pirmās 
palīdzības un dzīvības glābšanas ekipējums. Plud-
males apmeklētāji var droši baudīt ūdens priekus, 
jo regulāri tiek ņemti ūdens kvalitātes paraugi, un 

http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitates-alda/5464-limbazu-lielezera-pludmale-otro-gadu-plivo-zilais-karogs
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peldvieta ir norobežota ar bojām. Apmeklētāji savu 
auto Vakarbuļļos var novietot bez maksas. Aktīvajiem 
atpūtniekiem ierīkota sporta zona. Turklāt pilsētnieku 
ērtībām vasaras sezonā līdz Vakarbuļļu peldvietai ir 
pagarināts 3. autobusa maršruts.

Vakarbuļļu un pārējās pilsētas peldvietās Rīgas paš-
valdība veikusi visu nepieciešamo gan labiekārtoju-
ma, gan servisa jomā, lai apmeklētāji varētu labi jus-
ties un atpūsties. Šogad pašvaldība oficiālo peldvietu 
uzturēšanai atvēlējusi apmēram 110 tūkstošus eiro.

Veselības nedēļa un veselīgs dzīvesveids

No 23. līdz 29. maijam nedēļas garumā Latvijas Tautas 
sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar Latvijas pilsētu 
un novadu pašvaldībām organizēja Veselības nedē-
ļu, kurā visā Latvijas teritorijā notika dažādas fiziskās 
aktivitātes.
Veselības nedēļa tika organizēta jau piekto gadu, lai 
parādītu, ka ir daudz vienkāršu un visiem pieejamu 
veidu, kā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, 
kas vērstas uz cilvēka veselības uzlabošanu, piemē-
ram, soļošana, skriešana, nūjošana, dažādas spēles, 
pārgājieni u.c.
Veselības nedēļa tika rīkota starptautiskajā projektā 
“Move”. Šā projekta mērķis ir līdz 2020. gadam iesais-
tīt fiziskajās aktivitātēs 100 miljonus Eiropas iedzīvotā-
ju. To plānots sasniegt, sadarbojoties ar valsts mēroga 
organizācijām, kas savukārt koordinē un veicina paš-
valdību rīkotās aktivitātes savās valstīs.

Veselības nedēļa Rīgā

Rīgas domes Labklājības departamenta darbinieki 
Latvijas veselības nedēļā katrai dienai bija izvirzījuši 
šādu aktivitāti: 23. maijā  – diena “Brauc ar velosipē-
du!”; 24. maijā – diena “Sāc rītu aktīvi!” ar kopīgu rīta 
rosmi darbiniekiem Baznīcas ielā 19/23; 25. maijā  – 
diena bez lifta “Izvēlies kāpnes!” un Rīgas domes 1. 
stāva vestibilā Rīgas domes darbinieku kopīga rīta 
rosme; 26. maijā  – diena “Sarīko kustību pauzi!” 
ar veselīgu un kustīgu pauzi darba dienas laikā; 27. 
maijā – diena “ Acu veselībai”.
Arī pēc šīs nedēļas Rīgas domes Labklājības departa-
ments aicina rīdziniekus apmeklēt sportiskās nodar-
bības. Visas vasaras garumā trīs dažādās vietās Rīgā 
notiks vingrošana brīvā dabā trenera vadībā. Katru 
otrdienu no plkst. 19 līdz 20 var vingrot Māras dīķa 
parkā, katru trešdienu – Velnezera atpūtas teritorijā 
un katru ceturtdienu – Ziedoņdārzā.

Brīvdabas fitnesa nodarbības Mārupes 
novadā

Sākot ar ikgadējo Starptautisko veselības nedēļu jeb 
“Move Week”, Mārupē notiek bezmaksas brīvdabas 
fitnesa nodarbības. Ikvienam Mārupes novada iedzī-
votājam iespējams piedalīties un svaigā gaisā profe-
sionāla trenera pavadībā uzlabot savu fizisko formu.
Ņemot vērā jaunākās tendences un pieprasījumu pēc 
fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes pašvaldība 
ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā no 
maija līdz septembrim divas reizes nedēļā uzticējusi 
SIA “Rodess” organizēt brīvdabas fitnesa nodarbības 
iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā Mār-
upes novada ciemos  – Mārupē, Tīrainē, Skultē un 
Jaunmārupē.
Viegli nebūs, jo nodarbības plānotas ļoti aktīvas, 
enerģiskas, ar kardioslodzi  – lai trenētu mārupiešu 
izturību, spēku un līdzsvaru.

file:///Users/arturs/Desktop/e-Logs%203/javascript:windowOpen('/lv/systems/news/ShowLargeImage.aspx?PostingGUID={E1F8CDC7-94B8-48C5-81BB-A46FBB773DFA}&Mode=0', 1, 1 )
http://www.marupe.lv/
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Arī šovasar Jūrmalā notiek bezmaksas jogas 
un ciguna nodarbības
Veselības nedēļā pašvaldības aģentūra “Jūrmalas soci-
ālās aprūpes centrs” aicināja interesentus 24. maijā 
doties pārgājienā pa Veselības maršrutu. Savukārt 26. 
maijā Jaundubultu pludmalē norisinājās “Nūjotāju 
ceļojums”, kurā atraktīvā veidā gan nūjojot, gan vin-
grojot tika pievārēta distance 5 km garumā un aktīvā-
kie dalībnieki tika pie veselības veicināšanas kartēm, 
ar kurām pienākas atlaides dažādiem aktīvās atpūtas 
pakalpojumiem visā Latvijā. Viesnīcā “Hotel Jūrmala 
Spa” Veselības nedēļā par īpašām cenām vai bez 
maksas varēja apmeklēt dažādas sporta nodarbības, 
lekciju par veselīgu uzturu, kā arī saņemt speciālistu 
ieteikumus par veselības stāvokli. Slokas pamatskolā 
25. maijā notika Sporta diena, Dienas centrs bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar ģimenēm un 
draugiem rīkoja pārgājienu Veselības maršrutā, noslē-
dzot to ar ciguna nodarbību Kauguru pludmalē, savu-
kārt Dienas aprūpes centrā personām ar garīgās vese-
lības traucējumiem 26. maijā notika “Bumbu spēles”.

Arī šovasar Jūrmalas pludmalēs kvalificētu treneru 
vadībā notiek jogas un ciguna nodarbības, ko ikviens 
interesents var apmeklēt bez maksas. Tās guvušas 
plašu popularitāti iedzīvotāju vidū jau iepriekšējos 
gados.
Jogas nodarbības Majoru pludmalē jūras krastā 
notiek trešdienās plkst. 10, bet atpūtas vietā pie Liel-
upes, Ezeru ielas galā – piektdienās plkst. 10. Biedrība 
“Latvijas Jogas skola” rīkos arī lekcijas par jogas vēsturi 
un filozofiju.
Jau piekto gadu Jūrmalā notiek arī ciguna nodarbī-
bas. Tās tiek organizētas trīs reizes nedēļā: trešdienās 
plkst. 18:30 Mellužu pludmalē; pirmdienās plkst. 
18:30 Dzintaru pludmalē un sestdienās plkst. 10 Kau-
guru pludmalē.
Rūpējoties par veselīga dzīvesveida un veselības uzla-
bošanas iespējām, Jūrmalas pašvaldība jau desmito 
gadu konkursa veidā piešķir līdzfinansējumu veselī-
bas veicināšanas projektiem, ko īsteno nevalstiskās 
organizācijas, biedrības un uzņēmumi. Šogad pro-
jektu konkursā Jūrmalas pašvaldība kopumā atbal-
stījusi desmit projektus, piešķirot līdzfinansējumu 40 
tūkstošu eiro apjomā.

Veselības nedēļa Mērsraga novadā
Veselības nedēļā aktīvi piedalījās arī Mērsraga novads. 
Invalīdu centrs šajā nedēļā nūjoja 135,8 km, 18 biedri 

veica ārstniecisko vingrošanu 27 stundu garumā, 
uzkāpa pa kāpnēm 9565 pakāpienus, individuāli 
veica velopārgājienus 70,5 km garumā, ar rīta vingro-
šanu nodarbojās 12 stundas, malku skaldīja 14 stun-
das un zāli pļāva 16 stundas.

Mērsraga novada bērnudārza kolektīvs Veselības 
nedēļā veica 8610 pakāpienus pa kāpnēm, 210 minū-
tes grieza riņķi, 66 kilometrus nobrauca ar riteni, 
1000 reizes lēca ar lecamauklu, 50 reizes atspie-
dās uz rokām, nosoļoja 80 kilometrus, izpildīja 195 
vēdera preses vingrojumus, 30 minūtes peldēja, 36 
kilometrus veica garās pastaigas, vienu kilometru 
noskrēja un nūjoja 35 kilometrus.
Savukārt Mērsraga vidusskolas audzēkņi nedēļas 
garumā noskrēja 167,4 km, pa kāpnēm veica 79  562 
pakāpienus, lēca ar lecamauklu 28  761 reizi, atspie-
dās un pumpējās 5342 reizes, palēcās ar pietupienu 
6814 reizes, veica 1422 pietupienus un 21 539 vēder-
preses, apļoja riņķi 270 reizes, ar velosipēdu nobrau-
ca 274 km un pievilkās 1333 reizes.
Īpaši izcēlās Alita Ozoliņa, Ikars Žīgurs un Aija Zvej-
niece, kuri kopā nosoļoja 71 km, pa stundai nodarbo-
jās ar zumbu un fitnesu, veica pietupienus 201 reizi 
un vēdera preses vingrojumus 190 reizes, noskrēja 8 
km un nobrauca ar velosipēdu 260 km.

Ventspilī  – maratoni, veikošana un 
vingrošana
Starptautiskajā veselības nedēļā un gatavojoties 
Ventspils Piedzīvojumu parka maratonam, 25. maija 
vakarā olimpiskā centra “Ventspils” stadionā pulcē-
jās slavenu un arī mazāk zināmu sportistu pulciņš ar 
mērķi pievārēt maratona distanci stafetes skrējienā. 
Pa stadiona skrejceliņu dalībnieki veica 105 apļus. 
Pirmais skrējienu ievadīja Riodežaneiro olimpisko 
spēļu dalībnieks Arnis Rumbenieks, kurš stafetes 
kociņu nodeva Sporta pārvaldes vadītājai Dainai Pai-
palai. Visa maratona distance tika noskrieta 3 stundu 
un 2 minūšu laikā. Skrējēju vidū bija gan Olimpisko 
spēļu dalībnieki, sportisti, aktīva dzīvesveida piekritē-
ji, sporta entuziasti, gan ģimenes ar bērniem.
Ventspils Piedzīvojumu parka maratons startēs 19. 
jūnijā, un Ventspils būs trešā Latvijas pilsēta aiz Rīgas 
un Valmieras, kurā notiek maratons. Bez maratona 
42,195 km distances tradicionālie skrējieni notiks arī 
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21,0495 km, 10,55 km un 5,3 km distancēs. Bērnu 
skrējieni 300, 600 un 1000 metru distancēs pare-
dzēti 18. jūnijā. Plašāka informācija un reģistrēšanās 
skrējieniem mājaslapā: www.ventspils-maratons.lv.
Ventspils Piedzīvojumu parkā vasaras sezonu uzsā-
cis arī veikparks. Tas atrodas pie kalna “Lemberga 
hūte” dienvidu nogāzes. Veikparkā izvietotas trīs 
peldošas konstrukcijas – divi kikeri un 12 metrus garš 
iesācēju slaids, lai veikbordisti varētu mācīties un 
izpildīt interesantākus un dinamiskākus trikus. Šova-
sar veikparkā plānoti pasākumi un apmācības, kā arī 
dažādas atlaižu akcijas. Lielākais pasākums šosezon, 
kas norisināsies arī veikparkā, būs “Ghetto games” 
festivāls 29.–31. jūlijā. Papildu informācijai: www.
piedzivojumuparks.lv.

Tāpat ventspilnieki un viesi tiek aicināti sportot ielu 
vingrošanas stadionā, kas atrodas pie olimpiskā cen-
tra “Ventspils” ieejas vārtiem un ir Baltijā modernā-
kais. Ielu vingrošanas stadionu ikviens var izmantot 
bez maksas. Stadionā izvietotas 11 vingrošanas iekār-
tas. Jāpiebilst, ka nodrošināta iespēja nodarboties 
ar sportu arī diennakts tumšajā laikā, jo stadions ir 
izgaismots.

Veselības un sporta nedēļa Ķekavas novadā
No 21. līdz 28. maijam Ķekavas novadā notika Vese-
lības un sporta nedēļa. Tā aizsākās ar Vislatvijas brīv-
dienu ralliju, sacensībām velokrosā, Latvijas individu-
ālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensībām “Baložu 
velodrošība” un Ķekavas velomaratonu. Ikviens varē-
ja nedēļas laikā piedalīties, piemēram, ielu vingroša-
nā, rīta rosmēs, fitnesa treniņos, ārstnieciskajā vingro-
šanā, veselības apļos, krosa skriešanas sacensībās un 
ciguna vingrošanā.

27. maijā novadā spietoja, sportoja, dziedāja un dejo-
ja prāvs bērnu un jauniešu pulks. No rīta savu sportis-
ko veiklību bērni pierādīja ikgadējās Ķekavas novada 
bērnu sporta spēlēs pie Ķekavas sporta kluba un 
Baložu vidusskolas, kas Ķekavā pulcēja 800 dalībnie-
kus, bet Baložos  – 450 dalībniekus. Tajās piedalījās 
visu Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu 1.–4. kla-
ses un pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas un 
vecāko grupu komandas (Ķekavas vidusskola, Baložu 
vidusskola, Pļavniekkalna sākumskola, Daugmales 
pamatskola, privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”, PII 
“Ieviņa”, PII “Bitīte”). Savukārt sporta notikumiem pie-
sātinātās piektdienas vakarpusē septiņu novada skolu 
kori savu dziedātprasmi apliecināja sadziedāšanās 
koncertā “Skaņā dziesmā vesels gars”.
Nedēļas kulminācijā – 28. maijā Ķekavā tika piedāvāta 
daudzveidīga programma – fitnesa nodarbības, uztu-
ra speciālista konsultācijas, zaļais tirdziņš “Nogaršo, 
izbaudi, uzzini!”, velofotoorientēšanās, dažādas akti-
vitātes ģimenēm, bērniem, jauniešiem un senioriem.
Visas nedēļas garumā Ķekavas novada bibliotēkās 
bija apskatāma tematiskā grāmatu izstāde “Par vese-
līgu dzīvesveidu”.

Jēkabpils iedzīvotāji vasarā tiek gaidīti uz 
vingrošanu brīvā dabā

Jau otro gadu Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā 
ar sporta centru “Gracia” aicina pilsētas iedzīvotājus 
un viesus pievienoties vingrošanas nodarbībām. Otr-
dienās plkst. 18:30 Kena parkā visus vingrotgribētā-
jus gaida treneres Sveta un Anastasija.
Trenere Sveta piedāvā vingrošanas nodarbības pēc 
“Belojar” sistēmas, kurā galvenā uzmanība tiek veltīta 
stiepšanās vingrinājumiem, kam ir būtiska nozīme, 
gan palielinot spēku un izturību, gan stiprinot mus-
kuļus. Savukārt kopā ar treneri Anastasiju var veikt 
vispusīgi attīstošas sporta nodarbības – fizisko vingri-
nājumu sistēmu visam ķermenim ar mērķi uzlabot 
fizisko stāvokli, galvenokārt nostiprinot vēdera un 
muguras muskulatūru.
Lietus gadījumā nodarbības notiek sporta centrā 
“Gracia” Draudzības alejā 9. Nodarbības ir bez mak-
sas.

Alūksnes novadā sporto visas paaudzes
No 23. līdz 29. maijam Alūksnes novadā norisinājās 
ikgadējās Veselības nedēļas aktivitātes ar moto “Spor-

http://www.ventspils-maratons.lv
http://www.piedzivojumuparks.lv
http://www.piedzivojumuparks.lv
http://kekava.lv/pub/?id=150&lid=8673
http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/05/6612-jekabpils-iedzivotaji-vasara-tiek-gaiditi-uz-vingrosanu-briva-daba/vingrosana-2015-01-07-f-j-l-043.jpg?itok=IjDskGBi
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tošana visām paaudzēm – veselības atslēga”. Pasāku-
mu programma visas nedēļas garumā bija piemērota 
ikvienai paaudzei.

Sportiskas aktivitātes notika arī pirmsskolas izglītības 
iestādēs “Saulīte”, “Cālis”, “Pienenīte” un “Mazput-
niņš”, kur kopā sportoja bērni, vecāki un darbinieki.
24. maijā Pilssalas stadionā uz pilatēm, zumbu un 
citiem aktīvās vingrošanas veidiem visu paaudžu 
sportotgribētājus aicināja aerobikas trenere Ingūna 
Dovgāne. 25. maijā “Stipro dienā Spēka pasaulē” kopā 
ar Sporta kluba vadītāju Ivetu Brikmani notika visu 
trenažieru zālē pacelto kilogramu un visu nobraukto 
un noskrieto kilometru skaitīšana. 26. maijā Alūksnes 
Pilssalas stadionā sporta spēlēs pulcējās cilvēki ar 
īpašām vajadzībām, savukārt Alūksnes muižas parkā 
risinājās skriešanas seriāls “Alūksnes pavasaris 2016”. 
Dienu vēlāk pārgājienā “Katram savus kilometrus!” 
devās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.–12. 
klašu audzēkņi, bet pie ēkas Ojāra Vācieša ielā 2a 

notika nūjošanas pasākums “Izmēģini un sāc!”. 28. 
maijā sportiskas aktivitātes piepildīja Liepnas pagas-
tu – “Es VARU un es DARU! NĀC AR MANI!”.

Valcēnieši Veselības nedēļā veikuši 5245 
pietupienus

Foto: Aira Vērse
Valkas novads Latvijas Veselības nedēļas aktivitātēs 
iesaistījās jau trešo gadu. Šogad Valkas novada sporta 
dzīves organizatori aicināja veikt pietupienus, kas ir 
veselīgs vingrinājums kāju muskuļu nostiprināšanai.
Valkas pilsētā 26. maijā skriešanas un nūjošanas seri-
āla “Optimists” sestajā kārtā, piedaloties 107 dalīb-
niekiem no Valkas un Valgas pilsētām un Ērģemes un 
Kārķu pagasta, kopumā tika veikti 5245 pietupieni.
Vīriešu (zēnu) konkurencē visvairāk pietupienus 
veica Gusts Svens Pētersons – 70 reizes, bet sieviešu 
(meiteņu) konkurencē pārāka bija Aveli Tatara no 
Valgas – 67 reizes.

Ikgadējā Bibliotēku nedēļa Rīgā

No 18. līdz 23. aprīlim Rīgas Centrālajā bibliotēkā 
(RCB) un tās filiālbibliotēkās notika ikgadējā Biblio-
tēku nedēļa, kas tiek rīkota arī daudzviet pasaulē. 
Šogad Bibliotēku nedēļas moto bija  – “Attiecības. 
Sadarbība. Kopiena”.

Šogad tāpat kā citus gadus Bibliotēku nedēļas laikā 
RCB aicināja uz visdažādākajiem pasākumiem un 
aktivitātēm. Tirdzniecības centrā “Dole” 21. aprīlī 
notika triju RCB filiālbibliotēku kopīgi rīkots liels 
pasākums visai ģimenei ar zibakciju, radošām darbnī-
cām, konkursiem, koncertu un, protams, iepazīstinā-
šanu ar RCB un tās filiālbibliotēku piedāvājumu. RCB 
un vairākās filiālbibliotēkās seniori tika gaidīti uz Rīgas 
domes Labklājības departamenta zvanu centra pro-
jekta “Būsim aktīvi” pasākumiem. Savukārt pati RCB 
aicināja ciemos Latvijas Universitātes Informācijas un 
bibliotēku studiju nodaļas studentus jeb iespējamos 
nākamos RCB darbiniekus. Bērni un jaunieši varēja 
apmeklēt tradicionālās bibliotekāru stundas un eks-
kursijas pa bibliotēku, izmantot bibliotekāru “ēno-
šanas” piedāvājumus, piedalīties viktorīnās, aptaujās 
un akcijās, spēlēs un rotaļās, radošajās darbnīcās 
un baudīt koncertus. Savukārt pieaugušajiem bija 
sagatavoti jauno grāmatu apskati, akcijas ģimenēm, 
radošās darbnīcas, dažādi lasītāju klubu pasākumi.

Bibliotēku nedēļa un bibliotēku jaunumi
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Un kā katru gadu – neizpalika arī tikšanās ar radošiem 
cilvēkiem – rakstniekiem Viku, Larisu Plotnieci, Lauru 
Vilku, Laimoni Kleimani un citiem autoriem, aktrisi 
Ausmu Kantāni, mākslinieci Lauru Pīgozni, kā arī 
izdevniecību darbiniekiem un citu bibliotēku biblio-
tekāriem.

Lucavsalā atvērta RCB pludmales lasītava

31. maijā Lucavsalas atpūtas zonā Rīgas domes priekš-
sēdētājs Nils Ušakovs atklāja Latvijā pirmo pludmales 
lasītavu. Ideja par šāda veida lasītavu pieder Rīgas 
pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzevičam. Lasītava 
strādās ik dienas no plkst. 12 līdz 17.
Lasītavas krājumā iesākumā ir aptuveni 400 grāmatas 
pieaugušajiem un bērniem latviešu un krievu valodā 
no Rīgas Centrālās bibliotēkas Repozitārija dubletu 
un dāvinājumu krājuma. Pieejamas arī iepriekšējo 
gadu žurnālu kolekcijas. Lasītavas darbības noteikumi 
paredz, ka, atstājot pludmali, paņemtās grāmatas un 
žurnāli jāatstāj plauktā, lai arī citiem paliek, ko lasīt.
Šādas pludmales bibliotēkas darbojas visā pasaulē. 
Tie var būt gan vienkārši plaukti vai kioski bez bib-
liotekāriem, kā, piemēram, Austrālijā vai Dubaijas 
emirātā, gan koka namiņi, kuros darbojas bibliote-
kāri, kas reģistrē paņemto un sazinās ar stacionāro 
publisko bibliotēku, ja tiek pieprasīts kaut kas īpašs.

Lasīšanas zibakcija Mārupes novada 
Mazcenas bibliotēkā
Bibliotēku nedēļas laikā izskanēja aicinājums runāt 
par bibliotēku ne tikai kā par vietu, kas nodrošina 
pieeju informācijai un zināšanām, bet arī kā vietu, 
kur notiek sadarbības partneru tikšanās un kopienu 
mijiedarbība.

Atsaucoties aicinājumam sadarboties, arī Mārupes 
novada Mazcenas bibliotēkā nedēļa aizsākās ar “Lasī-

šanas zibakciju”. 18. aprīļa rītā bibliotēkā ieradās Jaun-
mārupes pamatskolas 3.b klases audzinātāja Laura 
Eimane ar saviem audzēkņiem un skolas bibliotekāre 
Zinaida Spāde. Skolēni varēja izvēlēties kādu sev 
tīkamu grāmatu, ko 15 minūtes visi vienlaicīgi lasīja. 
Tie bērni, kas vēlējās, varēja visiem nolasīt priekšā 
kādu grāmatas fragmentu. Iepriecināja, ka lasīt gri-
bēja visi un nevarēja vien sagaidīt savu rindu. Zēni 
priekšroku deva pašlaik tik populārajām Džefa Kinni-
ja “Grega dienasgrāmatām”.
Nākamajā nedēļā Mazcenas bibliotēkā bija apska-
tāma izstāde, kas tapa februārī projekta nedēļā par 
godu populārajam latviešu bērnu grāmatu autoram 
Jurim Zvirgzdiņam. Viņa radītais lāča Tobiasa tēls 
deva ierosmi bērniem veidot lācīti no plīsa materiāla 
un pēc tam to visu zīmēt un fotografēt. Bērnu vei-
kums vispirms bija apskatāms bibliotēkā, bet pēc tam 
arī skolā.

Kaļķu bibliotēkas jaunā mājvieta Dundagas 
novadā
26. aprīlī Dundagas novadā sirsnīgi atklāja Kaļķu 
bibliotēkas jaunās, skaisti izremontētās un iekārtotās 
telpas Ozolu mājas 1. stāva dzīvoklī.

“Ja šāgada nogalē iznāktu grāmata par Latvijas maza
jām gaismas pilīm, kurā varētu iepazīties ar bibliotē
kām, kas celtas no jauna, renovētas un izremontētas, 
starp tām būtu arī Kaļķu bibliotēka,” atklājot sacīja 
Dundagas Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emer-
berga. Šogad Kaļķu bibliotēkai ir arī 65. jubileja.
Interesantu ieskatu tās vēsturē bija sagatavojusi bib-
liotekāre Velga Rozenberga. Prieku par jaunajām 
bibliotēkas telpām izteica Dundagas novada pašval-
dības vadītājs Gunārs Laicāns. Uz bibliotēkas jauno 
telpu atklāšanu bija sanākuši arī kaļķenieki, kas lab-
prāt iegriežas ciema gaismaspilī pēc grāmatām un 
žurnāliem.

Ogres Kultūras centrā iekārtots Grāmatu 
plaukts
Nu jau trešo mēnesi Ogres Kultūras centra Mazās 
zāles foajē darbojas Grāmatu plaukts, ko ikdienā var 
izmantot kultūras centra apmeklētāji un viesi.
Atklāšanas svētkos 25. martā, uzsākot akciju “Manas 
grāmatas stāsts”, savu dāvinājumu – grāmatu un per-
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sonisko stāstu, kas saistās ar to, pasniedza gan biblio-
tēkas, gan muzeja pārstāvji, kā arī ogrēnieši, kas nes 
Ogres vārdu Latvijā un pasaulē.
Grāmatu plauktā atrodas dažādu tematiku grāmatas – 
par mākslu, filozofiju, sportu, kultūru u.c. Grāmatas 
apmeklētājiem pieejamas bez maksas.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā – par un 
ap Piebalgas Jauno muižu
Latvijas Bibliotēku nedēļas laikā 24. aprīļa pēcpus-
dienā Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka visus intere-
sentus aicināja uz Jaunpiebalgas muižai veltītu pasā-
kumu.

Pasākums sākās ar mūzikas skolas audzēkņu uzstāša-
nos. Prezentācijā “Piebalgas Jaunā muiža gadsimtu 
griežos” vēsturnieks Gints Skutāns pastāstīja par laiku 
no 13. līdz 19. gadsimtam un atklāja, kā mainījusies 
Piebalga laika gaitā. Savukārt Jaunpiebalgas pagasta 
bibliotēkas darbinieces un Vēsma Johansone apko-
pojušas informāciju no 20. gs. sākuma.
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis 
Šāvējs pauda atzinību ierosinājumam, ka novada 
vēsturei veltītiem pasākumiem jākļūst par tradīciju. 
Nākamais pasākums būs par pārējām – muižas saim-
niecības ēkām, jo tām katrai arī ir sava vēsture.
Pēc nopietnās daļas apmeklētāji varēja dalīties savās 
atmiņās, diskutēt par dažādiem vēstures jautāju-
miem, pētīt kartes, kā arī piedalīties dažādās akti-
vitātēs: radoši noskaņotie darināja rotas no ādas, 
uzcītīgākie pamēģināja aust celaines (prievītes), dros-
mīgākie (lija lietus) meklēja kontrolpunktus muižas 
teritorijā, rūpīgākie – rakstīja ar tušu. Lielākās grūtības 
sagādāja muižas zīmējuma kopālikšana, taču arī tas 
tika paveikts. Visi interesenti varēja pāršķirstīt senus 

albumus un iepazīties ar avīžu rakstiem no LNB Digi-
tālās bibliotēkas www.periodika.lv. Vakarā svinīgi 
izdekorētajā kultūras namā, kas senāk bija muižas 
magazīna (klēts), notika skaists 18. gadsimta balles 
deju koncerts “Ielūdz grāfs Šeremetjevs”. Jaunpie-
baldzēniem tā bija vienreizēja iespēja baudīt vietējo 
dejotāju sniegumu neierastā ampluā.
Piebalgas Jaunajai muižai nav sava spoka un nav arī 
teiku par to. Tāpēc Jaunpiebalgas vidusskolas 2.–7. 
klašu skolēniem tika izsludināts spoku stāstu kon-
kurss “Jaunās muižas noslēpums”, kurā piedalījās 85 
bērni. Piecu labāko darbu autori saņēma atzinības. 
Tagad spoku stāsti glabāsies bibliotēkā, un arī tā ir 
viena muižas vēstures lappuse.

Grāmatu ziedošanas akcija Jēkabpilī

Maijā noslēgusies sabiedriskā labuma biedrības 
“Jēkabpils NVO resursu centrs” rīkotā akcija “Grā-
matas otrā elpa”, kuras laikā iedzīvotāji labdarības 
mērķiem varēja ziedot grāmatas un žurnālus.
Akcija bijusi negaidīti veiksmīga, iedzīvotāji atsaucīgi, 
un ziedotāju skaits, salīdzinot ar iepriekšējām šādām 
akcijām, pastāvīgi pieaug. Piegādāta visdažādāko 
žanru literatūra un periodika. Daudzi to atveduši 
paši, bet biedrībā saņemti arī 19 pieteikumi lielāka 
apjoma grāmatu ziedojumu atvešanai, kad ziedotā-
jiem pašiem nav iespēju tās nogādāt. Četri pieteikumi 
bijuši no iedzīvotājiem ārpus Jēkabpils.

Daugavpils novada Naujenē atklāta āra 
lasītava
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Bērnu aizsardzības dienā Naujenes tautas bibliotēka 
atklāja āra lasītavu “Bibliotēka bibliotēkas galā”, kas 
darbosies visu vasaru.
Šeit uzstādīts grāmatu namiņš – bibliotēkas minima-
keta autors ir Valdis Grebežs. Grāmatu namiņu ar 
grāmatām, žurnāliem un avīzēm palīdzēja aizpildīt 
pasākuma dalībnieki, nododot izdevumus no rokas 
rokā.

Izstrādāti arī āra lasītavas noteikumi. Jebkurš lasītājs 
var ņem grāmatas lasīt uz vietas, līdzi uz mājām, vēlāk 
tās atdodot, kā arī var atnest savu grāmatu, ko ievietot 
grāmatu namiņā. Te darbojas arī Wi-Fi.
Pasākumā savu dzeju lasīja novadniece bērnu dzej-
niece Ludmila Idzāne. Bērniem un jauniešiem tika 
organizētas spēles un konkursi. Pasākumā piedalījās 
61 dalībnieks.

Grāmatas un filmas

Jura Zaķa autobiogrāfiskais romāns

30. martā Ogres Vēstures un mākslas muzejā notika 
ogrēnieša Jura Zaķa autobiogrāfiskā romāna “Profe-
sors ar novirzēm” prezentācijas pasākums.
“Šī grāmata ir profesora prāta dzīves spogulis, krāšņas 
un aizraujošas dzīves kaleidoskops, radošas personības 
tapšanas un reizē laikmeta biogrāfija. Brīvdomīgs aka
dēmiska kaluma postsovjets (un tur jau tas smeķis!) ar 
Dzelzs priekškara laikmetam neraksturīgi plašu dzīves 
topogrāfiju un domāšanas lauku. Manā apziņā ciet
vielu fiziķis, profesors Juris Zaķis ir un paliek Latvijas 
Universitātes rektors (1987–2000), kuram bijusi lemta 
misija vadīt Alma mater cauri padomju ideoloģiskās 
sistēmas sabrukuma, gadu simteņu un jaunās tūkstoš
gades laikmetu griežiem,”  – tā Latvijas Universitātes 
profesore Ausma Cimdiņa.
Grāmatu klajā laidis apgāds “Jumava”.

Atmiņas par Neretu un tās cilvēkiem 
ierakstītas grāmatā
Notikumi, kas norisinājušies pirms vairākiem gadiem, 
atmiņas, ko glabā ikviens savās sirdīs – tās paliek un 
nezūd. Tomēr laika pulkstenis turpina savu tecējumu, 
un dzīve iet uz priekšu – vecākās paaudzes vietā stājas 
jauna. Cilvēku atmiņām, kas izliktas uz papīra, ir neat-
sverama vērtība.
Arī nesen izdotā bijušās neretietes Neldas Brūveres 
atmiņu grāmata “Neretas saule, Sibīrijas vēji” ļaus 
tiem cilvēkiem, kas šo laiku nepiedzīvoja un nepār-
dzīvoja, izlasot grāmatu, izprast to gadu notikumus 
un dzīvi.

14. aprīlī Neretas kultūras namā sadarbībā ar Neretas 
novada centrālo bibliotēku norisinājās oficiālie grā-
matas “Neretas saule, Sibīrijas vēji” atvēršanas svētki. 
Daudz šaurākā lokā – represēto piemiņas dienā – šīs 
grāmatas atvēršana jau notika. Tad pasākumā bija 
ieradusies arī grāmatas autore Nelda Brūvere. Šajā 
reizē pati autore klāt būt nevarēja, bet grāmatas līdz-
autore  – Lidija Ozoliņa, kura visas Neldas kundzes 
atmiņas pārrakstījusi datorrakstā, sakārtojusi foto-
grāfijas, virzījusi to drukāšanai, ieguldot personiskos 
līdzekļus, bija svētkos.
Draudzīgā atmosfērā Lidija Ozoliņa pastāstīja par 
grāmatu. Daļa svētku apmeklētāju šīs atmiņas jau 
bija izlasījuši un padalījās savās domās un vērtēju-
mā. Pasākums noslēdzās ar ziediem un sirsnīgiem 
vēlējumiem no Neretas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietnieka Aivara Miezīša, izglītības un 
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kultūras darba speciālistes Žannas Miezītes, bibliotē-
ku pārstāvjiem un citiem sveicējiem.

Izdots Lidijas Bērzes dzejoļu krājums

Apgāds “Jumava” laidis klajā Lidijas Bērzes dzejoļu 
krājumu “Kur Lielezers šalc”.
Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zem-
mers dzejoļu krājuma autorei veltījis šādus vārdus: 
“Limbažu novada lielākās vērtības ir skaistā daba, kul
tūrvēsturiskais mantojums un cilvēki. Lidija Bērze savā 
dzejā mūsu novada vērtības un savas sajūtas un redzē
jumu atspoguļojusi ar lieliskiem izteiksmes līdzekļiem. 
Īpaša loma šajā dzejas krājumā veltīta Limbažu Liel
ezeram, Limbažu vecpilsētai un dabai, ar ko ļoti lepoja
mies, bet kuru skaistumu un unikalitāti ikdienas ritumā 
reizumis neievērojam. Nozīmīgi, ka Bērzes kundze caur 
savu dzeju ir godinājusi to cilvēku piemiņu un atmiņas, 
kuri tika represēti, dodot mums iespēju ieskatīties viņu 
atmiņās un sajūtās.”

Grāmata par monsinjoru Pēteri Vilcānu
Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda (MPVPF) 
valde īstenojusi izvirzīto mērķi  – cienīgi saglabāt 
monsinjora Pētera Vilcāna piemiņu un atspoguļot 
viņa paveikto 61 priesterības darba gadā.

Grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929–2012” 
atvēršanas svētki un CD “Promesa” prezentācija noti-
ka 19. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Jāņa Pāvi-
la II lasītavas telpās.
Grāmata “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929–2012” ir 
vairāku autoru kopdarbs, kuri uzrakstīja savas atmiņas 
par monsinjoru. Grāmatai atsauksmi sniedza Rīgas 
arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts V.E. Zbigņevs 
Stankevičs, un grāmatai ievadvārdus veltījis Rēzek-

nes–Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis.
Grāmatā analizētas tradicionāli garīgās vērtības, 
sniegts ieskats sprediķu hronoloģijā, atklāti monsinjo-
ra filozofiskie uzskati, lai ikviens cilvēks izprastu pats 
sevi un spētu gūt zināšanas veiksmīgai sadarbībai ar 
līdzcilvēkiem. Izdevuma kopsavilkums tulkots angļu 
valodā.
“Par katru stundu, katru nodzīvoto dienu es pateicos 
Tev, Kungs!”  – tā bieži teica monsinjors Pēteris Vil-
cāns, un tā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 19. aprīlī 
skanēja kompaktdiska “Promesa” pirmais skaņdarbs 
pasaules slavenā basbaritona Egīla Siliņa izpildījumā. 
Kompakdisks “Promesa” ir audiāls pielikums grāma-
tas saturam. CD “Promesa” tapis sadarbībā ar Latvijas 
Radio fonotēkas vadītāju Gunu Rāgu un Radio 3 “Kla-
sika” direktori Gundu Vaivodi. Skaņdarbi izvēlēti ar 
Jāņa Poruka, Friča Bārdas un Kārļa Skalbes dzeju, kā 
arī Riharda Dubras “O, Magnum Misterium” un Ērika 
Ešenvalda “O, Solutaris Hostia”, ko izpilda Valsts aka-
dēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā.
Grāmatas atvēršanas svētkos sirsnīgu uzrunu teica 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājuma 
departamenta direktore Ineta Kivle. Klātesošos uzru-
nāja arī 12. Saeimas deputāti Aldis Adamovičs un 
Juris Viļums. Uz grāmatas un CD atvēršanu bija iera-
dušies pārstāvji gan no monsinjora dzimtā Krustpils 
novada Atašienes pagasta, gan Viļakas novada, gan 
Preiļiem un Kārsavas novada Malnavas.

Atklāšanas svētki grāmatai par Jēkabpili 
kara laikā

20. aprīlī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lasītavā noti-
ka Jēkabpils Goda pilsoņa un novadpētnieka Jāņa 
Amata grāmatas “Jēkabpils frontes lokā 1914–1918” 
atklāšanas svētki. Šīs grāmatas izdošanu finansiāli 
atbalstījusi arī Viesītes novada pašvaldība.
Atklāšanas svētkos piedalījās Jāņa Amata mazmeita 
ar draugiem muzikālā priekšnesumā, draugi, radi, 
vēstures cienītāji, pašvaldību, muzeju un bibliotēku 
pārstāvji, lai ar ziediem un labiem vārdiem pateiktos 
autoram par patiesi lielo ieguldījumu šīs tēmas izpē-
tē.
Grāmatas pirmajās nodaļās autors pastāsta, kā fron-
tes līnija 1915. gadā nonāk līdz Jēkabpils apriņķim un 
Sēlijai. Šis jautājums arī bija galvenais, uz ko autors 

http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5309-izdots-lidijas-berzes-dzejolu-krajums-kur-lielezers-salc
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2016/04/IMG_2425.jpg
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grāmatā mēģina atbildēt. Šis ir novadpētniecisks pētī-
jums par militārajiem notikumiem bijušā Jēkabpils 
apriņķa teritorijā Pirmā pasaules kara laikā. Grāmata 
veltīta karā kritušo visu tautu karavīru piemiņai.
Atklāšanā piedalījās arī Rasma Draška ar pētīju-
mu “Pēc 100 gadiem  – I pasaules kara liecības Sēl-
pils pagastā” un Guna Pērkone par Pirmo pasaules 
karu un mantotajām karadarbības ainavām Jēkabpils 
novadā. Pasākumu papildināja ekspresizstāde “Pirmā 
pasaules kara liecības” ar eksponētiem abu karojošo 
pušu militāriem un karavīru sadzīves priekšmetiem, 
ko sagatavojuši Brāļu kapu komitejas Krustpils noda-
ļas biedri un autora kolēģi Oļģerts Stalidzāns, Guntis 
Ozoliņš un Jānis Zalāns.

Izdota grāmata par Cēsu Jauno pili

26. aprīlī Cēsu pilī notika Daiņa Bruģa grāmatas 
“Cēsu Jaunā pils” atklāšanas svētki.
Grāmata, kas sākotnēji bija plānota kā izglītojošs ceļ-
vedis, darba gaitā pāraugusi apjomīgā monogrāfijā, 
kurā autors aprakstījis ne tikai Jaunās pils interjerus, 
bet izsekojis arī pils būvvēsturei un tās īpašniekiem, 
sākot no ēkas pirmsākumiem viduslaikos līdz pat 
pils atjaunošanas procesam 21. gadsimtā. Grāmata 
rakstīta tā, lai būtu saistoša un viegli lasāma jebkuram 
lasītājam un reizē kalpotu kā nopietns uzziņas avots 
ar labu zinātnisko aparātu pētniekiem.
Grāmata ir bagātīgi ilustrēta, tās 410 lapaspusēs ska-
tāmi 475 attēli. Grāmatas māksliniece ir Inese Hof-
mane. Tā iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Grāmatas 
izdošanu finansiāli atbalstījis Kultūrkapitāla fonds un 
Cēsu novada pašvaldība.

Agra Dzeņa grāmatas atvēršana Kandavā
29. aprīļa pēcpusdienā Kandavas novada muzejā 
notika muzeja vēsturnieka Agra Dzeņa otrās grāma-
tas “Prūši karā ar likteni” atvēršanas svētki.

Agris Dzenis pastāstīja, kāpēc viņš rakstījis par prū-
šiem: “Reti kurš iedomājas, ka prūši  – tā ir trešā baltu 
tauta – zudusī baltu tauta, kas izveidojās par tautu jau 
ātrāk nekā latvieši un lietuvieši.”
Pasākumā piedalījās arī novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Alfreds Ķieģelis. Sveicot autoru, viņš 
atzina, ka ar savu darbu un pētījumiem Agris Dzenis 
ir ielauzies mūsu vēsturē un, kā pats atzinies  – “nav 
domājis apstāties pie šīm divām grāmatām, bet sagata
vošanā jau ir nākamās, kas arī noteikti nebūs pēdējās”.

Izdota grāmata par Lielvārdes jostu

6. maijā Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā pirmo-
reiz atvērta grāmata “Lielvārdes josta”.
Tā ir jauna un unikāla grāmata, kas veltīta Latvijas 
nacionālajam lepnumam – Lielvārdes jostai. Josta kā 
krāsains un izteiksmīgs akcents ir būtiska visu Latvijas 
novadu tautastērpu sastāvdaļa, taču tikai Lielvārdes 
josta radījusi tik daudz jautājumu un minējumu.
Izdevums aptver ziņas par jostas vietu latviešu kultū-
rā, vēsturē, folklorā, amatniecībā un mākslas zinātnē. 
Lasītājs varēs iepazīt Lielvārdes jostas ornamentus 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSxsiV15vNAhXHYZoKHbmnCiUQjRwIBw&url=http://lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&tmpl=video_only&Itemid=516&id=8236479&bvm=bv.124088155,d.bGs&psig=AFQjCNFz-u_ARWPU6JoQ-7OAv498uaFOoA&ust=1465586686685022
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un to vērtību. Grāmatā apskatīti jostas darināšanas 
noslēpumi un mēģināts atkodēt tajā ieliktās nozīmes. 
Krāšņiem rakstiem bagātā, par jaunlaiku mītu kļuvusī 
Lielvārdes josta rosina iepazīt tās darināšanas un 
nēsāšanas vēsturi un tradīcijas un meklēt saikni ar 
rotājošā raksta semantisko informāciju visas pasaules 
kultūrvēstures kontekstā.
Sarkanbaltā Lielvārdes josta kopā ar sarkanbaltsar-
kano karogu ir Latvijas simbols, un šī grāmata ir 
skaista velte Latvijas simtgadei. Grāmatu sastādījusi 
tautiskās un klasiskās mākslas pētniece Raimonda 
Strode. Izdevumu rotā senāko jostu attēli un muzeju 
materiāli.

Ogres 1. vidusskolā izdota jauna 
gadagrāmata

10. maijā Ogres 1. vidusskolas aktu zālē tika prezentēta 
jau divpadsmitā skolēnu literāro darbu gadagrāmata. 
Šogad grāmatas nosaukums ir “Satin domu kamolu”.
Gadagrāmatā apkopoti 5.–12. klašu audzēkņu rakstu 
darbi un zīmējumi, kas tapuši literatūras stundās. Tajā 
lasāmi 174 autoru darbi. Aktīvākās rakstītājas bijušas 
meitenes – 102, taču arī 72 puiši vēlējušies atstāt savas 
domas gadagrāmatā.
Gadagrāmatas iniciatore, uzturētāja un arī literārā 
redaktore ir Ogres 1. vidusskolas latviešu valodas 
skolotāja un 7.d klases audzinātāja Antra Puriņa. Viņa 
atzina, ka šo 12 gadu laikā projekts ir krietni audzis. 
Šogad pirmo gadu grāmata iznākusi cietajos vākos.
Šādu iniciatīvu atzinīgi vērtē arī Ogres 1. vidusskolas 
direktores pienākumu izpildītāja Irēna Pupčenoka, 
kura pateicās audzēkņiem par viņu darbu un vecā-
kiem – par atbalstu savu bērnu radošai izaugsmei.
Gadagrāmata “Satin domu kamolu” izdota 180 
eksemplāros. Ikviens interesents var iepazīties ar 

grāmatas saturu, atnākot uz Ogres 1. vidusskolas bib-
liotēku vai skolas muzeju. 9. un 12. klašu audzēkņi 
gadagrāmatu saņems savā izlaidumā.
Par gadagrāmatas vāka noformējumu parūpējusies 
viesskolniece Alina Degena, kura saņēma grāmatu 
savā īpašumā atvēršanas svētkos. Gadagrāmata tika 
dāvināta arī aktīvākajiem autoriem.

Pirmoreiz Latvijā izdota grāmata “Māra 
mostas”

Latgales Kultūras Centra izdevniecībā izdota rakstnie-
ka Antona Rupaiņa romānu triloģija “Māra mostas”. 
Tas ir pirmais šā Latgales vēsturei veltītā vērienīgā 
prozas darba izdevums Latvijā, jo romānu triloģija 
tapusi, rakstniekam trimdā esot, un izdota “Latgaļu 
izdevnīceibā” Minhenē.
800 lappušu biezā grāmata tagad iznākusi, patei-
coties ilggadējam Latgales Kultūras centra izdevnie-
cības dibinātājam un vadītājam Jānim Elksnim un 
viņa komandai, kā arī Antona Rupaiņa dēlam Jānim 
Rupainim, kurš dzīvo ASV, Denverā.
Triloģijas “Māra mostas” izdevums ir kā veltījums 
rakstnieka 110. dzimšanas dienai, kas tiks atzīmēta 
šoruden. Grāmatas pēcvārdu uzrakstījusi dzejniece 
un literatūrzinātniece Paulīne Zalāne-Vallena.
Jaunā grāmata tika uzdāvināta Antona Rupaiņa muze-
jam, Bērzgales pamatskolai, Bērzgales bibliotēkai un 
Rupaiņu dzimtas māju saimniecei Genovefai Rupai-
nei.

Ar Saldus novada domes atbalstu tapusi 
jauna grāmata par Saldu
Saldeniecei, rakstniecei un dzejniecei Ievai Samaus-
kai iznākusi dzejoļu grāmata, veltīta dzimtajai pilsē-
tai – Saldum.
Jau no paša sākuma idejiski dzejniece šajā grāmatā 
redzējusi dzejoļus, kurus kā cimds ar roku papildina, 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/05/Jānis-Elksnis-ar-jaunizdoto-grāmtu-rokās-10.05.2016.-807-x-1077.jpg&w=950
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vizualizē, radoši turpina pilsētas fotogrāfijas. Tāpēc 
autore no sirds pateicas brīnišķīgajiem fotogrāfiem, 
kuri grāmatu ietērpuši krāsās, noskaņās, sajūtās un 
priekā – Laurai Gudzinskai, Haraldam Fiļipovam, Ine-
tai Stulpei un Maratam Samauskim. Ne velti visi 23 
dzejoļi, kas satikušies grāmatā “Piecpadsmit tilti”, 
kopā ar fotogrāfijām atklāj lasītājam pilsētu no jauna, 
ļaujot viņam tajā ieraudzīt, izlasīt ko nebijušu.
Kāpēc grāmatas nosaukums ir tieši šāds  – “Piecpa-
dsmit tilti”, vēsta dzejolis “Viktorīna “Vai tu pazīsti 
Saldu?””.

Saldus novada pašvaldības gadagrāmata 
par 2015. gadu
Pieejama Saldus novada pašvaldības gadagrāmata 
par 2015. gadu, kurā apkopots pašvaldības, pagastu, 
skolu, iestāžu un aģentūru paveiktais, kā arī kultūras 
un sporta notikumi pērn.
Fotomateriālus un informāciju gadagrāmatai sagata-
vojuši Saldus novada pašvaldības iestāžu un pagastu 
pārvalžu darbinieki. Informāciju apkopojusi pašvaldī-
bas aģentūra “Saldus TIKS centrs”.
Gadagrāmatu var saņemt Saldus Tūrisma informāci-
jas, kultūras un sporta centrā, Saldus novada pašval-
dības administrācijā, Saldus pilsētas bibliotēkā, Sal-
dus novada pašvaldības Norēķinu centrā un pagastu 
pārvaldēs.

Izdota Smiltenes novada fotogrāmata

21. aprīlī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika 
Smiltenes novada fotogrāmatas atklāšana, kurā Smil-
tenes novada dome pateicās visiem fotogrāmatas 

veidošanā iesaistītajiem – fotogrāfiju autoriem, dizai-
na autorei un sastādītājiem.
“Šī ir lieliska iespēja iepazīstināt citus un arī pašiem 
apzināties, kādi esam šobrīd, ko esam sasnieguši un 
ko izveidojuši. Paldies Smiltenes novada rosīgajiem 
cilvēkiem, kuri bagātina novadu ar savu klātbūtni, stip
rina tradīcijas un veido Smiltenes novada vēsturi ar 
ierakstiem izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un 
citās jomās! Pateicoties jums, varam būt lepni par savu 
novadu,” atklāšanā sacīja Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis.
Īpašs paldies par fotogrāmatas veidošanu pienākas 
dizaina autorei un maketētājai Gintai Špatei, kā arī 
fotogrāfiem Santai Sinkai un Agnim Melderim, kuri 
sniedza noderīgus padomus fotogrāmatas sastādītā-
jiem  – pašvaldības speciālistiem Līgai Hofmanei un 
Modrim Apsītim.
Smiltenes novada fotogrāmatas 88 lappusēs aplū-
kojama pilsēta, novada bagātīgās kultūras un sporta 
tradīcijas, izglītības iestādes un to darbība, uzņēmēj-
darbība, visi novada pagasti, kā arī Smiltenes novada 
daba visos četros gadalaikos.
Fotogrāmatu iespējams iegādāties Smiltenes novada 
Tūrisma informācijas centrā.

Izveidots netradicionāls ceļvedis par 
Jūrmalu

Foto: LETA, Ieva Lūka
Klajā nācis jauns netradicionāls ceļvedis  – grāmata 
“Another Travel Guide Jūrmala”, kas atklāj kūrort-
pilsētas labākās un aizraujošākās vietas. To veidojusi 
“Another Travel Guide” komanda pēc Jūrmalas pilsē-
tas iniciatīvas un sadarbībā ar jūrmalniekiem. Ceļve-
ža – grāmatas mērķis ir kļūt par Latvijas pazīstamākās 
un slavenākās kūrortpilsētas sava veida atslēgu – par 
pilsētas izziņas rokasgrāmatu gan tās viesiem, gan 
pašiem jūrmalniekiem.
“Jaunais ceļvedis iepazīstina ar Jūrmalas interesantā
kajām vietām, arī tādām, kam bieži vien ikdienā nav 
pievērsta vajadzīgā uzmanība. Iepazīstiet pilsētu tādu, 
kāda tā ir pašlaik – ar visām tās pērlēm un arī ar vietām, 
kuras nākotnē nekad vairs nebūs tādas kā tagad, bet 
mainīsies un iegūs jaunu tēlu,” saka Jūrmalas pilsētas 
domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.
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“Another Travel Guide Jūrmala” stratēģiskais pamats 
ir izzinoši informatīvs un vienlaikus citāds Jūrmalas 
tēls. No vienas puses, tā ir pilsētas rokasgrāmata, 
kas apkopo informāciju par labākajām viesnīcām, 
muzejiem, kultūras objektiem, kafejnīcām, restorā-
niem, veikaliem, pilsētas vēsturi, tās kultūras parā-
dībām, ikonām un jūrmalnieku paradumiem, no 
otras – dzīvesstila grāmata ar māksliniecisku vērtību, 
kas demonstrē citādu, radošu vizuālo domāšanu, kas 
kardināli atšķiras no ierastajiem tūrisma ceļvežiem.
“Another Travel Guide” galvenā redaktore Una Meis-
tere: “Ceļvedis veidots kā izzinošs Jūrmalas maršruts, 
kura konceptuālie pieturpunkti ir tik dažādās, brīžiem 
krasu kontrastu pārpilnās kūrortpilsētas apkaimes, 
tādējādi arī pašu ceļveža lietošanu padarot līdzvērtīgu 
aizraujošam ceļojumam – laikā un pilsētdzīves līkločos.”

Pasniegta Aleksandra Pelēča 2016. gada 
literārā prēmija

10. aprīlī Talsu Galvenajā bibliotēkā pasniedza Alek-
sandra Pelēča 2016. gada literāro prēmiju. Šogad 
apbalvojumu, ko iedibinājusi Talsu novada pašvaldī-
ba, saņēma Baiba Šuvcāne – novadpētniecības jomā 
tik zināmā autore – par grāmatu “Sauc par Vaidi mūsu 
ciemu”. Savukārt iedzīvotāju balsojumā ar vairāk nekā 
3400 balsīm atzinību guva no Anša Druviņa fotoattē-
liem izveidotā grāmata “Talsi – kalnu un ezeru pilsēta”.
Talsu novada dome 2000. gadā iedibināja tradīciju 
piešķirt Aleksandra Pelēča prēmiju literāro darbu 
autoriem par ieguldījumu rakstnieka daiļrades pēt-
niecībā un popularizēšanā un mākslinieciski augst-
vērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā un lite-
ratūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga un 
Rojas novadiem.

Fotofilma par Jēkabpili

31. martā Jēkabpils tautas namā notika biedrības 
“Jēkabpils mantojums” fotofilmas par Jēkabpils kul-
tūrvēsturisko mantojumu pirmizrāde. Filma tapusi, 
biedrībai “Jēkabpils mantojums” realizējot pašvaldī-
bas pagājušajā gadā atbalstīto projektu.
Fotofilmas autore Daiga Kalniņa pirmizrādē sacīja, 
ka filmas mērķis ir rosināt Jēkabpils iedzīvotājiem 
paskatīties uz pilsētu citām acīm – daudz vērīgāk un 
novērtēt kultūrvēsturisko mantojumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautāju-
mos Jānis Raščevskis izteica gandarījumu, ka bied-
rība projektā saņemto finansējumu ir ieguldījusi, 
veicot vēsturisku materiālu izpēti par pilsētu. Viņš 
norādīja, ka tas ir vērtīgs fotomateriāls par kādreizējo 
un tagadējo pilsētu, parādot tās savdabīgo arhitektū-
ru un aicinot katram aizdomāties par kultūrvēsturiskā 
mantojuma nozīmi.

Filma par folkloristi Valentīnu Mičuli

Krustpils novada Atašienes kultūras namā 2. aprīlī 
notika dokumentālās filmas “Rītava” pirmizrāde. 
Filma veltīta nu jau aizsaulē esošās folkloristes, sko-
lotājas un kolorītās personības Valentīnas Mičules 
dzīves un darba gaitām.
Kopā ar Atašienes Brāļu Skrindu vidusskolas sko-
lēniem pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā viņa 
aizsāka vienkāršu tautasdziesmu sadziedāšanu un 
etnogrāfisko deju dejošanu. Atašienes kultūras namā 
1985. gadā viņa izveidoja etnogrāfiskās folkloras kopu 
“Vīraksne”, kur iesaistīja vietējās sievas, vīrus un jau-
niešus.
Pa šiem gadiem kopā ar folkloras kopas “Vīraksne” 

http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/04/6380-notika-biedribas-jekabpils-mantojums-fotofilmas-par-jekabpili-pirmizrade/d-kalninas-filma-2016-31-03-f-j-l-069.jpg?itok=XBkNCSGW
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dalībniekiem savākts plašs folkloras materiāls, atdzī-
vināti gandrīz no atmiņas izzudušie latviešu svētki 
un ieviestas tradīcijas to svinēšanai. No aizmirstības 
paglābts arī Atašienes senais tautastērps, bet savākto 
etnogrāfisko materiālu Valentīna apkopojusi trīs grā-
matās – “Rītava”, “Rītava II” un “Rītava III”.
Pērn Saulgriežu laikā Valentīnas dzīves pavediens 
aprāvās...
Filma tapusi ar lauku sieviešu kluba “Dore” un Krust-
pils novada pašvaldības atbalstu. Režisore  – Inga 
Nestere.

Vecsaules pamatskolas filmas pirmizrāde

Bauskas novada domes sēžu zāle 8. aprīlī pēc darba 
laika beigām bija pārpildīta  – tur notika “BM Studio 
Bauska” dokumentālās īsfilmas par Vecsaules skolu 
“No skolas sākas ceļš” prezentācija.
Uz filmu, ko veidojuši jaunieši, bija ieradušies Vec-
saules skolas pedagogi, vadība, skolēni, pārvaldes 
vadītāja Līga Vasiļauska, Bauskas novada domes 
priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un deputātu pārstāvji, 
kā arī interesenti no kaimiņu Rundāles novada un citi.
Skolas direktors Egons Brazovskis atzina, ka filmā 
parādīta tikai neliela daļa no skolas ikdienas, jo fil-
mēšanas komanda izglītības iestādē viesojusies vien 
divas dienas. “Speciāli tam negatavojāmies. Kā dzī
vojam, to arī redzēsim,” pirms prezentācijas piebilda 
direktors. Viņš atklāja, ka apmēram 30 minūšu garā 
filma, kas ir ieskats skolas vēsturē, mācību proce-
sā, sadzīviskajās attiecībās, pirmsskolas grupiņās un 
ārpusstundu nodarbībās, iztulkota arī angļu valodā.
Dokumentālā īsfilma tika uzņemta, lai atklātu Bauskas 
novadu no jauna, uzsākot īsfilmu sēriju par Bauskas 
novada skolām. Īsfilmas galvenie varoņi ir atsaucīgi 
skolēni, skolotāji, skolas darbinieki.

Tradicionālās kultūras biedrības 
“Mantojums” kompaktdisks
Aprīļa beigās Lādezera pamatskolas bērnu folkloras 
ansamblis “Lādīte” kopā ar draugiem un vecākiem 
aicināja uz audio kompaktdiska “ieceļ mani saulītē” 

prezentācijas – pirmās noklausīšanās svētkiem.
Kā norādīja tradicionālās kultūras biedrības “Manto-
jums” vadītājs Pēteris Jansons: “Audio kompaktdisks 
“ieceļ mani saulītē” ir tapis ilgākā laikā, kopas dalīb
niekiem, viņu ģimenēm un draugiem piedaloties tra
dicionālās kultūras biedrības “Mantojums” īstenotajā 
projektā “Zināšanas un izpratne: saskarsmei ģimenē 
jākļūst par drošas rītdienas pamatu”. Kopš mācību 
gada sākuma “Lādītes” bērni līdztekus savai ikdienas 
folkloras kopas dzīvei papildu nodarbībās projektā 
gatavoja ģimenei veltītu folkloras programmu. Viņu 
ģimenes piedalījās divās nometnēs Lādezera pamat
skolā. To darbs bija vērsts, lai veicinātu zināšanas 
un izpratni par īstas saskarsmes lielo lomu nākamās 
paaudzes veidošanā. Izrādās, folkloras materiālā var 
atrast daudz iespēju, lai padarītu saskarsmi ģimenē 
sirsnīgāku. Tam noder gan dziedāšana, gan dancošana 
un rotaļās iešana, gan dažādu darbu darīšana, gan 
stāstu stāstīšana, gan muzicēšana. No šīm nometnēm 
ģimenes ieguva ne tikai iedvesmu, prasmes un pašu 
izgatavotās lietas, bet arī kopīgas darbošanās pieredzi 
pie amatniekiem un veselas sešas pašu vecāku un bērnu 
izgatavotas kokles.”
Kopumā diskā iekļauti 26 priekšnesumi  – dziesmas, 
skaitāmi panti, instrumentāli skaņdarbi, pasakas. Daļa 
no šiem priekšnesumiem vairāk domāta kā paraugs 
ikdienas izmantošanai, bet citi sniedz mūsdienu izjū-
tā interpretētus bērnu folkloras priekšnesumus. Kom-
paktdiskam līdzi nāk buklets.
Kompaktdisku “ieceļ mani saulītē” pirmās noklau-
sīšanās svētkos saņēma novada izglītības iestādes 
pasniegšanai saviem absolventiem izlaidumos un 
Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa, lai dotu to kā 
dāvanu iedzīvotājiem, kuri reģistrē laulību vai bērni-
ņa piedzimšanu. Diskus saņēma arī Limbažu novada 
domes vadība un deputāti.

Pieejams video par Skrundas tēla 
veidošanu
Apskatei ir pieejams skrundenieces Annas Bivbā-
nes veidotais digitālā artefakta video par Skrundas 
pilsētas tēla veidošanu caur sociālo tīklošanas vietni 
Instagram.
Anna Bivbāne saka: “Milzīgs paldies visiem, kas iesais
tījās manā pētījumā, jo bez daudzajiem palīgiem nebū
tu tik pārsteidzošu rezultātu, kas ļāva realizēties gala
darbam sociālajos medijos. Darbs sastāv no video, kā 

http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5376-tradicionalas-kulturas-biedriba-mantojums-prezente-kompaktdisku
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5376-tradicionalas-kulturas-biedriba-mantojums-prezente-kompaktdisku
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arī no teorijas un pētījuma daļas analīzes, kurā tad arī 
esmu sniegusi jaunatklājumus (pašai sev un varbūt arī 
citiem), novērojumus un secinājumus, kurus jūs palī
dzējāt radīt, atklāt un ievērot. Lepojos, ka esmu daļa no 
mūsu mīļās Skrundas, kurai kopīgi veidojām tādu tēlu, 
kādu paši iedzīvotāji un pilsētas viesi redz savām acīm, 
kā arī ceru, ka neapstāsimies un turpināsim darboties, jo 
izveidotais Skrundas novada profils sociālajā tīklošanas 
vietnē Instagram jau ir solis uz priekšu mūsu pilsētas tēla 
radīšanai un attīstīšanai.”

Māksla un vide

Rīgā svinīgi atklāta Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenā ēka

Foto: Renārs Koris
4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas gadadienā, klātesot vairākiem tūkstošiem cilvēku, 
ar svinīgām amatpersonu runām un sarkanās lentes 
griešanu pēc trīs gadu pārtraukuma durvis apmeklē-
tājiem atkal vēra Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
(LNNM) galvenā ēka.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atklāšanā pieda-
lījās Ministru prezidents Māris Kučinskis, kultūras 
ministre Dace Melbārde, Rīgas domes priekšsēdē-
tājs Nils Ušakovs un priekšsēdētāja vietnieks Andris 
Ameriks, gleznotāja Džemma Skulme un LNMM 
direktore Māra Lāce, kā arī visi vērienīgā rekonstruk-
cijas procesa dalībnieki  – arhitekti, projektētāji un 
būvnieki.

Babītē piemiņas akmens korim “Silvicola”
Īstenojot sen lolotu ideju, 7. maijā Babītē, piedaloties 
Babītes novada pašvaldības, AS “Latvijas valsts meži” 
un meža nozares pārstāvjiem un kora dalībniekiem, 
svinīgi atklāts Latvijas meža darbinieku vīru kora 
“Silvicola” dibināšanas piemiņas akmens.
Vīru koris “Silvicola” ir viens no nedaudzajiem nozaru 
koriem Latvijā, kur pārsvarā dzied meža nozares eso-
šie un bijušie darbinieki. Savas darbības laikā koris 
sniedzis vairāk nekā 400 koncertu Latvijā un ārvalstīs, 
sagatavojis un izdziedājis simtiem dziesmu. Koris 
ar savu vairāk nekā 50 dziedātāju sastāvu ir viens 
no lielākajiem Latvijas vīru koriem. Kora struktūra, 
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mēģinājumu un koncertu organizēšanas process ir 
unikāls  – to joprojām veido dziedātāji no dažādām 
Latvijas vietām  – Rīgas, Smiltenes, Jēkabpils, Stren-
čiem, Mazsalacas, Limbažiem, Cēsīm, Inčukalna, 
Siguldas, Bauskas, Jelgavas, Valmieras un citām pilsē-
tām un novadiem. Dziesmas tiek apgūtas patstāvīgi 
vai nelielos ansambļos. Reizi mēnesī vīri pulcējas uz 
kopmēģinājumu, kam seko plānotais koncerts.
Piemiņas akmens atklāšanas pasākumā Babītes nova-
da pašvaldības pārstāve, Mūzikas skolas direktore 
Inita Pūķe apliecināja, ka kora dibināšanas goda 
akmens novadā tiks saglabāts un uzturēts kā kultūras 
piemineklis.

Tukuma muzejam jaunas restaurācijas 
darbnīcas telpas
18. aprīlī, atzīmējot Starptautisko kultūras pieminekļu 
un ievērojamu vietu dienu, Tukuma Durbes pils kom-
pleksā tika atklātas jaunās Tukuma muzeja restaurāci-
jas darbnīcas telpas.
Tukuma muzeja restaurācijas darbnīca darbojas jau 
kopš 2001. gada. Līdz šim tā atradās vienā no muze-
ja struktūrvienībām  – Durbes pils kompleksa kalpu 
mājas ēkā. Pērn ēkai tika veikta tehniskā ekspertīze, 
kurā konstatēja, ka ēkas jumta konstrukcijas nav dro-
šas un tās nepieciešams atjaunot.
Tukuma muzejs pieņēma lēmumu restaurācijas darb-
nīcu pārvietot uz drošākām telpām. Šim nolūkam 
blakus esošajā bijušajā klēts ēkā veikti labiekārto-
šanas darbi  – iebūvēta centralizētā apkure, ierīkots 
ūdensvads un kanalizācija, kā arī atjaunoti elektrotīk-
li. No jauna iekārtota īpaša priekšmetu pirmapstrādes 
telpa. Restauratora darbnīcā uzstādīts ūdens destilā-
cijas aparāts un arī elektrolīzes iekārta, kas paredzēta 
metāla priekšmetu tīrīšanai. Telpas piemērotas koka 
un metālu priekšmetu restaurācijai.

Restaurācijas darbnīcas saimnieks jau 15 gadus ir 
Ainārs Krūziņš  – mēbeļu restaurators, kura prasmes 
apliecina ne tikai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas izdotais sertifikāts, bet arī restaurētie 
priekšmeti, ko ikviens apmeklētājs var apskatīt Tuku-
ma muzeja izstādēs un ekspozīcijās. Liels restauratora 
ieguldījums ir Pastariņa muzeja jauno ekspozīciju 

iekārtošana. Pagājušajā gadā vien restaurēti un kon-
servēti vairāk nekā 200 etnogrāfijas priekšmetu, kas 
izvietoti atjaunotajās ēkās – restaurētajā klētī, rekon-
struētajā vāgūzī un kūtī.
Darbnīcas atklāšanas pasākumā restaurators A. Krū-
ziņš izrādīja jaunās telpas un aicināja apskatīt viņa 
restaurētos priekšmetus. Starp tiem īpaši izceļams 
restaurētais neorokoko stila krēsls un restaurācijas 
procesā esošais 19. gs. beigu bērnu krēsliņš.

Svinīgi atklāts restaurētais Kuldīgas Vecais 
rātsnams

31. martā svinīgi atklāts restaurētais Kuldīgas Vecais 
rātsnams, kas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminek-
lis un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras manto-
juma daļa.
“Kuldīga var lepoties ar to, ka tajā ir divi rātsnami, kas 
saglabājušies līdz mūsdienām. Jaunais rātsnams, kurā 
darbojas pašvaldība, atjaunots jau iepriekš, un šodien 
pašā Kuldīgas sirdī  – Rātslaukumā svinīgi atklājam 
restaurēto vēsturisko Veco rātsnamu. Nams atjaunots 
ļoti labi un kvalitatīvi. Liels paldies būvniekiem, restau
ratoriem un visiem pārējiem, kuri ieguldījuši savu darbu 
un pūles Kuldīgas Vecā rātsnama atdzimšanā,” atklājot 
restaurēto ēku, sacīja Kuldīgas novada domes priekš-
sēdētāja Inga Bērziņa.
Kuldīgas Veco rātsnamu vajadzēja restaurēt, jo ēka 
bija sliktā tehniskā stāvoklī. Vecais rātsnams ir nozī-
mīgs gan kā pilsētbūvniecības paraugs, gan kā tradi-
cionālo kultūras vērtību radīšanas vieta, jo tajā dar-
bojas Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Varavīksne” un “Ķocis”, kā arī radošā 
fotostudija. Pēc pašvaldības pasūtījuma ēkas teh-
nisko projektu izstrādāja SIA “Wonderfull”, bet ēkas 
restaurāciju atbilstoši iepirkumam gada laikā veica 
SIA “Ostas celtnieks”.
Lai apmeklētājiem būtu iespējams iepazīt tradicio-
nālu 19. gadsimta sākuma koka ēku būvniecības 
tradīciju, atjaunots vēsturiskais telpu plānojums un 
anfilāde abos ēkas stāvos, kā arī viens no diviem vēs-
turiskajiem manteļskursteņiem, atsegtas laikmetam 
raksturīgās būvkonstrukcijas, būvdetaļas un sienu 
gleznojumi. Atjaunota arī maģistrāta zāle, kur kādreiz 
izlēma pilsētas svarīgākos jautājumus, atsegti koka 
siju griesti, saglabātas vēsturiskās un pēc 1973. gada 
projekta izgatavotās detaļas, kas bija labā tehniskā 
stāvoklī. Balstoties uz arhitektoniski māksliniecisko 
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izpēti, vēsturiskajā atrašanās vietā atgriezušās kāpnes. 
Tā kā bija nepieciešams paplašināt amatnieku darb-
nīcas un nodrošināt tajās pietiekamu gaismu, otrā 
stāva pažobelēs atsegtas un jumtā uz Alekšupītes pusi 
izveidotas Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām analogas 
logu izbūves. Veikta arī Vecā rātsnama fasādes restau-
rācija. Kopumā ēkas restaurācija izmaksājusi vairāk 
nekā pusmiljonu eiro.

Kuldīgā atklāts piemineklis Ēvaldam 
Valteram

1. aprīlī, Ēvalda Valtera 122. dzimšanas dienas priekš-
vakarā, Kuldīgas Rātslaukumā atklāja tēlnieka Oskara 
Mikāna vides objektu “Tējas tase kopā ar Ēvaldu 
Valteru”, kas veltīts leģendārajam aktierim un sabied-
riskajam darbiniekam, latviešu strēlniekam, kuldīdz-
niekam Ēvaldam Valteram.
Bronzā atveidoto pieminekli atklāja ar īpašu režisores 
Daigas Pirtnieces veidotu iestudējumu, kurā Ēvaldu 
Valteru jaunībā attēloja aktieris Kārlis Tols, bet ar 
dejas priekšnesumu uzstājās Ruslans Kurlovičs.
“Ēvalds Valters ir atgriezies Kuldīgā, un tagad viņš šeit 
būs katru dienu. Ja kāds no mums vēlas nodzīvot līdz 
simts gadiem, tad ir jāapsēžas blakus Ēvaldam Valteram 
kopā ar viņu iedzert tēju,” savā uzrunā, atklājot piemi-
nekli, sacīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa.
Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa pauda ganda-
rījumu, ka Ēvalds Valters atgriezies mājās, vietā, kur 
viņš jutās vislabāk. Pieminekļa atklāšanā piedalījās arī 
Mudīte Šneidere, kura kopā ar Hariju Liepiņu sarak-
stījusi grāmatu “Ēvalds Valters. Liepājas līkais velns”. 
Uz pieminekļa atklāšanu atbraukušais pazīstamais 
režisors Jānis Streičs pateicās Kuldīgai un personīgi 
novada domes priekšsēdētājai par to, ka ir tapis šāds 
piemineklis: “Tā ir zīme Latvijas garīgai atbrīvošanai. 
Paldies jums par to, ka visos strīdos ir uzvarējis dzīvais 
Ēvalda Valtera tēls, kādu viņu redzējām.” Diemžēl uz 
pieminekļa atklāšanu nevarēja ierasties režisors Varis 
Brasla, bet viņš pašvaldībai bija atsūtījis sveicienu, 
kurā pausts: “Meistars ir godam pelnījis šo brīdi – mūžī
gu palikšanu pilsētā!”
Kuldīdznieki cer, ka jaunais vides objekts pie tikko 
restaurētā Vecā rātsnama Baznīcas ielā 5 piesaistīs 
daudz tūristu un iedzīvinās ticējumu – ja vēlies nodzī-
vot līdz 100 gadiem, jāatbrauc uz Kuldīgu un jābauda 

tēja kopā ar slavenāko latviešu simtgadnieku Ēvaldu 
Valteru.

Baltijas Arhitektūras centram – starptautiska 
balva par Kuldīgas bezbarjeru vides 
koncepciju

Marta beigās Parīzē svinīgā ceremonijā Starptautis-
kajā universālajā dizaina salonā “URBACCESS 2016” 
tika paziņots, ka Baltijas Arhitektūras centram par 
Kuldīgas vēsturiskā centra vides pieejamības kon-
cepciju un manifestu līdz ar četriem citiem izciliem 
veikumiem universālā dizaina jomā Eiropā piešķirts 
starptautiskā fonda “Dizains visiem” (Design for All) 
2016. gada balvu.
Kuldīgas vides pieejamības koncepcijas mērķis ir vei-
cināt universālā dizaina principu ieviešanu Kuldīgas 
vēsturiskā centra kultūrvidē, lai atvieglotu piekļuvi 
kultūras mantojuma objektiem cilvēkiem ar redzes, 
dzirdes, kustību funkcionāliem traucējumiem, kā arī 
garīga rakstura traucējumiem. Fonda mājaslapā ir 
norādīts, ka, pateicoties vides kvalitātes uzlabošanai, 
Kuldīga ar tās vēsturisko centru kļūst par vienu no 
draudzīgākajām vēsturiskajām Eiropas pilsētām cilvē-
kiem ar invaliditāti.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: 
“Kuldīgas pilsētā un novadā tiešām domā par cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Lai saskaņotu savu rīcību ar to, 
kas notiek plašākā kontekstā, mēs rīkojam starptau
tiskās konferences, aicinot uz Kuldīgu pasaules līme
ņa ekspertus. Uzklausām viņu viedokļus un padomus, 
rīkojam diskusijas ar vietējo ekspertu un iedzīvotāju 
piedalīšanos. Un pēc tam, izvērtējot pašvaldības iespē
jas, risinām vides pieejamības jautājumus pēc būtības. 
Fonda “Dizains visiem” augsto novērtējumu uzskatām 
kā mūsu speciālistu veikuma atzinību, kas motivē strā
dāt uz priekšu.”

Kuldīgā septītais koktēlniecības plenērs
Foto: Eduards Dambergs

No 10. līdz 13. maijam Kuldīgā jau septīto gadu notika 
par tradīciju kļuvušais starptautiskais koka skulptūru 
izgatavošanas plenērs, ko organizē Kuldīgas Tehnolo-
ģiju un tūrisma tehnikums.
Šāgada plenēra tēma bija “Brīvības mīlestības vārdā”, 
kas veltīta Latvijas simtgadei. Tajā savas amata pras-
mes un profesionālo varēšanu demonstrēja dalībnie-
ki no Vācijas un Somijas skolām, kā arī audzēkņi no 
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Garkalnes mākslas vidusskolas ar metāla kalumiem, 
Ogres tehnikuma bijušie skolotāji, Rīgas Amatniecī-
bas vidusskolas bijušie absolventi un piecas Kuldīgas 
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma komandas.
Skolotāji un audzēkņi darbojas kopā ne tikai skulptū-
ru izgatavošanā, bet arī pieredzes apmaiņā. Plenēra 
laikā notika arī skolotāju meistarklase, visas koman-
das devās svētku gājienā, bet pasākums noslēdzas 13. 
maijā Oskara Kalpaka muzejā “Airītes”. Šogad plenēra 
organizatori visas izveidotās skulptūras dāvina muze-
jam kā veltījumu valsts simtgadei.

Ogrē atklāta jauna telpa kultūras 
notikumiem

14. maijā atklāta Ogres mākslas zona. Tā ir 150 m² 
liela telpa bijušajās garāžās pirms gandrīz 30 gadiem 
celtajā Ogres Kultūras centrā. Šis nams piedzīvo gan 
rekonstrukciju, gan telpu funkcionalitātes maiņu. Iztī-
rītā un sakārtotā telpa ir lieliski piemērota mākslas 
darbu eksponēšanai, un turpmāk vasaras sezonā tajā 
notiks divas trīs izstādes un citi kultūras notikumi.
Ogres mākslas zona tika atklāta ar mākslinieka Pēte-
ra Sidara darbu izstādi “Kustība redzamajā telpā”. 
P. Sidars tiek saukts par vienu no novatoriskākajiem 
Eiropas tekstilmāksliniekiem, jaunu tehniku atklājēju, 
avangarda mākslinieku. Viņš tiešām ir multimāksli-
nieks, kuru spārno nerafinēts radošums.

Valmierā uzstādīti “Mākslas soliņi”

23. aprīlī Valmierā atklāja trīs īpašus “Mākslas soliņus”, 
ko pilsētai Mākslas dienās dāvāja mākslinieces Elita 

Patmalniece, Signe Vanadziņa un Patricija Brekte.
Pie Valmieras Kultūras centra uzstādīts mākslinieces 
Signes Vanadziņas apgleznotais soliņš “Ķiršu lietus”. 
Savukārt pie Valmieras pilsdrupām ar skatu uz Gauju 
ikviens valmierietis un pilsētas viesis var sēdēt uz 
mākslinieces Elitas Patmalnieces apgleznotā soliņa 
“Nakts klusā daba”. Valterkalniņā uzstādīts māksli-
nieces Patricijas Brektes apgleznotais soliņš “Gaujas 
garšas palete”.
“Kad lēmām, kuras mākslinieces uzrunāt soliņu apglez
nošanai, raudzījāmies, lai mākslinieces pielieto dažādu 
tehniku, bet tajā pašā laikā ir vienlīdz spilgtas un krāš
ņas savos darbos. Manuprāt, galarezultāts ir izdevies 
fantastisks, jo darbi ir krāsaini un raisa pozitīvas emo
cijas,” norāda Valmieras pilsētas pašvaldības Kultūras, 
sporta un tūrisma pārvaldes kultūras projektu vadītāja 
Liene Kalnaella.
Jāpiemin, ka divus soliņus publiskā performancē 
“Soliņš  – glezna” apgleznoja arī Valmieras Drāmas 
teātra aktieri.
Apgleznoto soliņu uzstādīšana Mākslas dienās ir Val-
mieras pilsētas pašvaldības pirmais vides pilnveido-
šanas darbs, kas pieteikts ZAAO vides iniciatīvai “100 
darbi Latvijai”. Tā veltīta Latvijas simtgadei ar mērķi 
apvienot vidzemnieku idejas, resursus un darbaspē-
ku, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem spē-
kiem Vidzemē paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus 
vides sakopšanā un izdaiļošanā, kā arī vides izglītībā.

Valmieras centrā atklāts sportam veltīts 
vides mākslas objekts

SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” sadarbībā ar Val-
mieras pilsētas pašvaldību realizējis Valmieras pilsēt-

http://www.valmiera.lv/images/articles/large/13724_dsc_8717.jpg
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vidē vēl nebijušu mākslas objektu “Atlētu kustības 
lauks”. Figūrās atveidotas sportistu kustības, simbo-
lizējot Valmieru kā šā gada Latvijas sporta galvaspil-
sētu.
Atklājot figūras, Valmieras pilsētas domes priekš-
sēdētājs Jānis Baiks norādīja: “Valmiera vienmēr ir 
bijusi sportiska pilsēta, bet šogad to varam dēvēt par 
Latvijas sporta galvaspilsētu. Jūnijā jau 22. reizi norisi
nāsies Valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā, jūlijā 
uzņemsim Latvijas IV olimpiādes dalībniekus, bet sep
tembrī visi skriesim 10. Valmieras maratonā. Priecājos, 
ka pilsētas centrs ir ieguvis šādu noformējumu, tādējādi 
apliecinot, ka Valmiera ir gatava lielajiem sporta noti
kumiem.”
Viņu papildina SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” 
valdes priekšsēdētājs Artis Jansons: “Sportu var popu
larizēt arī ar mākslinieciskiem elementiem, līdz ar to šis, 
manuprāt, ir lielisks veids, kā uzrunāt tos, kuri sevi vēl 
nav sasaistījuši ar aktīvu, sportisku dzīvesveidu.”
Figūru mākslinieciskās autores ir SIA “IBIO union” 
vides mākslinieces Laura Bistrakova un Laine Uzu-
lēna, kuras iepriekš izveidojušas dažādus mākslas 
objektus Rīgā, tajā skaitā Raiņa un Aspazijas attēlo-
jumus pie Latvijas Nacionālās operas. Šis ir pirmais 
mākslinieču vides objekts Valmierā. Figūras izgatavo-
jis vietējais Valmieras metālapstrādes uzņēmums SIA 
“Metāro”.
Figūras simbolizē piecas dinamiskas vieglatlētikas 
disciplīnas: skriešanu, barjerskriešanu, soļošanu, 
lodes grūšanu un šķēpa mešanu. Katrs attēlojums 
sastāv no trīs daļām, veidojot sportistu kustību ampli-
tūdu, kas parāda izteiksmīgākās pozīcijas, sportistam 
izpildot attiecīgo disciplīnu. Līdz ar to kopumā piecas 
figūras veidotas no 15 izteiksmīgiem pozīciju attēlo-
jumiem. Figūru krāsas atvasinātas no olimpisko riņķu 
krāsām un veidotas spilgtas, lai izceltos pilsētvidē un 
būtu labi saskatāmas gan kājāmgājējiem, gan autova-
dītājiem.

Apskaņotais Tempļakalna tilts Alūksnē 
priecē pilsētas iedzīvotājus un viesus

Šopavasar atklāta Tempļakalna ielas gājēju tilta apska-
ņošanas sistēma, kas krāšņajām gaismām rotātajam 
tiltam piešķir arī romantisku muzikālo noformējumu.
Darbdienās mūzika Alūksnes iedzīvotājus un viesus 
šajā apkārtnē priecē katras apaļas stundas sākumā, 
un romantiskās melodijas tiek atskaņotas 15 minūšu 

garumā. Vakara tumšajās stundās, kad ieslēdzas tilta 
apgaismojums, tas pielāgojas plūstošajam mūzikas 
skanējumam, tādējādi veidojot romantisku skaņas un 
gaismas performanci.
Tempļakalna ielas gājēju tiltu Alūksnē atklāja pērn 
jūnijā, un drīz vien tas kļuva par iecienītu apskates 
objektu. Kopš rudens tilta apmeklētāji tumšajā dien-
nakts laikā var baudīt krāšņu izgaismojumu.

Mākslas zāģēšanas plenērs Alūksnes 
novada Bejā

30. aprīlī Jaunalūksnes pagasta Bejā notika jau par 
tradīciju kļuvušās mākslas zāģēšanas sacensības – ple-
nērs “Ierūcini zāģi un ļaujies fantāzijai!”.
Šoreiz sacensības Bejā notika jau sesto reizi. Iepriek-
šējo gadu laikā tapušas ap 40 lielākas un mazākas 
ar motorzāģi darinātas koka skulptūras, kas veido 
skulptūru dārzu pie Bejas pamatskolas, priecējot gan 
bērnus, gan pieaugušos.
Pasākumu atklāja Bejas pamatskolas skolēnu un vecā-
ku veidotais uzvedums “Mežs”, kas tapis pēc Vēsmas 
Kokles–Līviņas motīviem. Pēc tam plenēra dalībnieki 
ķērās pie darba, lai no koka veidotu skulptūras atbil-
stoši pasākuma tēmai – “Divi gali”.

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas 
Mākslas akadēmiju un Ikšķiles novada 
domi

27. maijā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) rektors 
Aleksejs Naumovs un Ikšķiles novada domes priekš-
sēdētājs Indulis Trapiņš noslēdza sadarbības līgumu.
Līgums paredz saglabāt kultūras mantojumu un 

http://www.ikskile.lv/index.php/vairak-rakstu-jaunumi/19-joomla/4584-latvijas-makslas-akademija-ir-noslegusi-sadarbibas-ligumu-ar-ikskiles-novada-domi
http://www.ikskile.lv/index.php/vairak-rakstu-jaunumi/19-joomla/4584-latvijas-makslas-akademija-ir-noslegusi-sadarbibas-ligumu-ar-ikskiles-novada-domi
http://www.ikskile.lv/index.php/vairak-rakstu-jaunumi/19-joomla/4584-latvijas-makslas-akademija-ir-noslegusi-sadarbibas-ligumu-ar-ikskiles-novada-domi
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veicināt jaunrades un pētniecības jomas attīstību 
Latvijas novados un šā mērķa vārdā kopīgi piesaistīt 
vietējo un Eiropas fondu finansējumu nekustamā 
īpašuma attīstībai Jāņa Kugas ielā 11 Ikšķilē. Laika gaitā 
paredzēts LMA īpašumā esošo būvi atjaunot, kā arī 
tās teritorijā radīt jaunu, multifunkcionālu būvapjo-
mu.
Līguma slēgšanā un sarunās piedalījās arī Ikšķiles 
domes priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa, izpild-
direktors Juris Rudens, Kultūras un sporta pārvaldes 
vadītāja Dace Jansone, LMA prorektors Kristaps 
Zariņš, LMA Projektu vadītāja Laura Ozola un Komu-
nikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja Linda Igol-
niece.

Noteikta Daugavpils skaistākā Lieldienu 
ola

Jau divus gadus pava-
sarī Daugavpilī ir tapusi 
apgleznotu olu galeri-
ja Rīgas ielā. Arī šogad, 
sagaidot skaistākos 
pavasara svētkus, visas 
Dau gav pils skolas bija 
aicinātas piedalīties Liel-
dienu akcijā  – konkursā 
“Košākā Lieldienu ola”, 
bet pēc tam tika izsludi-
nāts balsojums par skais-
tāko dekoru.
Konkursā piedalījās 16 
spilgtas un interesan-
tas olas, ko zīmēja un 

apgleznoja pilsētas skolu audzēkņi. Šajos zīmējumos 
tika atainota spilgtā bērnības pasaule ar ziediem un 
tauriņiem, ar pilsētas skatiem un multfilmu varoņiem, 
ar tautiskiem ornamentiem un iemīļotu pasaku varo-
ņiem.
Šogad balsojumā varēja piedalīties, nofotografējoties 
pie izvēlētā dekora un atsūtot fotogrāfiju uz Daugav-
pils domi. Pēc pašvaldības speciālistu apkopotajiem 
balsojuma rezultātiem par visskaistāko Lieldienu ola 
atzīts dekors ar pāvu.

Latvijas mākslas skolu audzēkņu veidotie 
putni no Jūrmalas “lidos” uz Daugavpili
6. maijā Jūrmalas Mākslas skolā norisinājās lielākais 
mākslas skolu gada notikums – atklāta valsts konkursa 
izstāde “Putni” un noslēguma seminārs, uz kuru pul-
cējās 195 Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu 
pedagogi un direktori.
Valsts konkursā Jūrmalas Mākslas skolā divu dienu 
garumā norisinājās plaša pasākumu programma. 
Pirmajā dienā tika analizēta valsts konkursa rīko-
šana, izstrādātas skolu metodiskā darba vadlīnijas, 
noklausīts seminārs par radošo partnerību un lekcija 
par dizaina pamatu ieviešanu izglītības programmās, 
darbojoties dizaina domāšanas praktikumā, kā arī 
daloties pieredzē.
Otrā diena aizritēja paneļdiskusijā par iespējām 

iekļaut dizaina tēmas profesionālās ievirzes izglītībā, 
ko vadīja Barbara Ābele no Latvijas Mākslas aka-
dēmijas, Inese Pētersone no PIKC “Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskola”, Zīle Ozoliņa-Šneidere no 
Ķekavas Mākslas skolas un Helga Jaksone no Bolde-
rājas Mūzikas un mākslas skolas. Pēcpusdienā Latvijas 
mākslas skolu pedagogi un vadītāji devās ekskursijā 
“Meklējot dizainu Jūrmalā” un apmeklēja Dubultu 
staciju, Dzintaru Mežaparku, Dzintaru koncertzāli un 
Raiņa priedes.
No 6. maija līdz 6. jūnijam izstādē “Putni” bija ska-
tāmi profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēk-
ņu valsts konkursa 286 keramikā veidoti putni, kas 
atceļoja uz Jūrmalas Mākslas skolu no visas Latvijas. 
Konkursa darbu izstāde bija ekskluzīva ar tās unikālo 
ekspozīcijas vietu  – skolas jumta terasi, kā arī lielo 
jauno mākslas autoru skaitu – 280 darbu autori. Pēc 
tam ekspozīcija aizceļoja uz Daugavpils Marka Rotko 
centru.

Preiļu jaunie mākslinieki apgleznojuši 
sienu pie Liepu un Talsu ielas

18. maijā Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas 
Mākslas nodaļas 5. klases audzēkņi prezentēja savus 
diplomdarbus kompetentai mākslinieku komisijai. 
Šogad uzdevums bija īpaši interesants un sarežģīts, jo 
pēc Preiļu novada domes pasūtījuma astoņu audzēk-
ņu grupa apgleznoja sienu Liepu un Talsu ielas krus-
tojumā.
Kā norādīja Mākslas nodaļas vadītāja Marian-
na Abricka, jaunajiem māksliniekiem traucēja gan 
neprognozējamie laikapstākļi, gan odu bari. Darba 
tapšanas procesam ar lielu interesi sekoja arī pilsētas 
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iedzīvotāji, kas atzinīgi novērtē bērnu veikumu.
Šogad Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas 
nodaļu absolvēja 14 audzēkņi, kuri izlaidumu svinēja 
21. maijā.

Pirmā Mākslas diena Ķegumā

Pirmo reizi Mākslas diena notika arī Ķegumā  – ar 
dažādiem darbiem, radošām izpausmēm un izsoli.
Ķeguma mākslas dienas idejas autore ir Ieva Lāce, 
kura vada Ogres mākslas skolas Ķeguma klasi un 
ienes radošumu Ķegumā ar visdažādākajām izstādēm 

un radošajiem darbiem.
Mākslas dienā ikviens svētku apmeklētājs varēja 
iegādāties mākslinieku darbus  – gan mākslas skolas 
audzēkņu veikumu, gan jau pieredzējušu māksli-
nieku darinājumus, sākot no adītām cepurītēm līdz 
pamatīgiem gleznojumiem un grafikām.
Saules piepildītajā dienā bija iespēja darboties rado-
šajās darbnīcās un izkrāsot kādu no Ķeguma novada 
skatiem un ēkām, kā arī novērtēt mākslas skolas un 
studijas otrā pusgada darbu izstādi Ķeguma tautas 
namā. Mākslas dienā iesaistījās arī visas Ķeguma 
novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādes, 
veidojot no dažādiem materiāliem savu draugu, kas 
tika izstādīti parkā pie tautas nama.
Gaidītākā svētku daļa bija deputātu darbu izsole, 
kurā varēja iegādāties Ilmāra Zemnieka ceriņu pirts-
slotu un brūnaļas foto, Viestura Teicāna paša audzēto 
aitu vilnas dziju, Daces Māliņas ķirbja un bazilika stā-
diņu, Kristapa Rūdes fotografēto saulrietu Daugavā, 
Līgas Strauss konservējumus, domes priekšsēdētāja 
Roberta Ozola veidoto bruņinieku un izpilddirekto-
res Neldas Sniedzes adītās baltās zeķes. Apmeklētāji 
sīvā konkurencē cīnījās par katru deputāta darbu, 
kopumā saziedojot 60 eiro. Iegūtie līdzekļi nonāks 
mākslas skolas materiālu iegādei.

Lielā talka un Meža dienas

Lielās talkas laikā savāktas 1989 tonnas 
atkritumu
Pēc Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu aso-
ciācijas apkopotajiem datiem, 2016. gada Lielās tal-
kas laikā no oficiālajām talkas vietām savāktas 1989 
tonnas atkritumu, kas ir par 2% vairāk nekā pērn. Taču 

šogad tika pieteikts vairāk talkošanas vietu un talkā 
piedalījās vairāk cilvēku nekā pagājušajā gadā, tātad 
vidēji uz vienu talkas vietu savākto atkritumu skaits ir 
samazinājies.
Visvairāk atkritumu pieņemts cieto sadzīves atkritu-
mu apglabāšanas poligonā “Getliņi”, kur no Rīgas un 
tās apkārtnes pieņemti 40% no kopējiem Lielās talkas 
laikā savāktajiem atkritumiem. Šogad pirmo reizi Rīgā 
pieņemtie atkritumi tika sašķiroti, lai derīgos atkritu-
mus nodotu otrreizējai pārstrādei.
Kopumā Lielajā talkā sakopt un labiekārtot apkārtējo 
vidi 1750 apstiprinātajās talkas vietās bija devušies 
aptuveni 190 000 cilvēku, kā rezultātā atkārtots 2011. 
gadā uzstādītais talkas dalībnieku skaita rekords. 
Visvairāk cilvēku dažādās vides kopšanas aktivitātēs 
pulcējušies Rīgā un Vidzemē, kur talkojusi aptuveni 
trešdaļa talkas dalībnieku, gandrīz tikpat aktīva bijusi 
arī Latgale. Ceturtdaļa Lielās talkas brīvprātīgo dalīb-
nieku piedalījušies talkās Zemgalē, bet 13% talkojuši 
Kurzemē.
“Latviešiem talkas bija, ir un būs, tomēr ikvienam Latvi
jas iedzīvotājam būtu jāsaprot, ka nevienu citu vietu mēs 
nekad nevarēsim pilntiesīgi saukt par savu dzimteni  – 
vietu, kur esam dzimuši un kur ir mūsu saknes. Tāpēc 
aicinu ik dienas rūpēties par sevi un šo vietu. Latvijai ir 
jābūt zaļai!” visus Latvijas iedzīvotājus aicina aizdo-
māties Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura/1824-makslas-diena-keguma
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“Meža dienas 2016”
Šajā pavasarī Latvijas valsts mežos notika daudz un 
dažādi Meža dienu pasākumi, kuru laikā visā Latvijā 
varēja doties izglītojošās ekskursijās, sakopt mežus, 
tīrīt un izlikt putnu būrīšus, stādīt kokus.
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) šogad ieplānojusi 
210 Meža dienu pasākumus 6000 skolēniem, lai ne 
vien sakoptu dabu, bet arī izzinātu ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas nozīmi. 2016. gada Meža dienu 
pasākumu sauklis ir “Aug mežs, augam arī mēs”.
Lai diena mežā būtu pilnvērtīgāka, LVM iesaka skolē-
niem veikt trīs sagatavošanās darbus: izspēlēt inter-
neta spēli par meža apsaimniekošanu “Mežotājs”, 
noskatīties LVM veidoto animāciju “Mežs cilvēkiem” 
un visbeidzot – iepazīt interaktīvo meža apsaimnieko-
šanas ciklu, kas kalpo par pamatu meža ekskursijām. 
Iepriekšēja sagatavošanās ļauj teorētiskās zināšanas 
par meža apsaimniekošanu redzēt dabā un atbildēt 
uz ekspertu sagatavotajiem jautājumiem.
“Meža dienām ir senas tradīcijas. Tās tiek rīkotas ar 
mērķi parādīt, kā tiek apsaimniekots uzņēmumam uzti
cētais valsts īpašums  – kā, kāpēc, kad un cik daudz 
tiek darīts mežā. Šeit būtiskākais nav paveikto darbu 
apjoms, bet gan cilvēku iesaiste un interese par mežu 
un tajā veicamajiem darbiem. Mēs cenšamies uzrunāt 
sabiedrību, parādīt, kā top Latvijas mežs,” skaidro LVM 
vecākais meža eksperts Kaspars Riže.
Dalība Meža dienu pasākumos skolām nodrošina 
papildu iespējas piedalīties Mammadaba meistar
klasē.

VARAM iestādījusi 6000 egļu un priežu 
stādus GNP teritorijā
16. aprīlī, aizsākot Lielās talkas nedēļu, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
darbinieki kuplā pulkā atjaunoja nelikumīgi izcirsto 
valsts mežu un sastādīja 6000 egļu un priežu stādus 
Gaujas Nacionālā parka (GNP) teritorijā.
Pēc talkas vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra: “Mūsu mērķis ir 
radīt paliekošas vērtības, nevis sakopt aiz kāda, kurš 
neciena mūsu valsti. Tāpēc esmu pārliecināts, ka ikviens 
no mums, atjaunojot Latvijas dabu, valsts simtgades 
jubilejā ar gandarījumu varēs secināt, ka dzīvojam 
vienā no pasaules zaļākajām valstīm.”
VARAM dalība Lielajā talkā līdzīgi kā daudziem tūk-
stošiem cilvēku Latvijā ir kļuvusi par ikgadēju tradī-
ciju. Lai nodrošinātu sekmīgu pasākuma norisi visā 
Latvijā, ministrija atbalsta Lielo talku jau vairākus 
gadus. Arī šogad Latvijas Vides aizsardzības fonds 
sniedzis finansiālu atbalstu Lielajai talkai 61 tūkstoša 
eiro apmērā.
Meža atjaunošanas pasākumā piedalījās arī Dabas 
aizsardzības pārvaldes (DAP) un VAS “Elektroniskie 
sakari” darbinieki.
DAP ģenerāldirektore Sandra Bērziņa atzīmē: “Ceļā 
uz zaļu un tīru Latviju būtiski ir sākt ar savu māju un 
tuvāko apkārtni. Tāpēc šogad līdzīgi kā iepriekš Lielās 
talkas laikā sakopām un atjaunojām kādu no valsts 
īpašumā esošajām aizsargājamām dabas teritorijām. 
Tas ir ieguldījums ne tikai dabas aizsardzības vērtību 
saglabāšanā, kas ir mūsu primārā rūpe, bet arī Latvijas 
dabas bagātību saglabāšanā visiem Latvijas iedzīvotā
jiem un viesiem.”

Lielā talka kopā ar prezidentu Ogres Zilajos 
kalnos

Ogres Zilo kalnu pakājē Lielajā Talkā, kuras vad-
motīvs šogad bija “Latvijai BŪT zaļai!”, piedalījās arī 
Valsts prezidents un Lielās talkas patrons Raimonds 
Vējonis, Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs 
Mangulis, Ikšķiles novada pašvaldības priekšsēdē-
tāja vietniece Dace Kļaviņa, SIA “Rīgas meži” valdes 
priekšsēdētājs Aivars Tauriņš, Lielās talkas vadītāja 
Latvijā Vita Jaunzeme, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Ogres novada paš-
valdības izpilddirektors Pēteris Dimants.
Lielās talkas vadītāja V. Jaunzeme kopā ar LPS priekš-
sēdi A. Jaunsleini dāvināja Prezidentam ābeli, lai no 
tās izaugtu “zelta āboli”, kas Latvijai nesīs pārticību, 
veselību un talantus.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils 
Helmanis talkotājus iepazīstināja ar pēdējos gados 
paveikto Ogres Zilo kalnu dabas parka attīstībā un 
informēja par tuvākajā nākotnē plānotajiem darbiem. 
SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs A. Tauriņš 

http://www.mezotajs.lv/
https://vimeo.com/60638631
http://www.mammadaba.lv/mezsaimniecibas-cikls
http://www.mammadaba.lv/mezsaimniecibas-cikls
http://www.mammadaba.lv/skolam/meistarklase/ko-daram
http://www.mammadaba.lv/skolam/meistarklase/ko-daram
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uzsvēra: “Šeit redzams lielisks piemērs, kā pašvaldī
bas – Ogres novads, Ikšķiles novads un tagad arī Rīga – 
veiksmīgi sadarbojoties, var attīstīt brīnišķīgu objektu – 
dabas parku “Ogres Zilie kalni”.”
Jāpiebilst, ka, atjaunojot galvaspilsētas pašvaldībai 
piederošās meža platības, SIA “Rīgas meži” darbinie-
ki šogad iestādījuši jau gandrīz miljonu priežu, egļu, 
bērzu un melnalkšņu stādu.

Mārupes novadā aktīvi talkojuši gan 
iedzīvotāji, gan uzņēmēji

23. aprīlī Mārupes novadā tika savākti 30 kubikmetri 
dažādu atkritumu, sašķeldoti zari, izlīdzināta zeme un 
veikti citi sakopšanas darbi.
Viena no lielākajām talkas vietām, kas pulcēja ap 70 
talcinieku, bija Mārupes novada domes sadarbībā 
ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” organizētā Mārupī-
tes krastu sakopšanas talka. Pie lapu, gružu un zaru 
novākšanas bija ķērušies gan Mārupes iedzīvotāji un 
uzņēmēji, gan Mārupes novada domes darbinieki.
Mārupītes krastu sakopšanas talkas dalībniekus pār-
steidza biedrības “Mārupes uzņēmēji” sagatavotā 
loterija, kurā katram talciniekam tika pa pārsteiguma 
balvai no sava novada uzņēmējiem.

Tīrākam Babītes novadam!

Lielās talkas dienā Babītes novadā notika valsts īpa-
šumā esošā Babītes ezera krastu sakopšanas darbi, 
kuros pašvaldība organizēja atkritumu maisu izdali 
Spuņciemā, pie Dzilnupes poldera dambja un Babī-
tes sūkņu stacijas. Saskaitot Babītes ezera krastos 
esošos piepildītos atkritumu maisus, savākti aptuveni 
30 m³ atkritumu, kas ir līdzvērtīgs rādītājs iepriekšējā 
gadā “ražai”.
Sakopšanas darbi ritēja arī Piņķos, kur Rīgas ielas 

apkārtējo namu iedzīvotāji un entuziasti no “Salienas” 
sakārtoja un iztīrīja decembrī pašvaldības uzstādītā 
kaķu namiņa apkārtni. Kaķu māja pavasarī papildinā-
ta ar vēl vienu objektu – barotavu, kas ir iedzīvotāju 
iniciatīvas rezultāts, savukārt materiālus barotavas 
izgatavošanai ziedojis vietējais kokapstrādes uzņē-
mums SIA “SJV”.

Spodrības mēnesis un Lielā talka Jūrmalā

Foto: Ojārs Martinsons
Jūrmalā no 18. aprīļa līdz 18. maijam tika izsludināts 
gadskārtējais Spodrības mēnesis, kā arī jūrmalniekus 
aicināja iesaistīties Lielajā talkā 23. aprīlī, ne tikai 
vācot atkritumus, bet darot arī citus labus darbus: 
stādot kokus, ierīkojot puķu dobes, izgatavojot putnu 
būrīšus, atjaunojot žogus, soliņus, tiltiņus.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbinieki kopā ar 
deputātiem un domes priekšsēdētāju Lielajā talkā 
sakopa teritoriju Pils ielā 1, līdzās Parka ielai un pasaku 
mājai “Undīne”. Savukārt Mākslinieku nams Bulduros 
savā paspārnē izmitināto pulciņu dalībniekus, iemīt-
niekus un visus mākslas radītājus un mīļotājus jau 
piekto gadu 23. aprīlī aicināja uz “Zaļā zara talku”, 
pēc labi padarīta darba izklaidei un atpūtai piedāvā-
jot izstādi – loteriju “Gada nedarbs 2015”. Lielās talkas 
dienā Dabas aizsardzības pārvalde aicināja pievieno-
ties talkai Jaunķemeros.
Pēc Lielās talkas Jūrmala kļuvusi daudz tīrāka un 
sakoptāka – uz izgāztuvi aizvestas gandrīz 90 tonnas 
atkritumu, iztīrīti grāvji, sakopti parki, skvēri, meži un 
kāpas. Kopā Jūrmalā sakopts vairāk nekā 100 vietu: 
iestāžu teritorijas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, pie-
māju teritorijas, pilsētas meži un zaļās zonas, kāpas 
un pludmale, Lielupes un Buļļupes krasti, Lielupes 
palieņu pļavas, dzelzceļa malas, kritušo karavīru pie-
miņas vietas.

Engures novada jauniešu talka
23. aprīlī iedzīvotāji talkoja daudzviet Engures nova-
dā, tostarp piejūrā notika otrā jauniešu talka, kurā 
sadarbībā ar Ķemeru Nacionālo parku jaunieši no 
Engures, Smārdes un Lapmežciema pagasta nomar-
ķēja 8 km garu velomaršrutu, vienlaikus savācot 
sešus maisus ar atkritumiem.
Maršruts ved galvenokārt gar autoceļu malām, taču, 
kur vien iespējams, tiek piedāvātas alternatīvas. Pie 
tām pieskaitāms arī marķētais posms, kas nu ļaus 



ŽURNĀLA “LOGS” ELEKTRONISKAIS ZIŅU PIELIKUMS

LOGS30

vieglāk atrast ceļu, kas savieno Ragaciemu un Klap-
kalnciemu, ļaujot izvairīties no braukšanas gar auto-
ceļu, kur vasarās satiksme ir īpaši intensīva un pārvie-
tošanās ar velosipēdu kļūst bīstama.

Talkošana Jaunpils novadā

Lielās talkas dienas rītā gaidītā lietus vietā talciniekus 
sveica silta pavasara saulīte  – vēlot darbīgu dienu. 
Kņada, rosīšanās un darba prieks todien bija jūtams 
ik uz soļa.
Vienā no Jaunpils novada domes izsludinātajām 
publiskās talkas vietām  – Jaunpils pils parkā rosījās 
dāmu kluba “Vīgriezes” kundzes, bet parka otrā 
pusē  – staltie basketbola kluba “Jaunpils” basket-
bolisti, kuri trenera Artūra Zarembas vadībā tīrīja 
Bikstupes krastus.
Jaunpils novada domes darbinieki sakopa apkārtni ap 
Elles kalnu. Valdis Zīverts sazāģēja nokritušos kokus, 
domes darbinieki grāba lapas un vāca atkritumus. 
Piepalīdzēja arī Zīvertu dzimtas jaunākie talkotāji.
Rosība Jaunpils novadā todien bija visur  – Sparvu 
kapos, Ezera ielā, “Dzīlēs”, Mesteru ielas apkārtnē, 
“Tālavās”, Levestē, Saulīškalnā Saules ciema centrā, 
Viesatu pusē, Rāvos, Stuteles centrā un citur.

Lielā talka Kandavas novadā
23. aprīļa rītā, saulainā un siltā laika iedvesmoti, 
kolektīvi, organizācijas, iestādes, uzņēmumi, domu-
biedru grupas, ģimenes un bērni visā Latvijā un arī 
Kandavas novadā vienojās kopīgās vides sakopšanas 
un labiekārtošanas aktivitātēs.

Cēres pagastā talkotāju pulciņš sakārtoja pamatskolas 
sporta laukumu un apkārtni  – līdzināja zemi, grāba 
lapas un nokritušos zarus. Cēres pamatskolas sko-
lēni bija talkojuši jau iepriekšējā dienā, savācot 30 
maisus ar atkritumiem. Matkulē talcinieki sagatavoja 
zemi un sēja zālāju pie kultūras nama, kā arī sakopa 
centra kapu nogāzi. Savukārt iepriekšējā dienā bērni 
un jaunieši no JC centra “Nagla” attīrīja ceļmalas no 
atkritumiem, kā arī talkoja pie Buses pilskalna. Zemītē 
sakopa kapsētu  – grāba, šķiroja atkritumus, novāca 
kritušos koku zarus. Iepriekšējā dienā tika sakopta 
ezermala. Zantes pagastā no atkritumiem attīrīja ceļ-
malas. Vānēs pagastā aktīvi strādāja vairākās vietās 
vienlaicīgi. Bibliotēkas vadītājas Sandras Kosogovas 
vadībā tika sakoptas piemiņas vietas pagasta centrā 
pie baznīcas, bet Vānes pagasta pārvaldniece Daina 
Priede kopā ar amatierteātra dalībniecēm veidoja 
ziemciešu puķu dobi pretī kultūras namam. Pilenieku 
ģimene sakopa atpūtas laukuma “Spāres” teritoriju, 
un seniori darbojās ciemata brīvdabas estrādē.
Pašā Kandavā šogad pulcējās liels skaits talcinieku, to 
skaitā gan vietējie iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes, 
gan viesi no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Tal-
košanā aktīvi piedalījās Kandavas vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Ozolāji” ar tā vadītāju Gati Frīdenber-
gu, kā arī vairāk nekā trīsdesmit “Geocaching” jeb 
slēpņošanas aktīvistu no dažādām Latvijas vietām, 
kuri attīrīja Abavas krasta teritoriju.

Talsu novads kļuvis par 31 tonnu atkritumu 
tīrāks

23. aprīlī cītīgi talko-
ja arī Talsu novadā, 
kopumā atbrīvojot 
Latviju no 31,54 ton-
nām atkritumu.
Talsu novadā cilvēki 
talkoja ne tikai šajā 
dienā  – sakopšana 
norisinājās veselu 
nedēļu. Iniciatīvu 
teritorijas sakopšanā 

izrādīja gan dažādas interešu grupas, gan privātperso-
nas, gan arī pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
Līderis atkritumu apjoma ziņā ir Virbu pagasts, kas 
kopumā Lielās talkas laikā savācis 7100 kilogramu 
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atkritumu, Stendes pilsētas teritorijā savākti 6320 
kg, savukārt Talsos kopumā  – 5800 kg. Vandzenes 
pagasts atbrīvojies no 4860 kilogramiem atkritumu, 
par 4480 kg “vieglāks” ir Valdgales pagasts, par 2140 
kg tīrāks kļuvis Ģibuļu pagasts, bet par 2100 kilo-
gramiem  – Sabiles pilsēta un Abavas pagasts. 1720 
kilogramu savākti Lībagu pagastā un 1500 kg – Laidzes 
pagastā. Laucienes talkotāji teritoriju atbrīvojuši no 
1380 kilogramiem sadzīves atkritumu, bet Valdemār-
pils pārvaldes teritorijā talcinieki savākuši 1040 kg 
atkritumu. Tīrāka kļuvusi arī Īve – 560 kg un Balgale – 
340 kg. Vismazāk atkritumu talkas vietās šogad bijis 
Ķūļciema pagastā – 140 kg.

Rojas novadā Lielā talka kopā ar EP deputāti 
un olimpieti

Lielās talkas agrā rītā Rojas upes krastā pulcējās nova-
da aktīvie makšķernieki. Visiem raiti strādājot, pāris 
stundu laikā no nokaltušajiem zariem un krūmiem 
bija atbrīvots upes krasts no tālākās privātmājas līdz 
pat Rojas tiltam, un netālu no laivu novietnes jau 
kūrās milzu ugunskurs. Kamēr vieni dedzināja zarus, 
citi vīri, pārvietojoties laivā, ar ķekšiem zvejoja no 
upes visu, kam tur nevajadzētu atrasties. Interesan-
tākais atradums bija enkurs, ko no upes izvilka ar 
troses un traktora palīdzību. Pieredzējušie makšķer-
nieki zina stāstīt, ka āķi, veci zvejas tīkli un droši vien 
arī izzvejotais enkurs upē palicis no brīža, kad kādā 
ziemā uzsalušais biezais ledus izpostījis gan nēģu 
zveju, gan to aprīkojumu.
Talcinieku virsvadītājs Valdis Kvalbergs atzīst, ka atkri-
tumu upes krastā ar katru gadu kļūst mazāk. Īpaša 
tīrība upmalā valda kopš brīža, kad par laivu nomas 
punkta apkārtnes apsaimniekotāju sācis strādāt Jānis 
Macpans. Viņš katru rītu apstaigā teritoriju, no tās 
novācot visu lieko. Nu jau gadiem neviens uz talku 
īpaši aicināts netiek  – vīri paši zina, kad jāierodas 
pastrādāt.
Rojas muzeja sētā pēc krietnas pastrādāšanas uz laša 
zupu pulcējās Rojas novada invalīdu biedrības ļaudis, 
kuri jau kuro gadu talkoja kopā ar Eiropas Parlamenta 
deputāti Inesi Vaideri. Talkotāju vidū šogad bija arī 
pazīstamais kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubenis.

Ikgadējā koku stādīšanas talka Ventspilī

17. aprīlī Ventspilī, Dzintaru ielas posmā no gaisa tilta 
pār dzelzceļu līdz Talsu ielai, notika ikgadējā koku 

stādīšanas talka, kurā piedalījās mazi un lieli ventspil-
nieki, tostarp Ventspils pilsētas domes vadība.
2016. gada koku stādīšanas talkā kopā iestādīti 43 
piramidālie ozoli, kādi iepriekšējo gadu talkās atra-
duši vietu otrpus gaisa tiltam – Kurzemes ielā, un 40 
Holandes liepas, kas ir platlapu liepas un parastās lie-
pas krustojums un īpaši piemērotas pilsētas augšanas 
apstākļiem.
Pilsētas zaļā struktūra ikgadējo koku stādīšanas talku 
laikā līdz šim papildināta ar vairākiem tūkstošiem 
augu  – tas redzams Kustes dambī, Kurzemes ielā, 
Ganību ielā un daudzviet citur pilsētā.
Koku stādīšanas talku kā ik gadu organizēja Ventspils 
pilsētas dome un Komunālā pārvalde.

Absolventi Kuldīgai dāvina kokus

Foto: Eduards Dambergs
Atzīmējot 50. gadskārtu kopš kādreizējās Kuldīgas 
1. vidusskolas (tagadējā Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģim-
nāzija) absolvēšanas, vairāki klasesbiedri satikās, lai 
pilsētas estrādes parkā stādītu kokus.
“Tik nozīmīgā jubilejā, kāda šogad sagaidāma, ņemot 
vērā Valda Bernharda priekšlikumu, mēs visi draudzīgi 
atbalstījām šo ideju,” sacīja Kuldīgas 1. vidusskolas 
1966. gada absolvents Juris Štorhs, un viņam piekrīt 
arī absolvents Juris Ullass.
Lai īstenotu ieceri, klasesbiedri vērsušies Kuldīgas 
novada pašvaldībā ar lūgumu norādīt gan vietu 
kokiem, gan to sugu. Apstādījumu uzraudzīšanas 
komisija dāvinājumam izvēlējusies šobrīd aktīvāko 
Kuldīgas zonu – estrādes parku, bet par sugu – Krimas 
liepas.
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Lai atzīmētu nozīmīgus notikumus vai jubileju, kokus 
Kuldīgā dāvina ik pa laikam. Koku stādīšana izveido-
jusies arī par kamerkora “Rāte” tradīciju. Kuldīgas 1. 
vidusskolas absolventi cer, ka šādi varētu atjaunot pil-
sētas tradīciju, kad mākslinieki un sabiedrībā zināmi 
cilvēki īpašā vietā iestādītu kociņus.
Lielās talkas dienā kuldīdznieki sakopa teritorijas vec-
pilsētā un Ventas krastos.

Pāvilostas novadā sakopj gan Pāvilostu, 
gan Ziemupi, Saraiķus, Vērgali un Ploci
Pāvilostā apkārtējo vidi sakopt sāka jau 21. aprīlī. 
Pāvil ostas vidusskolas skolēni un skolotāji ceturtdie-
nu bija noorganizējuši gan kā talkas, gan kā Vides 
dienu, uz to uzaicinot reģionālās atkritumu saimnie-
cības “Liepājas RAS” komandu.
Tradicionāli arī šogad Pāvilostas novada pašvaldība 
rīkoja novada sakopšanas talku dienu iepriekš Lie-
lajai talkai, uz to aicinot ikvienu novada iedzīvotāju, 
iestādes vadītājus un darbiniekus. Pāvilostas nova-
da domes un mežniecības pārstāvji šogad atsaucās 
Ziem upes tautas nama vadītājas Dainas Vītolas aici-
nājumam sakopt Ziemupes veco parku. Savukārt citi 
pašvaldības iestāžu darbinieki šajā piektdienā sakopa 
teritorijas savu iestāžu tuvumā.

Ziemupē talkotāju šogad bija daudz  – 51! Daļa tal-
cinieku apkopa Ziemupes kapus un to apkārtni, citi 
izstaigāja ceļmalas, bet lielākie darbi šogad notika 
vecajā Ziemupes parkā, kur tika izzāģēts pamežs un 
sazāģēti vecie, nokaltušie koki, bet daļu no jauna-
jiem kociņiem izraka un iestādīja citur. Pašu lielāko 
osi nodomāts pārvērst jaukā koka skulptūrā, kas būs 
veltīta Latvijas simtgadei un 595 gadiem no brīža, kad 
Ziemupe pirmo reizi minēta vēstures rakstos (1422. 
gadā).
Saraiķnieku uzdevums bija sakopt ceļmalas Saraiķu 
ciema centrā un ceļmalas no Saraiķu centra līdz 
Ventspils šosejai. Vērgalē un Plocē talkoja Vērgales 
pagasta pārvaldes darbinieki un Vērgales pamat-
skolas audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki. 
Visvērienīgākā izvērtās gružu lasīšana gar ceļa malām 
un grāvjos. Skolēni, lasot atkritumus, nostaigāja ievē-
rojamus ceļa posmus  – no Vērgales līdz Plocei, no 
Vērgales uz Bebes pusi, gar Liepājas–Ventspils šoseju 
un ceļa loku, kas aptver Vērgales centru.
Pāvilostas novadā kopumā talkas dienās savākti ap 
600 gružu maisu.

“Liepājas enerģija” kopā ar futbolistiem 
iestādījuši liepiņas
22. aprīlī SIA “Liepājas enerģija” darbinieki piedalījās 
Vislatvijas vides sakopšanas iniciatīvā. Līdz ar ierasto 
savu un pašvaldības teritoriju sakopšanu šogad uzņē-
muma darbinieki stādīja arī kokus – desmit liepas un 
vienu ozolu, tādējādi padarot pilsētu vēl zaļāku un 
atgādinot par nepieciešamību arī ikdienā rīkoties 
videi draudzīgi. Koku stādīšanā uzņēmumam palī-
dzēja futbola kluba (FK) “Liepāja” spēlētāji.

“Liepājas enerģijas” kolektīvs šogad talkoja vairākās 
vietās – sakoptas uzņēmuma teritorijas biokoģenerā-
cijas stacijā, gāzes koģenerācijas stacijā un vienā no 
autonomajām katlumājām, kā arī vairāki pašvaldības 
īpašumi.
Talkas darbos uzņēmumam palīdzēja viens no pilsē-
tas simboliem – Liepājas futbola klubs. “Esam talkojuši 
iepriekšējos gados un turpināsim to darīt arī turpmāk,” 
uzsver FK “Liepāja” prezidents Māris Verpakovskis.

Priekules novada Gramzdā top mežaparks
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Gramzdas pagastā 
nolemts izveidot mežaparku pie Gramzdas pamat-
skolas stadiona pieguļošajā valsts meža teritorijā, 
kuras apsaimniekošana uz septiņiem gadiem nodota 
Priekules novada pašvaldībai ar mērķi izveidot aktīvas 
atpūtas vietu.
Pirmais solis mežaparka izveidē tika sperts Lielās 
talkas dienā. Sanākušajiem gramzdeniekiem Tautas 
namā savu ieceri par mežaparka veidošanu izklāstīja 
mākslinieks Ģirts Burvis, bet ar idejām par to, kādas 
būs iespējas aktīvi pavadīt laiku šajā parkā, dalī-
jās Sandra Arāja. Ikvienam atnācējam tapa skaidrs, 
kāpēc mežaparkam izvēlēta tieši šāda tēma  – “laiv-
cilvēki”.
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Šajā dienā talkotāji, izzāģējot krūmus, iezīmēja meža-
parka takas. Talkas laikā tika padarīts patiesi daudz, jo 
visi strādāja ar prieku un apziņu, ka tas viņus tuvina 
nospraustajam mērķim.

Jelgavā gandrīz divi tūkstoši talcinieku 
savākuši 4305 maisus ar atkritumiem

Foto: Raitis Supe
Līdz Lielās talkas priekšvakaram Jelgavā talkošanai 
bija pieteiktas 78 vietas. Jelgavnieki talkas dienā sako-
pa un labiekārtoja daudzdzīvokļu namu, izglītības 
iestāžu un uzņēmumu teritorijas, piemiņas vietas, 
iecienītas atpūtas un pastaigu vietas.
23. aprīlī Lielajā talkā Jelgavā piedalījās 1908 iedzī-
votāji, kas ir par 30 cilvēkiem vairāk nekā pērn, kad 
pilsētas uzkopšanā un labiekārtošanā iesaistījās 1878 
talkotāji. Pērn bija pieteiktas 90 talkas vietas, bet 
šogad 78, kas liecina par to, ka pilsētā piemēsloto 
vietu ir kļuvis mazāk. Lielajā talkā Jelgavā savākti 4305 
maisi ar atkritumiem.

Jelgavas novadā cilvēki pievēršas 
labiekārtošanas darbiem

Jelgavas novadā oficiāli reģistrētās talkošanas vietas 
bija teju 50, kurās kopā strādāja aptuveni 960 tal-
cinieku. Pagastu talku atbildīgie atzīst, ka pēdējos 
gados piesārņotība ir mazāka, tādēļ priecē, ka iedzī-
votāji vairāk sāk pievērsties labiekārtošanas darbiem, 
stādot kokus un puķes, nokrāsojot un atjaunojot 
bērnu rotaļu laukumus vai apzaļumojot skolu un kul-

tūras namu teritorijas.
Visaktīvāk talkas dienā rosījušies Vilces pagastā, kurā 
bija pieteiktas desmit talkas vietas – gan daudzdzīvok-
ļu māju pagalmi, gan skolas un bibliotēkas, gan parki, 
kapi, ceļmalas un citas apkārtnes. Vircavas pagastā 
šogad upes malā tika stādītas krastmalas kļavas, kā 
arī pie bērnudārza skolēni ar ģimenēm iestādīja ap 
260 dažādu apstādījumu. Bērzus, priedes un kadiķus 
stādīja arī Zaļenieku pusē pie pagasta kultūras nama, 
savukārt Glūdas pagastā tika veidota ziedu cepure 
vietējam uzkalniņam. Dažādu koku stādus iestādīja 
arī Jaunsvirlaukas un Līvbērzes pagastos. Kopā ar 
jaunsargiem priedītes Lielplatones “Tīsu bāzē” stādīja 
arī Jelgavas novada pašvaldības darbinieki.
Paralēli koku un puķu stādīšanai novadā notika arī 
vairāki labiekārtošanas darbi. Sesavas pusē talcinieki 
remontēja tiltu, uzlika tam jaunas margas, atjaunoja 
pakāpienus un attīrīja pamežu. Kalnciemā, Svētē un 
Zaļeniekos vietējie iedzīvotāji pārkrāsoja un uzlabo-
ja bērnu laukumu konstrukcijas. Savukārt elejnieki 
rosījās Elejas muižas teritorijā, atjaunojot zālāju pie 
jaunuzceltā Elejas tējas namiņa.

Ozolnieku vidusskolēni stāda mežu un 
atjauno Varoņu aleju

Tradicionālajās Meža dienās aktīvi piedalās arī Ozol-
nieku bērni. Šogad projekta Mammadaba aktivitātē 
no Ozolnieku vidusskolas iesaistījušās deviņas kla-
ses – kopā vairāk nekā 180 skolēnu un skolotāji.
12. aprīlis bija pirmā diena, kad Klīves meža iecirknī 
jaunie meža stādītāji kopā ar savām klašu audzinā-
tājām iestādīja 680 priedītes. Pēc nedēļas Klīves 
mežu atkal pieskandināja mazo stādītāju balsis, un 
tika iestādītas 400 priedītes. Pēdējā meža stādīšanas 
diena bija 22. aprīlis, kad uz mežu devās visjaunākie 
Meža dienu dalībnieki  – otro klašu skolēni kopā ar 
vecākiem. Šajā dienā mazie talcinieki iestādīja 360 
priedītes.
Gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gada-
dienu un godinot cīņās par Latvijas valsts neatkarību 
kritušo karavīru piemiņu, 29. aprīlī svinīgā gaisotnē 
Ozolnieku vidusskolas jaunsargi atjaunoja Varoņu 
aleju, iestādot liepas pie pieminekļa 6. Rīgas kājnieku 
pulka karavīriem pie bijušās Skuju skolas.
Pasākumā piedalījās Ozolnieku un Jelgavas novadu 
pašvaldību, Zemessardzes 52. kājnieku bataljona pār-
stāvji un vietējie iedzīvotāji.

http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/23-aktualitates-izglitiba/4840-ozolnieku-vidusskolas-skoleni-piedalas-meza-dienas
http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/23-aktualitates-izglitiba/4840-ozolnieku-vidusskolas-skoleni-piedalas-meza-dienas
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Bauskas novada Dzimtmisas pamatskolā 
raksta vēlējumus Zemei, sakopj apkārtni 
un mērojas spēkiem Koku dienā
22. aprīlī, atzīmējot Starptautisko zemes dienu, 
Dzimtmisas pamatskolas skolēni rakstīja vēlējumus 
Zemei. Bērni vēlas, lai tā ir zaļa, tīra, sakopta, vesela 
un mūžīga. Katrs uz papīra lapas zīmēja savas rociņas 
kontūru, ko pēc savas izdomas izkrāsoja un ierakstīja 
vēlējuma vārdus.
Šī bija arī talkošanas un vides sakopšanas diena 
Dzimtmisas skolas apkārtnē. Skolēni sakopa ceļmalas 
līdz Sarmām, Dimzukalnam un automaģistrālei A7, 
Dzimtmisas muižas saimnieku kapa vietas un papildi-
nāja ar putnu būrīšiem Skolas aleju un parku.
28. aprīlī notika Latvijas ekoskolu sadraudzības pasā-
kums “Koku diena Dzimtmisā”, kas no rotaļīgas ide-
jas par vairāku līdzīgi domājošu ekoskolu komandu 
kopāsanākšanu izaudzis par Latvijas mēroga pasā-
kumu. To atklāja skolas direktore Jana Arāja, un 
atzinīgus vārdus teica Latvijas ekoskolu kustības koor-
dinators Edmunds Cepurītis, uzsverot sadraudzības 
lomu kopīgajā “zaļajā kustībā” un koku stādīšanas 
svarīgumu ne tikai mežos, bet arī atklātās teritorijās 
pie skolām un mājām.

Līdzīgi domājošie kopā pulcējās jau sesto pavasari. 
Šoreiz komandām bija jāprezentē sava skola un māj-
niekiem jādāvina koks, kas pašiem arī jāiestāda sko-
las pļaviņā. Veicamo uzdevumu piedāvājumā mijās 
spēka un veiklības stafetes ar tūrisma elementiem un 
prāta uzdevumiem.
Koku dienu Dzimtmisā atbalstīja Misas vidusskola, 
Zālītes speciālā internātpamatskola, Rīgas 21. vidus-
skola, Stalbes vidusskola, Mārcienas un Kalsnavas 
pamatskola. Pirmo vietu ieguva Mārcienas pamatsko-
las komanda, otro  – Dzimtmisas pamatskolēni, bet 
trešo – kalsnavieši.

Iecavas dejotāji talko kopā ar lietuviešiem
Vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Iecava” 
jau vairākus gadus draudzējas ar Pasvales rajona 
deju kopu “Ustukiu Šeltinus” no Lietuvas. Katru gadu 
iecavnieki tiek aicināti uz lietuviešu rīkoto deju festi-
vālu, bet šoreiz saņēmuši aicinājumu arī uz ikgadējo 

talku, kas notika 30. aprīlī. Šādu pasākumu lietuvieši 
rīkoja jau devīto gadu.

Foto: no Jansonu ģimenes albuma
Šogad pasākumam piemeklēta īpaša vieta  – sena, 
pamesta kapsēta, kurā apglabāti arī Latvijas pilsoņi. 
Talcinieku uzdevums bija šo vēsturisko vietu sakopt, 
atbrīvojot to no aizaugušajiem krūmiem un kokiem.
Vakarā iecavnieki saņēma ceļojošo balvu  – grābekli 
un Pateicības rakstu, kā arī uzaicinājumu uz 2017. 
gada talku. Savukārt VPDK “Iecava” vadītājs Guntars 
Jansons piedāvājis Lietuvas draugiem nākamgad pie-
dalīties talkā Iecavā, un viņi ar prieku piekrituši.

Salaspils kļuvusi par 15 tonnām tīrāka
Salaspils novadā oficiāli bija pieteiktas 20 talkošanas 
vietas, un kopumā no Salaspils novada tika izvestas 15 
tonnas atkritumu, kas ir daudz vairāk nekā pērn.
Talcinieki rosījās visā novadā  – gan Saulkalnē, kur 
uzkopa meža teritoriju pie dzelzceļa stacijas un Sau-
lesdārza, gan Cekulē, tīrot grāvjus un vietējo mežu, 
gan pie Juglas krustojuma avotiņa, gan “Rūķīšos”, kur 
vietējie “rūķīši” tīrīja ceļmalu, kas ved uz koopera-
tīvu. Lielā talka norisinājās arī Zirņu salā, kur Doles 
salas krastu kopa Salaspils makšķernieku biedrība un 
uzņēmuma “M CITY SALA” pārstāvji. Skriešanas klubs 
“Salaspils” darbu apvienoja ar sportiskām aktivitātēm, 
talkas rītā sakopjot pagalmu Dienvidu ielā, bet pēc 
tam sarīkojot bērniem nelielus sporta svētkus. Aktīvi 
talkoja arī Daugavas muzejā, Silabriežu apkārtnē, 
Zviedru ielā, Gausiņos un citviet Salaspils novadā.

http://www.salaspils.lv/images/aktualitates/novads/2016/talka2_salenieki.jpg
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“Šim dīvānam te nevajadzēja būt”  – vēstī Lielās talkas 
reklāma. Arī šim sarkanajam dīvānam nevajadzēja būt 
Salenieku mežā, kur jau vairākus gadus rosās Oskars 
Ozols ar domubiedriem. Paši talcinieki atzīst, ka ik 
gadus te darbojas vairāk bērnu dēļ, rādot paraugu.
Ik dienas Salaspilī rosās Komunālā dienesta darbinie-
ki, tīrot pilsētas teritoriju un labiekārtojot to. Talkas 
dienā dienesta vīri un viņu ģimenes kopa birzi pie 
obeliska, savācot vairāk nekā 100 maisus drazu.

Koknesieši Lielajā talkā palīdz Latvijai kļūt 
zaļākai

Arī Kokneses novadā Lielās talkas dienā, kā arī dažas 
dienas iepriekš čakli darbojās mazi un lieli novadnie-
ki. Kopumā Lielajā talkā piedalījušies 293 talcinieki.
Koknesē Jurģu dienas rīts aicināja talkotgribētājus no 
luterāņu baznīcas pa dabas taku doties uz Likteņ-
dārzu. Balti darba cimdi, balti maisi, lielisks noska-
ņojums – un talkošana Kokneses novada pašvaldības 
darbiniekiem un viņu ģimenēm varēja sākties! Likteņ-
dārzā dabas takas gājējus sagaidīja Likteņdārza teh-
niskais direktors Jānis Bergmanis. Lielās talkas koor-
dinatores pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājas 
Benitas Peciņas vadībā talcinieki iestādīja klājeniskos 
kadiķus un tūjas – kopā 60 kociņus ar vēlējumu, lai tie 
labi ieaug un zaļo visiem par prieku. Arī organizācijas 
“Daugavas Vanagi Latvijā” Kokneses nodaļas biedri, 
viņu atbalstītāji un citi novada iedzīvotāji talkoja Lik-
teņdārzā – Skatu terasē un vēl cituviet, sagrābjot pēr-
nās lapas un stādot kociņus. Lielās talkas noslēgumā 
Jānis Bergmanis atsaucīgajiem 42 talkas dalībniekiem 
pasniedza Likteņdārza pateicības apliecinājumus.
Lielās talkas dienā rosība notika arī Kokneses Atra-
dzes kapos, Bebru pagastā Zutēnu kapos, pie katoļu 
dievnama, mežaparka teritorijā un pie Vecbebru Pro-
fesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas. 
Iršu pagastā 60 talcinieki sakopa valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa – Lielkalna pilskalna teritoriju, kā 
arī talkoja pagasta centrā.

Viesītes novadā talkas gan aprīlī, gan maijā
23. aprīlī Lielā talka Viesītes novadā tika aizvadīta 
Vecā Stendera Ābeces takā pie Sunākstes baznīcas, 
pulcējot aptuveni 200 čaklos talciniekus. Pārējie 
talcinieki cītīgi strādāja visā novadā. Spītējot krusai 

un lietum, Elkšņu pagastā talkoja ne vien abās oficiāli 
pieteiktajās talkošanas vietās  – Tālivalža gravā un 
pludmalē, bet arī pagasta centrā un Klaucē. Saukas 
un Rites pagasti vienojās kopīgā talkā Saukas ezera 
pludmalē.
Lielās talkas nedēļā sakopšanas darbus vairākās vietās 
novadā veica arī Viesītes vidusskolēni. Skolas darbi-
nieki, pedagogi un skolēni talkoja Viesītes vidussko-
las teritorijā, atpūtas kompleksā “Pērlīte”, Aprūpes 
centra teritorijā, mežniecībā, hokeja laukumā un 
lauciņā, bet “Zīlītes” bērnudārznieki kopā ar audzinā-
tājām kopa un labiekārtoja iestādes teritoriju. Šogad 
iedzīvotāji sakopa arī daudzdzīvokļu namu iekšpagal-
mus Viesītes pilsētā un Cīrulīšu kapu teritoriju.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, izveidota akcija “Simt-
gade nāk, Latvijas dižkoki atbrīvošanu gaida!”, lai palī-
dzētu ozoliem būt staltiem, stipriem un vareniem. 14. 
maijā dabas pētnieks Guntis Eniņš un viņa draugi bija 
mērojuši ceļu no Rīgas, lai sakoptu Miklavānu ozo-
lus. Viņiem pievienojās Viesītes novada pārstāvji  – 
Jānis Dimitrijevs, Sanita Lūse, Inta Malceniece, Ligita 
Levinska, Gunārs Spīdainis un palīgi ar motorzāģiem, 
lai atbrīvotu kokus, jo tie slāpst pēc saules gaismas. 
Tika izmērīti arī ozola stumbra apkārtmēri – lielākais 
Miklavānu dižozols ir 7,2 m, vidējais  – 5,5 m, zibens 
cietušais  – 3,75 m un ceturtais ozols  – 4,06 metrus 
resns.

Meža diena – tradīcija Ilūkstes 1. vidusskolas 
skolēniem

http://www.koknese.lv/?o=6040
http://www.koknese.lv/?o=6040
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2016/05/image-17.jpg
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11. maijā Ilūkstes 1. vidusskolas 10.a klases skolēni 
un viņu ģimenes vienojās kopīgā darbā un atpūtā, 
piedaloties Meža dienas pasākumā, kas kļuvis par 
tradīciju. Arī 10.a klases audzēkņi jau otro pavasari 
iesaistījās šai akcijā, pieaicinot talkā vecākus un brā-
ļus un māsas. Par šo iespēju jaunieši sirsnīgi pateicas 
Elertu un Ploņu ģimenēm.
Savukārt Pilskalnes bibliotēka sadarbībā ar Ilūkstes 1. 
vidusskolu un AS “Latvijas valsts meži” (LVM) devās 
stādīt mežu jau piekto gadu pēc kārtas. Šogad viņu 
“izvēles objekts” bija 8. klases skolēni un audzinātāja 
Aiva Šaršūne, kuri stādīja priedītes.

Rosības pilnā Lielās talkas diena Jēkabpils 
novadā

23. aprīlī talcinieku netrūka arī Jēkabpils novadā, kur 
dažādu paaudžu cilvēki ar grābekli pār pleciem devās 
uz sev nozīmīgāko vai tuvāko talkošanas vietu.
Kopā Lielās talkas aktivitātēs Jēkabpils novadā pie-
dalījās aptuveni 440 cilvēku. Atsevišķu teritoriju un 
skolu apkārtnes sakopšana notika jau pāris dienas 
iepriekš. Pēc stundām kasīt lapas, vākt atkritumus 
vai tīrīt krūmus devās aptuveni 250 skolēnu un skolu 
darbinieki. Kopā šajā nedēļā darbi notika vairāk nekā 
30 talkas vietās novadā.
Īpaši jāuzteic Dignājas un Leimaņu pagasti, kur, 
ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, bijis vislielākais talci-
nieku īpatsvars.

Meža dienu noslēgums Tadenavā

13. maijā Dunavas pagasta Tadenavā, VAS “Latvijas 
valsts meži” izveidotajā autostāvlaukuma un atpūtas 

zonas teritorijā blakus Raiņa muzejam, notika viens 
no Meža dienu noslēguma pasākumiem un tika veikti 
apzaļumošanas darbi.
Diena sākās pašvaldības pārvaldībā esošajā nupat 
atjaunotajā Tadaines klubā ar patīkamu koncertu 
vokālā ansambļa “Variācija” izpildījumā. Stāvlaukuma 
un atpūtas zonas teritorijā mežsaimniecības darbi-
nieki jau bija izvietojuši stādus atbilstoši plānoju-
mam, atlika vien tos iesēdināt zemē. Katram no vairāk 
nekā 30 dalībniekiem tika iedalīta lāpsta vai ūdens 
spainis, un varēja ķerties klāt pie koku un košumkrū-
mu stādīšanas. Talcinieki arī apmežoja līdzās esošo 
lauksaimniecības zemi un iestādīja 150 bērzus par 
godu pērn aizvadītajai Raiņa un Aspazijas jubilejai.
Atpūtas zonā tika arī uzstādīts informatīvais stends 
par Tadenavas apkārtni ar tūristiem noderīgu infor-
māciju, tostarp norādēm uz dabas liegumu “Eglone” 
un tajā nule izveidoto dabas taku, kas sadarbībā ar 
Daugavpils Universitāti pamazām tiek pilnveidota.
Dienas noslēgumā čaklie Meža dienu dalībnieki 
Tadenavas muzeja direktores Agneses Timofejevas 
un memoriālo muzeju apvienības Ritas Meinertes 
vadībā varēja izstaigāt nupat atjaunotās Raiņa muzeja 
telpas. Raiņa muzejs “Tadenava” ar jauno ekspozīciju 
būs atvērts apmeklētājiem jūlija beigās.

Jēkabpilieši no jauna atklāj Kapeles kapus

23. aprīlī Lielajā talkā Jēkabpils pilsētā piedalījās vai-
rāk nekā 500 talcinieku.
Liels darbs tika paveikts Kapeles kapos, kur izzāģēti 
vecie koki, sagrābtas lapas, kapu teritorija atbrīvota 
no kārkliem un uzstādīta piemiņas zīme Krustpils 
evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam Albertam 
Tīlingam, kurš draudzē nokalpoja vairāk nekā 50 
gadus, un viņa dzīvesbiedrei Šarlotei Tīlingai (dzim. 
Amenda). Starp citu, viņas tēvs bija slavenā kompo-
nista Ludviga van Bēthovena bērnu skolotājs un kom-
ponista draugs. Daudz interesantu faktu par Kapeles 
kapiem ekskursijas laikā pastāstīja ilggadējs kultū-
ras pieminekļu aizsardzības inspektors, vēsturnieks, 
novadpētnieks, aktīvs LTF un barikāžu dalībnieks un 
Jēkabpils Goda pilsonis Jānis Amats.
Lielās talkas dienā Kapeles kapos strādāja gan pašval-

http://i2.ifrype.com/posts/207/172/v1461568003/l_14207172.jpg
http://i7.ifrype.com/posts/261/587/v1463555661/l_14261587.jpg
http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/04/6486-iedzivotaji-aktivi-piedalijusies-lielaja-talka/talka-2016-23-04-f-j-l-043.jpg?itok=GsTkBWQg
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dības, gan biedrības “Jēkabpils mantojums”, nacio-
nālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvī-
bai”/LNNK pārstāvji un daudzi citi. Savukārt Jēkabpils 
reģionālās partijas biedri Mežaparkā veica pašu stā-
dīto eglīšu sakopšanu. Zaļās partijas biedri atjaunoja 
liepu stādījumus Ledus ielā. Jauniešu grupa, kas 
iesaistījušies “Geocaching” jeb slēpņošanas spēlē, 
sakopa teritoriju pie Mīlestības tiltiņa. Jēkabpils spor-
ta centrs uzkopa pilsētnieku un pilsētas viesu iecie-
nīto atpūtas vietu mežaparkā un peldvietu pie Radžu 
ūdenskrātuves.

Līvānu novadā vāc gan atkritumus, gan 
čiekurus

Lielajā talkā Līvānu novadā tika organizētas lielākas 
vai mazākas talkas 41 vietā. Kopumā, talkojot 1029 tal-
ciniekiem, sakoptas Turku, Rožupes, Jersikas, Sutru, 
Rudzātu pagastu ciematu teritorijas, pagastu kapsētas 
un Līvānu pilsētas teritorija. Līvānu novadā kopumā 
savākti 2067 atkritumu maisi jeb 24 000 kilogramu.
Vislielākais prieks par Līvānu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķīši” 210 bērniem, kuri vadītājas Aijas 
Grugules vadībā talkoja Čiekuru talkā, savācot savas 
teritorijas mežā desmit maisus ar čiekuriem.

Riebiņu novadā sakoptas kapsētas un 
ceļmalas

635 maisi ar atkritumiem, sakoptas brauktuvju malas, 
kapsētas, ciematu centri un savi īpašumi – tāds ir Lie-
lās talkas rezultāts Riebiņu novadā.
Kopumā novadā līdz talkas dienai bija pieteiktas 

11 talkošanas vietas, taču daudzviet, kā tas bijis arī 
iepriekš, iedzīvotāji talkoja gan oficiāli izsludinātajā 
Lielās talkas dienā, gan pirms un pēc tās, sakopjot 
savus īpašumus. Par tradīciju kļuvis, ka Sīļukalna 
mednieki sakopj autoceļa nomales. Tā mednieku 
biedrība “Ošasmala” piedalījās Rudzātu–Stirnienes 
lielceļa posma Aizpurieši–Kasalieši un meža ceļa Aiz-
purieši–Vilciņi ceļmalu uzkopšanā, bet posmā Sīļu-
kalns–Čaunāni talkoja mednieku kolektīvs “Duplets”. 
Savukārt Galēnos tika savākti atkritumi ceļmalās, nori-
sinājās parka sakopšana, vecās atkritumu izgāztuves 
sakārtošana un kociņu iestādīšana Ošupē. Silajāņu 
pagastā talcinieki devās sakopt Kostigu ciemu, kā arī 
piedalījās Feimankas upes krastu sakopšanā. Aktīvi 
talcinieki šogad bija Rušonas pagastā, kur tika talkots 
Aglonas stacijā un Kastīrē, kā arī sakoptas Eikšas un 
Gailīšu kapsētas. Arī Riebiņu ciematā šogad talcinieki 
tika aicināti sakopt kapsētu.

Daugavpils novadā kolektīvi talkots 
pussimts vietās

23. aprīlī Lielā talka Daugavpils novadā norisinājās 
49 apstiprinātajās talkas vietās. Visaktīvāk talkojuši 
Kalkūnes, Naujenes un Višķu pagastu iedzīvotāji.
Ambeļu pagastā sakopta estrādes teritorija, Biķer-
nieku pagastā vākti atkritumi, stādīti koki un krāsots 
bērnu rotaļu laukuma aprīkojums. Vairākos pagastos 
“uzprišinātas” un ierīkotas jaunas puķu dobes, kā 
arī stādīti koki un dekoratīvie stādi. Tā, piemēram, 
puķu dobe ierīkota Kumbuļu ciemā, Dubnas pagastā 
iestādītas egles, tāpat 20 eglītes iestādītas arī Višķu 
pagastā, Kalupes pagastā atjaunotas puķu dobes un 
stādīti dekoratīvie krūmi, arī Līksnas parka jaunajā 
daļā iestādīti koki. Pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” kolektīvs piedalījās ziemas dārza, akmens 
dārza un dabas stūrīša izveidē un augļu koku krā-
sošanā. Nīcgales pamatskolā atjaunota Zaļā klase, 
uzstādīti soliņi un atjaunota bērzu aleja. Maļinovieši 
aktīvi iesaistījušies bērzu un liepu stādīšanā, kopā 
iestādot 130 kokus. Talkā sakoptas vairākas novada 
pludmales, ezeru, upju un dīķu krasti. Tā, piemēram, 
Višķu pagastā sakopta pludmale un laivu stacija, 
kalkūnieši sakopuši Daugavas krastu, Kalupes iedzī-
votāji – Kalupes ezera krastu. Tāpat sakopts Medumu 
ezera krasts, Poguļankas upes apkārtne pie dižak-
mens un avota, publiskā pludmale pie Sventes ezera, 
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Grāfu Plāteru–Zībergu pusmuižas parka dīķa apkār-
tne Vaboles pagastā, Jugaņinas, Luknas un Dubnas 
ezera krasti. Vairākos pagastos noritējuši ceļu posmu, 
ciemu teritoriju, parku, baznīcu apkārtņu un piemi-
nekļu sakopšanas darbi.
Daugavpils novada domes kolektīvs talkoja dabas 
parkā “Daugavas loki”, sakopjot Daugavas krastu un 
Markovas takas apkārtni.

Daugavpilī Lielajā talkā savākti apmēram 
5000 maisi ar atkritumiem
23. aprīlī arī Daugavpils pilsēta piedalījās Lielās talkas 
akcijā, lai sapostu savu pilsētu, novadu un valsti pēc 
ziemas. Daugavpilī talkas laikā savākti apmēram pieci 
tūkstoši maisu ar atkritumiem.
Lielajā talkā Daugavpilī piedalījās aptuveni 100 orga-
nizācijas. Pilsētnieki sakopa Stropu ezera krastus, 
Stropu meža parku, Šūņu ezera krastus, talkoja arī 
cietoksnī. Aktīvi talcinieki bija pilsētas izglītības iestā-
žu komandas.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments 
kopā ar Daugavpils pilsētas Jauniešu domi devās 
sakopt Šūņu ezera apkārtni.
Laikapstākļi bija ļoti nelabvēlīgi  – pūta spēcīgs vējš, 
lija lietus, rībināja krusa, taču ik pa brīdim sildīja arī 
saules stari, kas bija sabiedrotie talkas dalībnieku cīņā 
ar atkritumiem. Izveidotā komanda salasīja neskai-
tāmus maisus atkritumu, tomēr lielas celtniecības 
atkritumu kaudzes bija jāatstāj, jo tam nepieciešams 
speciāli aprīkots ekipējums un ierīces.

Apbalvoti Dagdas novada talcinieki
Vides pakalpojumu sniedzējs “Clean R” rīkoja kon-
kursu, kurā varēja laimēt gardumu grozu un dārza 
darbarīku komplektu.
Nu zināmi pieci laimīgie konkursa “Čaklākais talkotājs 
Dagdas novadā” uzvarētāji. Tie ir: Alise Kātiņa un 11 
bērnu audžuģimene no Konstantinovas (mamma 
Svetlana Mahmudova); Lauris Kokars (Ezernieku 
vidusskolas 4. klase) ar savu ģimeni  – brāli Mārtiņu 
un mammu Inetu; Dagdas vidusskolas 7.a klase ar 
audzinātāju Annu Krilovu; LSK Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novadu komitejas Šķaunes Māmiņu centrs 

(vadītāja  – Sandra Drozdova); Bērziņu pagasta brīvā 
laika pavadīšanas centra “Upmala” jaunieši ar vadītā-
ju Sandru Drozdovu.

Rēzeknes novads kļūst sakoptāks un 
skaistāks

23. aprīlī Rēzeknes novada iedzīvotāji pulcējās uz 
Lielo talku, lai sakoptu un sakārtotu novada teritoriju, 
iestādītu kokus un košumkrūmus, izjustu kopāstrā-
dāšanas prieku un arī atpūstos pēc padarītā darba. 
Todien strādāja 1856 talcinieki, savākti 4805 maisi 
ar atkritumiem, taču gandarījums par paveikto nav 
skaitļos izmērāms.
Ozolaines pagasta iedzīvotāji šogad talkoja ne tikai 
savu māju pagalmos, bet arī tika aicināti piedalīties 
pirmajā kopīgajā sabiedriskajā talkā. Lai dienu sāktu 
uz pozitīvas nots un sagatavotos fiziskam darbam, 
dalībniekus gaidīja rīta rosme ar “Talcinieku fizkultko-
mandu”. Vides dizaineres Dainas Zvejsalnieces vadī-
bā pie pagasta pārvaldes ēkas tika izveidots neliels 
dendroloģiskais parks. Iztīrīta mazā upīte, kas plūst 
cauri parkam, pāri tai ierīkots dekoratīvs tiltiņš. Liela-
jos kokos uzstādīti ļoti interesanti, skaisti un oriģināli 
putnu būrīši. Turpmāk uz nesen izveidoto brīvdabas 
atpūtas un pasākumu vietu “Līgo kalnu” Bekšos vedīs 
divas ozolu alejas. Savukārt pašā kalnā jumīša zīmju 
instalācijas tagad papildina sarkano fizokarpu un 
pelēko spireju kompozīcijas, kuru krāsu salikums 
simbolizē Latvijas karoga krāsas.
Talkā tika iestādīti 134 koki un krūmi, uzstādīti deviņi 
putnu būrīši. Darbos piedalījās aptuveni 50 talkotāju, 
starp kuriem bija gan Ozolaines pagasta iedzīvotā-
ji, gan rēzeknieši, ciemiņi no Rīgas un Kuldīgas, kā 
arī talkotāju pulku papildināja pārstāvji no Rēzek-
nes novada pašvaldības un no Satiksmes ministrijas. 
Šogad Ozolaines pagastā kopumā savākta gandrīz 21 
tonna dažādu sadzīves atkritumu.

Lūznavas muižas parkā top 100 ozolu birzs
Foto: Raimonds Kaļva

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Rēzeknes novada 
pašvaldība iesaistījusies akcijā “Simtozolu meži simt-
gadu Latvijai!”, Lielās talkas dienā sakopjot un saga-
tavojot vietu Lūznavas muižas parka teritorijā šāgada 
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novembrī iecerētajai 100 ozolu stādīšanai. Pirmie trīs 
ozoli tika iestādīti jau talkas dienā. Savā dārzā izau-
dzētus piecgadīgus stādiņus šim nolūkam uzdāvināja 
viens no akcijas organizatoriem Armands Pužulis.
“Kārtīgs saimnieks pie savas mājas stāda kārtīgus kokus, 
jo tas ir vērsts uz ilglaicību,” stādot vienu no trim ozo-
liem teica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs, novēlot ilgu mūžu Lūznavai, Lūzna-
vas parkam un Lūznavas muižai.
“Lai aug stiprs un liels un priecē lūznaviešus un apkārt
nes ļaudis!” šādus spēka vārdus pēc ozola iestā-
dīšanas teica Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Vladimirs Špeļs. Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta 
Balčūne papildina: “Muižas īpašnieki mums atstājuši 
fenomenālu mantojumu – krāšņu, bagātīgu parku, kam 
nu jau simts gadu. Mūsu pienākums ir rūpēties par to. 
Iestādot pirmos trīs ozolus, sākam ilgtermiņa projektu 
ar simts gadu ilgu mūžu.”
Pirmos divus ozolus iestādīja Monvīds Švarcs un 
Vladimirs Špeļs, savukārt trešā kociņa iestādīšana tika 
uzticēta aktīvam Lūznavas pagasta jaunietim Tomam 
Kļaviņam.

Rēzeknē talkas dalībnieki  – jaunieši no 
sešām Eiropas valstīm
23. aprīlī Rēzeknē aktīvākie iedzīvotāji vienlaicīgi 
veica sakopšanu dažādās pilsētas teritorijās. Šogad 
uzkopšanas pasākumā Rēzeknē piedalījās aptuveni 
600 cilvēku, savācot vairāk nekā 1000 maisus jeb 
170 m³ atkritumu. Dalību Lielajā talkā reģistrēja 34 
grupas, kuru sastāvā bija talcinieki no pašvaldības, 
uzņēmumiem, skolām un citām organizācijām, kā arī 
pilsētas iedzīvotāji.
Tieši šajā nedēļā biedrība “European Association 
“World – Our Home”” Rēzeknē projektā “EcoMission” 
uzņēma jauniešus no sešām Eiropas valstīm – Bulgā-
rijas, Maltas, Francijas, Spānijas, Turcijas un Latvijas. 
Projektu finansēja Eiropas programma ERASMUS +. 
Apmaiņas projektā, kura mērķis ir veicināt jauniešos 
Eiropas pilsonības apziņu, paaugstinot ekoloģisko 
zināšanu līmeni, piedalījās arī Sakstagala pagasta jau-
nietes Baiba Kauliņa un Iluta Oborenko.

Jaunieši neformālā veidā dalījās ar savām idejām, 
kā cīnīties ar Eiropas ekoloģijas problēmām, iesais-
toties šo problēmu risināšanā, attīstīja ekoloģiskās 
zināšanas, domāšanu, attieksmi un uzvedību dabā 
un piedalījās Vislatvijas Lielajā talkā. Katras valsts 
komanda stādīja tūjas, ciemojās podnieka darbnīcā, 
kur izmēģināja roku māla svilpaunieku darināšanā. 
Projekta dalībnieki bija ekskursijā atkritumu apglabā-
šanas poligonā “Križevņiki”, kur apskatīja, kā notiek 
sadzīves atkritumu utilizācija Latgales reģionā, kā arī 
organizēja simbolisku flešmobu Rēzeknes Festivāla 
parkā.

Ludzas novadā talkots arī uz ūdeņiem
Lielajā talkā Ludzas novads vismaz 22 vietās ir kļuvis 
tīrāks, sakoptāks, skaistāks un drošāks.
Šogad talkošana norisinājās gan uz sauszemes, gan 
pie upēm un uz ūdeņiem. Talkoja visā novadā – Cir-
mas, Pureņu, Isnaudas, Ņukšu, Pildas, Briģu, Nirzas, 
Rundēnu un Istras pagastos, kā arī Ludzas pilsētā. 
Talciniekus  – mammas, tētus, bērnus, vecmammas 
un vectēvus, draugus, paziņas, kaimiņus un visus citus 
dalībniekus nebiedēja ne lietus, ne krusa, ne aukstais 
vējš, bet tie daži retie saules stari deva papildu sparu 
cēliem mērķiem  – tīriem mežiem, ceļmalām, ezera 
un upju krastiem.
Cik daudz skolēnu kā mazas skudriņas skolotāju vadī-
bā ir palīdzējuši uzkopt tuvāko apkārtni pie baznīcas, 
kapiem un pilskalna! Cik daudz darba apkārtnes 
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sakopšanā ieguldījuši lauku cilvēki Ludzas novada 
pagastos, neraugoties uz to, ka sākušies lauku un 
sējas darbi! Īpaši jāatzīmē Bērnu un jauniešu centrs, 
Igors Malzubs un Ervīns Gorelovs, kuru komandas 
organizēja jau par tradīciju kļuvušo Mazā Ludzas 
ezera krasta līnijas tīrīšanu ar laivām.
Šogad savākts daudz atkritumu – izvesti 2800 atkritu-
mu maisu no visa novada.

Ludzas novada jaunieši šopavasar tika aicināti pieda-
līties arī Jaunajā Lielajā talkā, kas notika divos pos-
mos. Viens posms bija Lielās talkas pasākums “Atmi-
ņu audeklu aužot” 22. aprīlī, kur ludzāniešiem, kā 
arī novada iedzīvotājiem bija iespēja sakopt Ludzas 
ievērojamāko iedzīvotāju atdusas vietas. Šī talka tika 
rīkota sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotē-
ku. Otrais talkas posms “Ludzai būt dzidrai” noritēja 
23. aprīlī, kad talcinieki tika gaidīti Ludzas Zaldātu 
radziņā, lai laivās dotos gar Mazā Ludzas ezera kras-
tiem un savāktu plastiku, stiklu un citus atkritumus. 
Tas bija kopīgs pasākums ar biedrību “AKA Latvia”.

Ciblas novadā sakopts Kurjanovas dabas 
parks

Ciblas biedrība “Strauts” jau vairākus gadus sadarbo-
jas ar Valsts meža dienestu (VMD), rīkojot kopīgas tal-
kas Meža dienā. 12. aprīlī vienpadsmit “Strauta” dalīb-
nieki un pārdesmit Mērdzenes pamatskolas skolēnu 
darbojās Kurjanovas ezera krastā, sakopjot dabas 
parka teritoriju. Lielākais atklājums – Kurjanovas ezers 
ir viens no tīrākajiem Baltijā, tajā ir liels īpaši aizsargā-
jamo biotopu un augu skaits, piemēram, Kurjanovas 
ezerā vienīgajā Latvijā vienviet konstatētas divas ļoti 

retas najādu sugas.
Savukārt Lielajā talkā Ciblas novadā piedalījās 246 
talcinieki, visvairāk – Zvirgzdenes pagastā, kur 70 tal-
kotāji pulcējās 11 talkas vietās. Skaitliski lielākā talka, 
kurā reģistrēti 37 dalībnieki, notika Līdumniekos, kur 
vietējā biedrība rīkoja apzaļumošanas talku un meis-
tardarbnīcas. Ciblas pagasta trijās talku vietās strādāja 
59 cilvēki. Pušmucovā talkoja 45 cilvēki, bet Blontu 
pagastā – 35 talcinieki. Ar dažādiem atkritumiem pie-
pildīti gandrīz 1300 balto Lielās talkas maisu.

Balvos Lielā talka kopā ar Cūkmenu

Šogad uz labiem darbiem un doties cīņā pret ļauno – 
atkritumiem un vides piesārņotājiem sauca pats Cūk-
mens, kurš 23. aprīļa rītā Balvu pilsētas parkā aicināja 
visus talkotājus nodot Cūkmena zvērestu un nemēs-
lot mežā!
Balvu pilsētā talkas dienā tika savākti atkritumi Peln-
upītes krastos, sakopta teritorija Dzirnavu ielā, pilsē-
tas parkā, pie Balvu ezera un citviet. Kopumā novadā 
tika izlietoti aptuveni 5000 maisu un savāktas 42 ton-
nas atkritumu. Savukārt SIA “ZAAO” rīkotajā lielga-
barīta atkritumu savākšanas akcijā Balvu ekolaukumā 
trīs dienu laikā tika atgādāti 80 m3 atkritumu.
Pēc kopīga dienas darba Balvu novads šajā pavasarī 
ir kļuvis vēl tīrāks un sakoptāks. Organizatori teic pal-
dies visiem čaklajiem talkotājiem, jo īpaši pašvaldības 
aģentūras “San-tex” darbiniekiem, kuri nenogurstoši 
strādāja visas dienas garumā, kā arī PII “Pīlādzītis” 
kolektīvam, kas kārtējo gadu Lielajā talkā piedalījās 
ļoti kuplā skaitā.
Lielās talkas noslēgumā kā pateicību par darbu 
daži veiksminieki izlozes kārtībā ieguva Lielās talkas 
T-kreklus un “Fiskar” grābekli, lāpstu un dārza šķēres.

Statistika pēc Lielās talkas Gulbenes novadā



Nr. 3 • 2016. gada aprīlis un maijs

LOGS 41

Stāmerienā Lielajai talkai oficiāli tika pieteiktas 36 tal-
košanas vietas, bet reāli 23. aprīlī to bija vairāk;
ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, Gulbenes 
novadam tika piešķirti vairāk nekā pieci tūkstoši atkri-
tumu maisu;
nobraucot 750 km, uz atkritumu poligonu tika nogā-
dātas 18 tonnas Lielās talkas dienā savākto atkritumu.

Apes novadā Lielās talkas akcenti Delviga 
muižas parkā

Apē Lielajā talkā Delviga muižas parkā piedalījās 
30 apeniešu, kuri grib, lai parks izskatītos pievilcī-
gāks. Talcinieki aizrāvās un jūsminājās pa labi pada-
rīta darba izjūtu, cik glīti izskatās līkumotās Jašupītes 
krasti. Kopā pusdienojot, skolotāja Irēna Meistere 
pastāstīja, kā šis parks veidojies, kādi reti koki tajā 
aug un ka šis parks savulaik bijis ceturtais skaistākais 
Latvijā.
Pašvaldība pateicas Ciprusu un Valteru ģimenēm par 
satīrītajām ceļmalām, sociālā dienesta un bāriņtiesas 
kolektīviem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, 
kuri sakopa Dāvja Ozoliņa parku “Jaunrozēs”, par 
darbu visam skolas kolektīvam, kas sakopa gan fut-
bola laukumu, gan Raganu klintis, dīķi un visu skolas 
apkārtni, un komunālās nodaļas darbiniekiem, kuri 
sakopa estrādes un Dižvītola apkārtni.

Lielā talka notalkota arī Strenču novadā
Strenču novadā talkas darbos devās ap 150 aktīvistu. 
Iespēja pievienoties talkai bija visās novada adminis-
tratīvajās teritorijās.
Strenčos talcinieki sakopa brīvdabas estrādes teritori-
ju, draudzes locekļi strādāja pie evaņģēliski luteriskās 
baznīcas, biedrība “Šūpolēs” un sporta fani sakopa 

“Birzīti”, SIA “East West Transit” darbinieki ar ģime-
nēm uzposa degvielas uzpildes stacijas “Ziemeļu 
Nafta” apkārtni, bet talcinieki no Rīgas savāca atkritu-
mus Gaujas krastos un “Oliņu” avota tuvumā.
Sedā talcinieku aktivitāte bija vismazākā, tomēr spe-
ciālistu vadībā tika tīrīts priežu mežs aiz Sedas kul-
tūras nama un izcirsti krūmi ceļmalās. Plāņu pagastā 
iestādīja bērziņus, un jaunklidzieši labiekārtoja saieta 
nama apkārtni. Jērcēnu pagastā talcinieki strādāja Jēr-
cēnmuižas parkā un Ķeižos, kur uzbūvēja jaunu laipu 
uz Saulgriežu saliņu.
Paldies zaļo vardīšu aģitbrigādei, kas šogad paspēja 
ierasties visās talkas vietās Strenču novadā, uzmun-
drinot talciniekus ar vardīšu dziesmu un pacienājot. 
Dienas gaitā radās pat daži muzikāli jaunrades darbi.

“Meža dienas 2016” Mazsalacas novadā
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecī-
bas Mazsalacas nodaļas mežziņi ilggadējā sadarbībā 
ar Mazsalacas novada pašvaldību un Mazsalacas 
vidusskolu 20. aprīlī rīkoja “Meža dienas 2016”. Sko-
lēniem bija iespēja ne tikai sakopt Skaņākalna parka 
teritoriju, bet arī dzirdēt dažādus mežziņu pado-
mus, piemēram, ka Skaņākalna parka vēsturiskie un 
vērtīgie koki ir priedes, tās nevar stādīt zem lieliem 
kokiem, jo neaug ēnā.

Mazsalacas vidusskolas 10. un 11. klases skolēni bija 
sadalījušies vairākās komandās un katrai bija savs 
uzdevums. Viena grupa sakopa teritoriju pie Sapņu 
trepēm  – nolīdzināja grāvja malas zem Mīlestības 
tiltiņa, labiekārtoja taku starp Sapņu trepēm un Skatu 
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platformu pie Salacas, uzberot granti. Cita grupa upes 
krastā zāģēja krūmus, sausos zarus un attīrīja Salacas 
upes krastu, jo tur ir lielie ozoli, kurus sakopjot izvei-
dojas skaista ozolu birzīte un rodas lielākas iespējas 
staigāt tieši gar Salacu un vērot procesus upē. Skolēni 
arī savāca zarus ap kokiem, kas bija nogāzušies, un 
malku pilnu traktora piekabi, kas lieti noder vasaras 
sezonā ugunskura vietai pie Skaņākalna klints.
Laiks talkā bija ļoti mainīgs  – tik ātri, cik uzspīdēja 
saule, uznāca lietus un pat krusa. Pasākuma noslēgu-
mā skolēni katrs iestādīja vairākas priedītes, lai nākot-
nē Skaņākalna dabas parkā turpinātu augt lielas un 
varenas priedes. Mežziņi bija sagatavojuši dažādus 
erudīcijas jautājumus par Mazsalacu un Latviju, pie-
mēram, kā agrāk sauca Mazsalacu un cik kilometrus 
gara ir Salaca, kā nosaka koka vecumu u.c.
Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Valdis Kampuss 
atklāj, ka pasākuma mērķis katru gadu ir sakopt aiz-
vien vairāk vietu gar Salacas upes krastu, lai cilvēki līdz 
Skaņākalna klintij var atnākt gar upes krastu, redzēt 
Salacu un pieiet tai klāt, ieraugot visu dabas daudz-
veidību. Kopā strādājot, daloties idejās ar visiem 
Meža dienu dalībniekiem, veidojas skatījums, kādas 
ir meža problēmas, kādu mēs to vēlamies redzēt un 
kādas atpūtas iespējas nepieciešams pilnveidot.

Burtnieku novadā talko gan seniori, gan 
sportisti

Rencēnu pagasta 13 seniori talkas dienā piedalī-
jās Ziemeļvidzemes lielākā akmens atrašanās vietas 
apkārtnes sakopšanā. Dažiem tā bija pirmā iepa-
zīšanās ar neparasto milzeni. Ar zaļu sūnu pārklāju 
virspusē un metra dziļa ūdens ieskauts, tas sagaidīja 
talciniekus. Akmens nosaukts tuvējās mājas vārdā  – 
Ābeļu akmens. Mājas saimnieks Guntis Lācis jau 
pirmais bija attīrījis ceļu no sakritušajiem kokiem un 
zariem, lai vairāku simtu metru ceļš līdz akmenim 
būtu vieglāk veicams. Un tad sākās akmens muguras 
un sānu atbrīvošana, uzmanoties, lai paši talcinieki 
neiekristu gana dziļajā ūdenī. Sievietes darbojās virs 
akmens, bet vīri atbrīvoja apkārtni no egļu pārba-
gātības un dedzināja liekos zarus. Kaut darbošanos 
traucēja sniegs un lietus, gandarījumu deva akmens 
ārējais izskats pēc tādas apstrādes un mazgāšanas.

Pārsteigums ir arī tas, ka akmens guļ ļoti dziļi mitrajā 
meža augsnē, un tikai aptuveni nojaušams tā aug-
stums. Daudz gadu akmens nebija pat uzskaitīts 
dabas objektu sarakstā, tagad tas aprakstīts un noteik-
tas aptuvenas lieluma koordinātes: 2,3 m augsts, 8,6 
m garš, 5,8 m plats, tilpums 57 kubikmetri (virs zemes 
20 m³), apkārtmērs 23 m.
Savukārt Vidzemes Olimpiskais centrs sadarbībā ar 
Burtnieku novada pašvaldību un brīvprātīgajiem tal-
kotājiem kopīgi atjaunoja un labiekārtoja  – nomar-
ķēja, izzāģēja mazos kociņus, krūmus un sakritušos 
kokus  – skriešanas un nūjošanas trasi gar Gauju 
marš rutā: Gaujas stāvie krasti  – Sīmanēnu svēt-
ozols  – Gaujas stāvie krasti. Jaunais maršruts izvei-
dots skaistā ainavā gar Gaujas upi 21 kilometra garu-
mā. Celiņu platums ir ērti pielāgots un pietiekami 
plats, lai trasi varētu mērot gan skrējēji un nūjotāji, 
gan arī riteņbraucēji.

Valmierā Lielā talka kopā ar Ministru 
prezidentu

Lielā talka Valmierā šogad pagāja, īpaši aktīviem esot 
Valmieras Pārgaujas iedzīvotājiem, izglītības iestā-
dēm, uzņēmumiem un organizācijām. Pilsētas sakop-
šana tika veikta visu nedēļu, atsevišķiem aktīvistiem 
turpinot darbu arī nedēļā pēc Lielās talkas. Patei-
coties talcinieku entuziasmam, sakopta liela daļa 
Pārgaujas mežu – Kauguru vēris un Pauku priedes, kā 
arī Smiltenes, Brenguļu un Ciedru ielu tuvumā esošie 
meži.
Gaujas labajā krastā tika koptas dabas teritorijas ap 
Rātsupīti pie bērnudārza “Ezītis”, gar Ģīmes ezeriņu 
un upīti pie Valmieras sākumskolas. Tika kopts Sajūtu 
parks un uzsākta Putriņu meža sakopšana. Uzņē-
mumi, iestādes un organizācijas kopa arī saviem 
uzņēmumiem vai birojiem piegulošās publiskās teri-
torijas.
Īpašs uzdevums šāgada Lielajā talkā Valmierā bija 
uzsākt Gaujas labā krasta sakopšanu gar Plostnieku 
ielu. Šo darbu veica Valmieras pilsētas pašvaldības 
darbinieki kopā ar Uzņēmēju konsultatīvās padomes 
pārstāvjiem un Ministru prezidentu Māri Kučinski. 
Tika izzāģēti un savākti daļa Gaujas krastos augošo 
krūmu, kā arī uzstādīts jauns tiltiņš pār Ģīmes upīti.
Lielās talkas laikā savākti 78,4 m³ atkritumu.
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Pārgaujas novadā strādāts čakli
Pārgaujas novadā iedzīvotāji aktīvi talkoja arī pirms 
Lielās talkas, un rezultāts ir redzams  – novads kļūst 
arvien sakoptāks, labiekārtotāks un skaistāks, arī attē-
lā redzamais Raiskuma muižas parks.

Foto: Aivars Zvaigzne
Oficiāli Pārgaujas novadā šogad bija pieteiktas des-
mit talkošanas vietas. Pārgaujas novada pašvaldības 
darbinieki domes priekšsēdētāja Hardija Venta un 
izpilddirektores Marutas Drubiņas vadībā talkoja 
Ungurmuižas teritorijā.

Ādažu novadā sakoptas vairāk nekā 30 
vietas

Foto: Laima Jātniece
Ādažu novadā talkoja gan lieli, gan mazi, pavisam 
kopā sakopjot vairāk nekā 30 vietu.
Ādažos viena no centrālajām kopšanas vietām bija 
pagājušajā pavasarī atklātais atkalatjaunotais Gaujas 
aizsargdambis un Gaujas krasts gar to. Skaistais skats 
uz Gauju daudzus vilinājis šajā vietā pavadīt laiku, 
atstājot arī daudz nevajadzīgu liecību par apmeklēju-
mu, taču tagad upes krasts atkal ir tīrs un gatavs prie-
cēt ādažniekus. Kopš aizsargdambja atjaunošanas tas 

kļuvis par patīkamu pastaigu vietu gājējiem ar skatu 
uz plūstošo Gauju, kā arī par iemīļotu maršrutu velo-
braucējiem. Sagaidot Latvijas simtgadi, šo pastaigu 
vietu gar Gauju iecerēts labiekārtot. Gaujas aizsarg-
dambi sakopa gan dome, gan arī iedzīvotāji. Savukārt 
Ūdensrožu parkā Ādažos talkoja “Ādažu uzņēmēju 
biedrība” kopā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) karavīriem. NBS pārstāvji Ādažu novadā sakopa 
arī komunistiskā terora upuru piemiņas vietu Balt-
ezerā.
Lielā Talkas diena Ādažos tika pavadīta darbīgā un 
gaišā noskaņā. Pateicoties čaklajiem talkotājiem, 
tagad tīras ir arī mežaparka ceļmalas no Kadagas 
daudzdzīvokļu mājām līdz Lāceņu ielai, Lielā Balt-
ezera krasta teritorija un Baltezera ciemam piegu-
lošais mežs, Mazā Baltezera piekraste, teritorija ap 
Kadagas daudzdzīvokļu mājām, apkārtne ap Ādažu 
vidusskolu un Stapriņu ciemata apkārtne. Čaklie 
Ādažu novada iedzīvotāji satīrīja arī Āņu ciemu, ceļu 
no Āņiem uz Pleskavas šoseju, Eimuru ciema apkai-
mi, Ādažu “veco parku”, Dūņezera, kā arī Atara ezera 
krastu un Garkalnes ciemu. Aktīva talkošana notika 
Kadagas mežā un Iļķenes ciemā, tika sakopti Attekas 
un Saules ielas grāvji un vēl daudz citu vietu Ādažu 
novadā.

Ceļā uz Latvijas simtgadi

1836 jeb Sirds svētki pašapziņai
Foto: Inese Dāvidsone

15. maijā Kolkasragā kustība “1836” ieraka pirmo ceļa 
stabu un vēlāk ar turpinājumu tautas namā iekustinā-
ja līdzcilvēkus sirsnīgai virzībai uz Latvijas 100 gadu 
jubileju.
Piedaloties Imanta Ziedoņa fondam “Viegli” un drau-
giem, tostarp SIA “Kolkasrags” direktoram Jānim 
Dambītim, daudziem kolciniekiem un viesiem, Kol-
kasraga liedagā ar daudzu roku piepalīdzību zemē 
nostiprināja stabu, uz kura ir rakstīts “Aplido, apceļo, 
apmīļo Latviju” un skaitlis 1836, kas ir Latvijas robež-

līnijas kopgarums.
Iecerēts līdz mūsu valsts 100. dzimšanas dienai izvei-
dot maršrutu apkārt Latvijai mazliet platākā joslā nekā 
robežlīnija, domātu braucējiem un kājāmgājējiem. 
A/s “Latvijas valsts meži” (LVM) atbalsta šo nodomu – 
ceļš būs marķēts ar stabiņiem, un arī pirmais simbo-
liskais stabs ar svārstā iestiprinātu akmeni ir no LVM 
dāvinātas priedes.
Vakara otrā daļa tautas namu piepulcēja tik pilnu, ka 
adatai nebija, kur nokrist. Tik milzīgas labas enerģijas 
caurstrāvotu koncertu sen nebija izdevies piedzī-
vot, un par to liels paldies Renāram Kauperam ar 
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draugiem! Būtībā visi klātesošie bija reizē dalībnieki 
un klausītāji, uzstājās daudzi viesi, no kuriem liela 
daļa bija līdzbiedri fonda divu dienu gājienā no 
Miķeļtorņa līdz Kolkai.

Biķerniekos atklāta Daugavpils novada 
jaunatnes akcija
Šogad tiek uzsākta Daugavpils novada jaunatnes 
akcija “Augsim Latvijai”, kuras mērķis ir katrā pagastā 
iestādīt ozolus par godu Latvijas simtgadei. Pirmie 
pieci no plānotajiem simts ozoliem tika iestādīti 
Biķernieku pagastā. Pasākumā “Skaistā piektdiena” 
Biķernieku pamatskolas izglītojamie un pagasta jau-
nieši rokrokā ar skolas un pagasta pārvaldes vadību 
stādīja ozolus Latvijas simtgades birzī pie pagasta 
pārvaldes ēkas.

“Mēs gribam dāvināt mūsu bērniem un mazbērniem 
kaut ko ilgtspējīgu nākotnē. Tāpēc Izglītības pārvalde 
līdz 2018. gadam plāno katrā no Daugavpils novada 
pagastiem iestādīt vismaz piecus ozolus,” par akci-
jas mērķi pastāstīja jaunatnes lietu speciāliste Santa 
Matisāne. “Jaunieši pēc savas iniciatīvas var izvēlēties 
vietas, kuras apzaļumot – tā var būt gan jauniešu pulcē
šanās, gan kāda īpaša piemiņas vieta.”
“Pirms nedēļas mēs jau iestādījām desmit ozolus, tagad 
šai rindai pievienosies vēl pieci Izglītības pārvaldes 
uzdāvinātie ozoli. Mums padomā ir neapstāties pie 
paveiktā un turpināt papildināt koku aleju,” tā Biķernie-
ku pagasta jaunatnes lietu speciāliste Olga Pankova.
Tuvākajā laikā paredzēts ozolus iestādīt vēl četros 
pagastos  – Naujenes, Kalkūnes, Skrudalienas un 
Vaboles pagastā. Kalkūnes pagastā ozoli tiks stādīti 
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apkārt Raiņa akmenim, Naujenē papildinās aizpērn 
iesākto Naujenes parka apzaļumošanu, tāpat ar ozolu 
jaunaudzēm papildinās teritoriju pie Silenes pamat-
skolas un Vaboles vidusskolas.

Latvijas simtgades gaidās pētīs tradīcijas 
Alūksnes novadā
Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta 
nodaļa kopā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku ik gadu 
rīko novadpētniecības konkursu novada pašvaldī-
bas kultūras, izglītības un kultūrizglītības iestādēm. 
Šogad tā tēma ir “Latvijai – 100. Nacionālās vērtības 
un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas”.
Konkursa dalībnieki līdz septembra vidum veiks pētī-
jumus, izzinot un apkopojot informāciju, stāstus un 
faktus par vietējām tradīcijām, kurām bijusi svarīga 
loma Latvijas kā valsts pastāvēšanā un nacionālu vai 
lokālu vērtību radīšanā un saglabāšanā kādā jomā  – 
kultūrā, sadzīvē, sportā, izglītībā, saimnieciskajā dar-
bībā u.c.
Gaidot Latvijas simtgadi, konkursa tēmas ik gadu 
saistītas tieši ar Alūksnes novadam raksturīgo vērtību 
un dažādu laika liecību saglabāšanu. Aizvadītajā gadā 
novadpētniecības konkursa dalībnieki veica pētīju-
mus par sabiedriski nozīmīgām personām. Šie pētī-
jumi kļūst par būtisku novada kultūras un izglītības 
iestāžu novadpētniecības krājuma daļu.

Gulbenieši savas valsts simtgadei
Gaidot Latvijas valsts simtgadi, Gulbenes novads 
aicina kopā radīt svētkus – darbos, domās, aktivitātēs 
plašākos pasākumos vai ģimenes lokā.
Gulbenes novada dome izsludinājusi akciju “100 
gulbji Latvijas simtgadei”. To realizējot, novada teri-
torijā tiks izveidoti 100 jauni vides objekti – gulbi sim-
bolizējošs tēls. Ikkatram ir iespēja piedalīties akcijā, 
jo viens no gulbjiem tiks veidots no fotoportretiem.

Sakopsim savu sētu Latvijas simtgadei!
Gatavojoties Latvijas simtgadei, Dagdas novada 
pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā 
“Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”. 
Konkurss ir Dagdas novada pašvaldības rīkots pasā-
kums “Ceļā uz Latvijas simtgadi  – 100 puķes savam 
novadam”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistī-
šanos novada teritorijas sakopšanā un ainavas veido-
šanā. Ikviens iedzīvotājs var piedalīties konkursā un 
iegūt vērtīgas balvas, vienkārši sakopjot savu dzīves 
vai darba vietu.
Konkurss notiks šādās nominācijās: sakoptākais ciems 
Dagdas novadā; sakoptākā lauku sēta; sakoptākā 
individuālā māja; tradīcijas un kultūras mantojums 

lauku sētā; sakoptākā daudzdzīvokļu māja; sakoptākā 
iestāde; sakoptākais uzņēmums; sakoptākā tirgota-
va vai kafejnīca; pievilcīgākais tūrisma piedāvājums. 
Tāpat arī paredzētas speciālbalvas nominācijās par 
skaistāko piemājas dārzu, krāšņāko puķu dobi, ori-
ģinālāko vai neparastāko košumdārzu, skaistāko un 
praktiskāko ideju dārzu un videi draudzīgāko sētu.
Konkursa idejas autore Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vadītāja Marija Micķeviča uzsver: “Dagdas 
novads ir mūsu mājas, kurā mēs dzīvojam, dodamies 
uz darbu un strādājam, satiekam ciemiņus. Tā ir vieta, 
kur atgriežas mūsu bērni kaut vai uz īso atvaļinājuma 
laiku, ierodas ciemiņi, un mums jāspēj rast māju sajūtu. 
Mēģināsim izdaiļot savu novadu, lai tas kļūtu vēl pievil
cīgāks ar vasaras puķu reibinošo smaržu, ar neparastu 
un īpašu puķu dobi. Te mēs dzīvojam, elpojam un vien
kārši esam!”

Ziņas sagatavojuši Evita Aploka, Elīna Astahovska, 
Inese Birzkope, Vita Braže, Lita Brice, Diāna 

Čiževska, Raimonda Dakša, Dace Deksne, Kristīne 
Duļbinska, Velga Ērgle, Inita Fedko, Ginta Gailīte, 

Anete Gluha, Zane Gorškova, Monika Griezne, 
Gunta Gruntiņa, Daina Ģeibaka, Zane Ģirne, 

Līga Hofmane, Aija Kamala, Kristīne Karole, Dace 
Klabere, Kristīne Kļaveniece, Inguna Kopštāle, 
Evita Krūmiņa, Marita Kurčanova, Dace Ķēde, 

Ligita Levinska, Laura Liepiņa, Baiba Logina, Guna 
Malinovska, Santa Matisāne, Iveta Megne, Santa 

Ostaša, Kristīne Ozola, Olga Pekša, Ineta Puisāne, 
Baiba Rasa, Agnese Rutka, Ieva Samauska, Diāna 

Siliņa, Aiga Sleže, Kintija Sparāne, Gunta Šmidre, 
Agija Tērauda, Žanete Tiltiņa, Zita Timšāne, Dace 

Tribocka, Anita Truksne, Anna Vanaga, Ivonna 
Vicinska, Daina Vītola, Marlena Zvaigzne, Alnis 
Auziņš, Ivars Indruškevičs, Aleksandrs Kalniņš, 

Druvis Mucenieks, Rolands Naglis, Jānis Ozoliņš, 
Kaspars Sēlis, Aivars Smelcers, Aivars Strazds, 

Uģis Vidauskis, Oskars Vizbulis, Kristaps Zaļkalns, 
Daugavpils domes Sabiedrisko attiecību un 

mārketinga nodaļa, Jelgavas pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību pārvalde, Jūrmalas domes 
Sabiedrisko attiecību nodaļa, Ventspils pilsētas 

Izglītības pārvalde, Ķekavas novada pašvaldības 
Sporta aģentūra, Ludzas novada Bērnu un 

jauniešu centrs, pašvaldības aģentūra “Saldus 
TIKS centrs”, SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”, 

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” Sporta un 
mārketinga daļa, Baltijas Arhitektūras centra 
Preses dienests, “Monsinjora Pētera Vilcāna 

piemiņas fonda” valde un pēc pašvaldību mājaslapu 
informācijas

Gunta Klismeta, redaktore, gunta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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