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14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena
Pirms 75 gadiem naktī no 13. uz 14. jūniju notika Lat
vijas iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS attāliem 
apgabaliem – Sibīriju un tās ziemeļu rajoniem. No 
traģiskās jūnija nakts pagājuši 75 gadi, izaugušas trīs 
jaunas paaudzes, kurām maz kas zināms par tālaika 
notikumiem, un ļoti gribas ticēt, ka nekad nevienai 
paaudzei nekas tāds vairs nebūs jāpiedzīvo.

Katru gadu Latvijā piemin tos, kas nepārnāca un gāja 
bojā svešumā ar sapni par Dzimteni, ticot, ka tā reiz 
būs brīva. Arī šovasar 14. jūnijā visā Latvijā valsts karo
gi tika pacelti sēru noformējumā. Šī diena ar likumu ir 
noteikta kā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
diena.

Piemiņas pasākumi 14. jūnijā notika daudzviet Lat
vijā – gan Rīgā un citās pilsētās, gan novadu centros 
un pagastos. Šo dienu atzīmēja ar svinīgām sēdēm 
pašvaldībās, izstādēm, koncertiem, režisores Dzin
tras Gekas dokumentālās filmas “Tēvi tur” izrādīšanu, 
ziedu nolikšanu un svecīšu liesmiņām.

Kandavā piemiņas pasākums noslēdzās Briežu dzim
tas dārzā ar Kandavas novada represēto iedzīvotāju 
atmiņu grāmatas “Atcerēties... Neaizmirst...” atvērša
nu.
Priekules novadā, turpinot pirms diviem gadiem aiz
sākto tradīciju, Krotes Augšparkā tika iestādīti koki un 
košumkrūmi, un pēc atceres brīža represētie devās 
kopīgā ekskursijā.
Jelgavā atceres brīdis notika Svētbirzī pie memoriālās 
sienas “Ciešanu ceļš” un piemiņas akmens. Pieminot 
1941. gada 14. jūnija un 1949. gada marta deportācijas, 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 
izveidojis ceļojošo izstādi, ko paredzēts eksponēt 
Jelgavas skolās un citās pašvaldības iestādēs.
Ķekavas novadpētniecības muzejs piedāvāja ieskatu 
1941. gada jūnija notikumos no muzeja speciālistes 
Veltas Strazdiņas topošās grāmatas par novadu un 
novadniekiem Otrā pasaules kara laikā.

Valmieras muzejā tika atvērta Latvijas Nacionālā arhī
va Latvijas Valsts arhīva virtuālās izstādes “1941. gada 
14. jūnijs Latvijas apriņķos” sadaļa “1941. gada 14. jūni
ja deportācija Valmieras apriņķī”.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 75. gadadie
nai veltīti pasākumi norisinājās arī Gulbenes novadā, 
kur notika gan starptautiska konference, gan pie
miņas brīži Gulbenes dzelzceļa stacijā, pie Brīvības 
pieminekļa Gulbenē un Latvijas armijas karavīru pie
miņas vietā Litenes kapos.

Ogrē piemiņas pasākums notika tradicionālajā vietā 
– pie represēto piemiņas akmens uzkalniņā iepretim 
katoļu baznīcai, bet šoreiz tas bija īpašs. Represēto 
piemiņas vietā tika atklātas piemiņas plāksnes, kurās 
iegravēti to cilvēku vārdi, dzimšanas un miršanas 
datumi, kuri tika deportēti uz Sibīriju no kādreizējā 
Ogres rajona teritorijas. Šīs 19 plāksnes ir vēsturisks 
vēstījums par 270 konkrētu cilvēku likteņiem, ģime
ņu un dzimtu likteņiem, un kopā tas ir vēstījums par 
latviešu tautas skarbajām likteņgaitām.

Masļenku traģēdijas piemiņas vietas 
atklāšana Baltinavas pagastā

Foto: Andrejs Aleksejevs
1940. gada 15. jūnija rītausmā Padomju Savienības 
NKVD karaspēka vienības veica vairākus uzbrukumus 
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Latvijas Republikas robežsardzes objektiem Abrenes 
apriņķī. Pats traģiskākais no tiem bija sarkanarmiešu 
uzbrukums 1. rotas 2. sardzei Masļenkos, kad tika 
nogalināti trīs robežsargi un divas civilpersonas. Šā 
uzbrukuma laikā nodedzināja sardzes ēku un vairā
kus cilvēkus sagūstīja.
Lai godātu robežsargu piemiņu un ik gadu atcerētos, 
kā viņi toreiz sargāja savu zemi, 15. jūnijā Baltinavas 
pagastā tika atklāta 1940. gada 15. jūnija Masļenku tra
ģēdijas notikumiem veltīta piemiņas zīme. To atklāja 
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks 
pulkvedis Varis Pētersons, Viļakas pārvaldes Lavoš
nieku robežapsardzības nodaļas priekšnieks kap
teinis Gunārs Abrickis un Baltinavas novada domes 
priekšsēdētāja Lidija Siliņa. Piemiņas plāksni iesvētīja 
Baltinavas Jaunavas Marijas pasludināšanas Romas 
katoļu baznīcas priesteris Staņislavs Prikulis.

“Baltijas ceļš” un augusta pučs
Daudzu cilvēku atmiņā uz neaizmirstamiem laikiem 
iespiedies notikums pirms 27 gadiem – 1989. gada 
23. augustā trīs Baltijas tautas – Lietuva, Latvija un 
Igaunija vienojās “Baltijas ceļā”. Tā bija kopīga akcija 
23. augusta vakarā, kad pulksten 19 sadevās rokās 
aptuveni divi miljoni lietuviešu, latviešu un igauņu, 
veidojot 600 kilometru garu dzīvo ķēdi, kas savienoja 
Baltijas valstu galvaspilsētas – Tallinu, Rīgu un Viļņu. 
Šī demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu pasaules 
uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas 
Baltijas valstis.

Foto: Nora Kārkliņa
“Baltijas ceļa” atceres pasākumi Latvijā šogad notika 
vairākās vietās. Visplašākais no tiem bija 23. augusta 
vakarā pie Igaunijas robežas – Naukšēnu novada 
Ķoņu pagastā, kur savulaik bija Lilli–Unguriņu robe
žas kontrolpunkts. Abu valstu brīvībai un neatkarībai 
tika iedegtas svecītes, un ar dziesmām visus klāteso
šos stiprināja Valmieras politiski represēto vīru koris 
“Baltie bērzi” un igauņu pašdarbnieki.

Spraigi notikumi risinājās augusta otrajā pusē pirms 25 
gadiem. Janvārī bija pārdzīvotas barikāžu dienas un nak
tis, aizstāvēta ar 1990. gada 4. maija Neatkarības dekla
rāciju uzsāktā brīvības un valstiskuma atjaunošana, un 
tad augustā pēkšņi – jauni draudi mūsu valsts brīvībai.

Taču pučs Maskavā izgāzās, un 21. augustā Latvijas 
Republikas Augstākā Padome pieņēma konstitucio
nālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. 
Divas dienas vēlāk gar ceļu no Tallinas līdz Rīgai un 
tālāk līdz Viļņai atkal dega ugunskuri, taču šoreiz tie 
bija Baltijas tautu triumfa svētki. Cilvēki pie ugunsku
riem līksmoja, jo bija pienācis faktiskās neatkarības 
brīdis.

Šāgada 21. augustā ar Latvijas Republikas Saeimas 
rīkotiem svētku pasākumiem tika svinēta mūsu val
stiskuma de facto atjaunošanas 25. gadadiena.

Projekts “Neaizmirsīsim” Daugavpils novadā
Jūlija sākumā Daugavpils novadā norisinājās Eiropas 
Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta 
“Neaizmirsīsim” aktivitātes, un novadā viesojās pār
stāvji no trim sadarbības valstīm – Maltas, Itālijas un 
Lietuvas. Projektu īsteno Daugavpils novada Kultūras 
pārvalde, un tas veltīts Otrā pasaules kara piemiņai, 
starpvalstu pieredzes apmaiņai par kara sekām un tā 
ietekmi uz sabiedrību un kultūras mantojumu.
Naujenes Novadpētniecības muzejā tika atvērta 
mākslinieces Silvas Linartes izstāde, kā arī Daugavpils 
novada skolēnu darbu izstāde, kas veltīta Otrā pasau
les kara notikumu atcerei. Spraigā un interesantā 
ciemiņu trīs dienu vizītes programmā bija iekļauta 
starptautiskā konference par padomju periodu Lat
vijā, vairāku varu maiņu viena cilvēka dzīves laikā 
un citām tēmām, kā arī projekta dalībnieki strādāja 
darba grupās, analizējot četru valstu pieredzi par kul
tūras mantojuma vērtību zaudējumiem Otrā pasaules 
kara rezultātā, karu un personību, kara laika virtuvi un 
citiem aspektiem.
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra 
Mukāne: “Projektā liels uzsvars likts uz emocionālo 
pusi – kā karš ir iespaidojis cilvēkus. Pateicoties šim 
projektam, mēs esam tuvinājuši Eiropas pilsoņu kopīgo 
izpratni par kara sekām un izskaidrojuši savas Latvijas 
bēdīgo pieredzi.”
Projekta vadītājs no Islas pašvaldības Maltā Džo 
Se rijs atzina, ka galvenā projekta ideja ir neaizmirst 
– vēsturiskos faktus, kara laika pārdzīvojumus un tā 
atstātās pēdas cilvēku dzīvē, kā arī nodot šo informā
ciju tālāk jaunajai paaudzei.

Pēc konferences projekta partneri nolika ziedus Nau-
jenes dzelzceļa stacijā, pieminot 1945. un 1949. gada 
deportāciju upurus.
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Vizītes laikā projekta dalībnieki apmeklēja vairākas 
vietas Daugavpils novadā, kas saistītas ar Otrā pasau
les kara mantojumu – Maļinovas pagastu un pareiz
ticīgo dievnamu, Sventes muižas muzeju un muzeju 
“Ebreji Daugavpilī un Latgalē”. Ciemošanās pēdējā 
dienā delegācijas devās uz Slutišķu vecticībnieku 
sētu, kur piedalījās Vaboles vidusskolas audzēkņu 
un skolotāju un Līksnas pagasta kultūras nama ama
tierteātra “Maskas” teatralizētā simulācijā par Otro 
pasaules karu.

Godināti Latvijas nacionālie partizāni
30. jūlijā Amatas novada Drabešu pagastā norisi
nājās Vislatvijas mežabrāļu (nacionālo partizānu) 
sanākšana, lai atcerētos tik maz vēstures grāmatās 
aprakstīto, bet 12 gadus ilgušo un neskaitāmi daudzas 
dzīves ietekmējušo Nezināmo karu. Pasākums notika 
nodibinājuma “Brunis” uzceltajā Mežabrāļu bunkurā, 
kur mūsdienās iespējams gūt ieskatu mežabrāļu dzī
ves apstākļos un dzīvesstāstos.

Paldies tika teikts vēl dzīvi palikušajiem 27 mežabrā
ļiem un mežameitām. Pasākuma vadītājs un bunkura 
veidotājs Agris Šults uzsvēra, ka ļoti daudzi pretoša
nās laikā ir cietuši un daudzi gājuši bojā, bet tie nebija 
velti upuri – Latvija ir brīva.
Apsveikumu pasākuma dalībniekiem bija atsūtīju
si Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Svinīgus 
sveicienus un pateicību mežabrāļiem nodeva arī 
Saeimas deputāti Aleksandrs Kiršteins un Jānis Drei-
manis, atvaļinātais NBS majors Voldemārs Māris 
Markuss, nacionālo partizānu vēstures pētnieks Jānis 
Vasiļevskis, Okupācijas muzeja pētniece un Nacio
nālo partizānu apvienības priekšsēdētāja vietniece 
Inese Dreimane, Amatas novada domes priekšsēdē
tāja Elita Eglīte, Latvijas nacionālās pretošanās kus
tības Rendas muzeja vadītājs Andrejs Ķeizars, Juris 
Grasmanis, fotovēsturnieks Pēteris Korsaks u.c.

Alūksnē uzsākta Brāļu kapu labiekārtošana

Alūksnē pie Jaunās pils uzsākta Brāļu kapu teritorijas 
labiekārtošana. Darbus šeit finansēs gan Alūksnes nova
da pašvaldība, gan Krievijas Federācijas vēstniecība.
Augšējo un apakšējo atbalsta sienu paredzēts 
demontēt, bet galvenā siena, uz kuras atrodas pie
miņas plāksnes, tiks atjaunota. Pie piemiņas vietas 
ierīkos arī informatīvo stendu ar tekstu “Otrā pasaules 
kara Brāļu kapi 1941–1945” trīs valodās, un tā vizuālais 
risinājums būs atbilstošs muižas parka informatīvo 
zīmju koncepcijai.

Brīvprātīgi sakopj Pirmā pasaules kara 
apbedījumus Jelgavas novadā

Jelgavas novada Valgundes pagastā 25 brīvprātīgie 
no Vācijas uzkopuši Pirmajā pasaules karā kritušo 
atdusas vietu pie Kalnciema–Klīves evaņģēliski lute
riskās baznīcas. Darbi noslēdzās 17. jūnijā ar svinīgu 
ceremoniju, kurā piedalījās arī pašvaldības vadība un 
Valgundes pagasta un baznīcas pārstāvji.
Latvijā no Pirmā pasaules kara ir vairāk nekā 200 kapu 
vietu. Jau kopš 1993. gada Latvijā ierodas brīvprātīgie 
no Vācijas, lai apkopotu informāciju par mūsu zemē 
apbedītajiem kara upuriem un sakoptu apbedījumu 
vietas. Jelgavas novadā brīvprātīgo grupas ierodas 
regulāri jau vairākus gadus – pērn Kalnciema pagastā 
darbojās jaunieši, bet šogad pieaugušie sakopšanas 
darbus aizsāka pie Kalnciema–Klīves baznīcas un 
nākamgad tos turpinās.

Sakopti karavīru kapi Vecumnieku novadā

Augusta sākumā desmit vācu karavīri ieradās Vecum
nieku novada Valles pagasta Vasku kapos un divu 

http://vecumnieki.lv/typo3temp/pics/e591895909.jpg
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nedēļu laikā sakopa kapu teritoriju, kurā atdusas 127 
Pirmajā pasaules karā kritušie karavīri no Vācijas un 
Krievijas.
Darbi noslēdzās 25. augustā ar svinīgu ceremoni
ju, kurā piedalījās arī domes izpilddirektors Guntis 
Kalniņš un Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta 
Radziņa.

Saldus novadā atjaunota ebreju kapsēta

Ar vācu brīvprātīgo jauniešu palīdzību un sadarbībā 
ar pašvaldībām Latvijā ik gadu tiek atjaunotas arī 
ebreju kapsētas. Šogad kārta bija pienākusi kapsētai 
Saldus novada Zirņu pagastā.
Jaunatklātā ebreju kapsēta tika atklāta 12. augustā. 
Svinīgajā ceremonijā uzstājās gan Saldus novada 
domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis 
un Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs Edijs Mačukāns, 
gan ļoti gaidīti viesi – Izraēlas vēstniece Latvijā Liron-
ne Bar-Sadē, Latvijas Ebreju draudžu un kopienu 
padomes izpilddirektore Gita Umanovska, Vācijas 
vēstniecības kultūras atašejs Aleksandrs Čuikovs, 
muzeja “Ebreji Latvijā” direktors Iļja Ļenskis, projekta 
dalībniece no Vācijas Hanna Drasnina un pats pro
jekta organizators Klauss Peters Rekss.

Vietalvas Labdarības biedrības piemiņas 
akmens atklāšana
Pļaviņu novada Vietalvas pagastā pie autobusu pietu
ras “Miķelēni” kādreizējā Vietalvas Labdarības bied
rības nama drupu vietā uzstādīts piemiņas akmens. 
Projekts “Vietalvas biedrības vēstures takās” īstenots 
Pļavinu novada domes projektu konkursā.

Projekta gaitas sākās ar talkām, ko atbalstīja Vietalvas 
un Odzienas dziedāšanas biedrības un vokālā ansam

bļa “Zīles” biedri, Vietalvas teātra kolektīvs un arī 
“Miķelēnu” saimnieki. Soliņus veidojis Edgars Štāls, 
bet akmens plāksni izgatavojis Viktors Kļeščenogovs.
Piemiņas akmens atklāšanā ar Labdarības biedrības 
ēkas vēsturi iepazīstināja Andris Rūtiņš. Pasākumu 
kuplināja vokālie ansambļi “Zīles” un “Dzirnas” un 
folkloras kopa “Āre”.

Smārdē atklāts piemineklis somu jēgeriem

Foto: Normunds Mežiņš
25. jūlijā Engures novada Smārdē notika vērienīgs pasā
kums ar Latvijas aizsardzības ministra, Somijas vēstnieka 
un citu ietekmīgu amatpersonu līdzdalību, jo pie Smār
des kroga tika atklāts piemineklis somu jēgeriem.
Šovasar aprit 100 gadu kopš kāda ļoti zīmīga, bet 
Latvijā maz pieminēta notikuma, kas saistās ar Somi
jas leģendārajiem jēgeriem. Tie ir somu brīvprātīgie 
karavīri, kurus pasaules vēsturē apbrīno par nelokā
mo ticību Somijas neatkarības idejai un par drosmi, 
ar kādu tie stājās pretī okupantam – Padomju Savienī
bai, uzvarot daudz spēcīgāko PSRS armiju tā sauktajā 
Ziemas karā. Taču – lai to spētu izdarīt, jēgeri guva 
rūdījumu arī mūsu zemē.

Veidos somu karavīru piemiņas vietu 
Alūksnē
Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji 27. un 28. jūli-
jā viesojās Somijas pilsētā Tamperē, kur tikās ar vie
tējās pašvaldības un Somijas Neatkarības cīņu tradī
ciju apvienības pārstāvjiem un apsprieda 2019. gadā 
iecerēto Latvijas Brīvības cīņās kritušo somu karavīru 
atcerei veltītās piemiņas vietas atklāšanu Alūksnē.
Aizpērn Alūksnes novada pašvaldība pieņēma 
lēmumu atbalstīt Somijas Neatkarības cīņu tradīciju 
apvienības iniciatīvu izveidot Latvijas Brīvības cīņās 
Marienburgas (Alūksnes) kaujā 1919. gada 21. februārī 
kritušo Somijas brīvprātīgo karavīru piemiņas vietu 
pie Alūksnes dzelzceļa stacijas.
Tamperē Neatkarības cīņu tradīciju apvienības pār
stāvji iepazīstināja ar stāstu par akmeni, kas no Somi
jas tiks transportēts uz Alūksni, lai šeit turpmāk kal
potu kā piemiņas vieta kritušajiem somu karavīriem. 
Akmens šurp ceļos no somu neatkarībai ļoti nozīmīga 
un vēsturiska objekta – tā sauktās Mannerheima 
līnijas, ko Somija uzbūvēja Karēlijas zemesšaurumā 
aizsardzībai pret PSRS uzbrukumu.
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Latvijā ir vairākas piemiņas vietas somu karavīriem. 
Viena no tām atrodas Bejas (Babetskas) kaujas vietā 
Alūksnes novada Bejā.

Kalupes baznīcā uzstādīti stendi ar epitāfiju 
tulkojumiem

Kalupes katoļu baznīcas sānu joslās atrodas trīs pie
miņas plāksnes – epitāfijas, kas veltītas grāfiem Plāte
riemZībergiem. Labajā pusē pie sienas piestiprinātas 
plāksnes Kalupes muižas īpašniekam un baznīcas 
celtniecības iniciatoram grāfam Staņislavam Plāte
ramZībergam un viņa dzīvesbiedrei Marijai, savukārt 
plāksne kreisajā pusē veltīta viņu meitai Jadvigai.
Šajās piemiņas plāksnēs sniegtas biogrāfiskas ziņas 
par PlāteruZībergu dzimtas piederīgajiem, raksturoti 
viņu dzīves nopelni, īpaši akcentēta šo grāfu loma 
Kalupes baznīcas celtniecībā. No teksta izriet, ka 
plāksnes uzstādījuši dzimtas piederīgie. Katra vēstī
juma noslēgumā ir fragmenti no Svētajiem rakstiem.
Stendi ar epitāfiju tulkojumiem tika uzstādīti Kalupes 
novadnieku saietā, un epitāfiju tulkojuma un uzstādī
šanas idejas autors ir vēstures doktors Henrihs Soms. 
Darbu pie epitāfiju tekstu izpētes un tulkojumiem 
atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, un finansiāls 
atbalsts gūts mērķprogrammas “Latvijai – 100” pro
jektā “Kalupes pagasta kultūras zīmes Latvijas stās

tā”. Epitāfiju latīņu tekstu tulkojuši prāvesti Antons 
un Andrejs Aglonieši un vēstures doktors Andris 
Levāns.

Ludzā aklāta piemiņas plāksne dzejniecei 
Jeļenai Arbuzovai

10. augustā, dienā, kad talantīgajai dzejniecei Jeļenai 
Arbuzovai būtu 70. dzimšanas diena, pie Ludzas 2. 
vidusskolas tika atklāta piemiņas plāksne. Memoriālā 
plāksne, tāpat kā J. Arbuzovas pērn izdotā dzejas izla
se, tapusi par saziedotajiem līdzekļiem.
Plāksnes atklāšanā bija sapulcējušies Jeļenas laika
biedri, draugi, viņas talanta cienītāji. Klātesošos uzru
nāja Saeimas deputāts Aleksandrs Jakimovs, Ludzas 
novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, krievu 
kultūras biedrības “Nasļedije” priekšsēdētāja novada 
domes deputāte Jevģenija Kušča, Ludzas 2. vidus
skolas direktore Zinaīda Buliga un bijušais ludzānie
tis, tagad jeruzalemietis Arons Šneijers. Dzeju lasīja 
Olga Maksimova.
Pārklāju no memoriālās plāksnes noņēma Jeļenas 
klasesbiedri, kas daudz darījuši viņas daiļrades popu
larizēšanā. Svētību deva Tēvs Sergijs.

PAŠVALDĪBU PLĀNI UN LĪGUMI

Publiskie pārskati par 2015. gadu
Vasaras mēnešos domes sēdēs apstiprināti vairāku 
pašvaldību 2015. gada publiskie pārskati – Jēkabpils 
pilsētas domē, Jūrmalas pilsētas domē, Rēzeknes 
pilsētas domē, Dundagas novada domē, Krustpils 
novada domē, Ķekavas novada domē, Nīcas nova
da domē, Olaines novada domē, Salaspils novada 
domē, Tukuma novada domē, Varakļānu novada 
domē u.c.

Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības 
rīcības plāns
Jūrmalas pilsētas dome izstrādājusi ūdens resursu 
aizsardzības rīcības plānu turpmākajiem četriem 
gadiem. Plāns tika apstiprināts Jūrmalas pašvaldības 
domes sēdē 14. jūlijā.

Foto: Ķēstutis Fedirka
Plāns nosaka virkni aktivitāšu, kas vērstas uz ūdens 
resursu aizsardzību un uzlabošanu, saglabājot aug
stu peldūdens kvalitāti, pilnveidojot notekūdeņu 

http://www.ludza.lv/wp-content/uploads/2016/08/IMG_0822.jpg
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apsaimniekošanu un meliorācijas sistēmas, attīstot 
peldvietu infrastruktūru u.c.
Jūrmalas pilsēta ir bagāta gan ar piekrastes, gan iekš
zemes ūdeņiem – Baltijas jūras Rīgas līča piekraste 24 
km garumā, Lielupe, Slokas ezers, kā arī citas mazākas 
ūdensteces un ūdenstilpes. Rīgas līča piekrastē ir 11 
oficiālas labiekārtotas peldvietas, no kurām piecas 
šajā sezonā ieguvušas starptautiski atzīto ekoserti
fikātu “Zilais karogs”, kā arī Kauguru peldvieta, kam 
piešķirts nacionālas nozīmes peldvietas sertifikāts. 
Jūrmalas pilsētas pašvaldība katru sezonu veic peld
ūdens monitoringu, arī iedzīvotāju un atpūtnieku 
iecienītās neoficiālajās peldvietās.
Lai pilsētā sakārtotu notekūdeņu sistēmu, tiek rea
lizēts vērienīgs ūdenssaimniecības projekts. Tāpat 
atjauno lietusūdeņu kanalizācijas sistēmu, un līdz 
2020. gadam saskaņā ar rīcības plānu to paredzēts 
attīstīt, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos risināju
mus.
Jūrmalas pilsētas pašvaldība ar izstrādāto rīcības 
plānu apņēmusies iesaistīties iniciatīvā “The Baltic 
Sea Challenge”, nodrošinot pašvaldības izvirzīto akti
vitāšu izpildi vietēja mēroga ūdeņu un Baltijas jūras 
aizsardzībā.

Tukuma novada sabiedrības veselības 
veicināšanas stratēģija
28. jūlija domes sēdē apstiprināta Tukuma novada 
sabiedrības veselības veicināšanas stratēģija 2016.–
2023. gadam.
Sabiedrības veselības stratēģija ir viens no būtiskāka
jiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas nosaka 
prioritātes un atbilstošu rīcību novada iedzīvotāju 
ilga un kvalitatīva mūža nodrošināšanai. Stratēģija ir 
iespēja pašvaldībai kļūt vēl sakoptākai un pievilcīgā
kai gan vietējiem, gan citu pašvaldību iedzīvotājiem, 
kā arī tā ir iespēja uzņēmējdarbības attīstībai un starp
tautiskās sadarbības veicināšanai.

Pirmais solis Talsu pauguraines dabas 
aizsardzības plāna ieviešanā
Biedrība “Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” 
īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finan
sētu projektu “Talsu pauguraine”, kas tika iesniegts 
un atbalstīts konkursa aktivitātē “Īpaši aizsargāja
mo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu 
ieviešana”.
LVAF finansējums piešķirts informācijas aktualizēša
nai par dabas parku, digitālas kartes un informatīvā 
materiāla sagatavošanai, velomaršrutu marķējuma 
atjaunošanai 69 km garumā, kā arī informācijas plāk
šņu atjaunošanai un tūrisma objektu uzturēšanas un 
apsaimniekošanas pasākumiem aktīvās atpūtas vietā 
“Rīti”.
Projekta mērķis ir uzsākt dabas parka “Talsu paugu
raine” dabas aizsardzības plāna ieviešanu, sagatavo
jot ieteikumus teritorijas apmeklētājiem un būtiskā
ko informāciju par publiski pieejamām rekreācijas 
iespējām, apskates objektiem, takām un velomarš
rutiem un atjaunojot tūrisma infrastruktūru, veici

not veselīgu dzīvesveidu un teritorijas izmantošanu 
dabas un aktīvās atpūtas tūrismā. Projekts jāīsteno 
līdz šāgada 31. oktobrim.

Pirmo reizi Latvijā teritorijas plānojuma 
izstrādē izmanto dronu

Iecavas novadā norit darbs pie novada teritorijas 
plānojuma 2017.–2029. gadam izstrādes. 25. augustā 
Iecavā bija ieradušies uzņēmuma SIA “Grupa93” pār
stāvji, kas veic plānojuma izstrādi, lai ar drona palī
dzību apzinātu pašreizējo situāciju ar autostāvvietām 
Iecavas centrā un varētu plānot auto novietņu attīstī
bu. Latvijā dronu izmantošana teritorijas plānojuma 
izstrādē ir neierasts un jauns risinājums.
SIA “Grupa93” projektu vadītāja Kristīne Casno 
skaidroja, ka šis bija pirmais drona lidojums, lai fik
sētu stāvvietu piepildījumu. Tuvākajā laikā lidojumi 
tiks veikti atkārtoti laikos, kad novērotas lielākās 
problēmas ar auto novietošanu – vakaros, svētdienās, 
kad iecavnieki un Iecavas viesi apmeklē tirgu. Jaunajā 
teritorijas plānojumā paredzēts risināt auto novieto
šanas problēmu daudzdzīvokļu māju pagalmos un 
Iecavas centrā.
Teritorijas plānojuma redakcija tiks izstrādāta līdz 
šāgada beigām, 2017. gada sākumā uzsāks tās pub
lisko apspriešanu. Plānots, ka jaunā Iecavas novada 
teritorijas plānojuma izstrāde tiks pabeigta nākamā 
gada vasarā.

Kuldīdznieki vienojas par starptautisku 
sadarbību ar Ķīnu
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No 23. līdz 29. jūnijam Kuldīgas attīstības aģentūras 
direktors Kaspars Rasa devās uz sanāksmi Ķīnā, lai 
parakstītu vienošanos par starptautisku sadarbību 
ilgtspējīga tūrisma attīstībā. Šādu vienošanos parak
stīja 20 pārstāvji no Šveices, Nīderlandes, Franci
jas, Itālijas, Lielbritānijas, Polijas, Čehijas, Argentīnas, 
ASV, Korejas Republikas, Japānas, Izraēlas un Latvijas.
Starptautiskās vienošanās rezultātā Kuldīga iegūs jau
nus kontaktus, sadarbību ar citām valstīm, kā arī atpa
zīstamību starptautiskā līmenī. Tāpat Kuldīga gūs citu 
pilsētu pieredzi un padomus problēmu risināšanā.

Nodomu protokols starp Vecumnieku 
novadu un Biržu rajona pašvaldību

30. jūnijā Lietuvas Biržu muzejā “Sela” notika Biržu 
rajona pašvaldības un Vecumnieku novada domes 
vadības un speciālistu tikšanās, kurā tika prezentēta 
abu pašvaldību darbība un spriests par tālāku sadar
bību un kopīgu projektu izstrādi.
Biržu rajona pašvaldības mērs Valdemārs Vaļkuns un 
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards 
Melgailis parakstīja nodomu protokolu par turpmā
ko sadarbību. Abas puses vienojās attīstīt kultūras 
daudzveidību, sociālo, profesionālo, kultūras, izglī
tības un jauniešu sadarbību un pieredzes apmai
ņu, tādu tūrisma produktu saglabāšanu, attīstību un 
pazīstamību, kas saistīti ar vietējo kultūras un dabas 
mantojumu, tūrisma un saimniecības infrastruktūras 
attīstības veicināšanu, pieredzes apmaiņu Eiropas 
Savienības un citu projektu apguvē, starptautisko 
iniciatīvu abpusēju atbalstīšanu un ar to saistītās pie
redzes apmaiņu.

Rundāles novadam sadarbības līgums ar 
Udžātes-Trevāno pašvaldību Itālijā

Foto: Zinaida Sparāne

Rundāles novada deju kolektīvs “Rundāle” un nova
da domes oficiālā delegācija priekšsēdētāja Aivara 
Okmaņa vadībā jūlija sākumā viesojās sadraudzības 
pašvaldībā UdžātēTrevāno Itālijā, lai kopīgi ar citu 
septiņu Eiropas pašvaldību iedzīvotājiem no Itālijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Polijas, Maltas un Vāci
jas iesaistītos programmas “Eiropa pilsoņiem” pro
jektā, prezentējot kultūras dažādību, kā arī parakstītu 
sadarbības līgumu.
Svinīgā sadarbības līguma parakstīšana 9. jūlijā pul
cēja gan visus projekta dalībniekus, gan vietējos 
iedzīvotājus. Diena tika iesākta ar gājienu caur Udžā
tes pilsētas centru. Četru stundu garajā ceremonijā 
katra dalībvalsts teica uzrunu dzimtajā valodā, tika 
atskaņotas himnas, nolasīti svinīgie zvēresti. Sadarbī
bas līgumus ar UdžātesTrevāno pašvaldību parakstīja 
Rundāle, Halinga (Igaunija), Pakroja (Lietuva), Ripina 
(Polija) un Talpjeta (Malta).
Līgums nosaka, ka Rundāles un UdžātesTrevāno 
pašvaldības veicinās un atbalstīs iedzīvotāju piere
dzes apmaiņu, lai ar lielākas savstarpējas sapratnes 
un efektīvas sadarbības palīdzību sekmētu vispārējas 
brīvības, demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma 
vērtības.

Sadarbības līgums starp Tukuma novadu 
un Francijas Šenevjēras pašvaldību

15. jūlijā Rožu svētku laikā Jaunmoku pilī Tukuma 
novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans parak
stīja sadarbības līgumu starp Tukuma novada pašval
dību un Francijas Šenevjēras pašvaldību.
Sadraudzību ar Tukuma novada pašvaldību jau 12 
gadus ir veidojusi Šenevjēras sadraudzības komiteja 
“Les Tons de Chennevières”, attīstot to sporta un 
kultūras jomā un popularizējot Latviju un Tukumu 
Francijā.
Parakstot sadarbības līgumu, abas pašvaldības aplie
cināja, ka stiprinās sadarbību un sadraudzību, kas 
pamatojas uz demokrātijas principiem, un dalīsies 
pieredzē un zināšanās.

http://vecumnieki.lv/uploads/pics/VEC3-mm-11035.jpg
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Parakstīts Durbes novada un Polijas 
Skvežinas pilsētas līgums

Durbes novadā vizītē bija ieradušies Polijas Skvežinas 
pilsētas domes pārstāvji, un 15. jūlijā notika sadarbī
bas līguma svinīga parakstīšana starp Durbes novada 
domi un Skvežinas pilsētu.
Abu pašvaldību vadītāji – Durbes novada domes 
priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics un Skvežinas mērs 
Leslavs Holovņa parakstīja sadarbības līgumu, apņe
moties rūpēties par pašvaldību sociālo un ekonomis
ko attīstību un veicināt kopīgus pasākumus izglītības, 
kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomā.

Daugavpilieši līgumu parakstījuši “Ķiršu 
festivālā” Baltkrievijā

No 18. līdz 23. jūlijam Baltkrievijas Vitebskas apgaba
la Glibokajē – vietā, kas slavena ar saviem ķiršu dār
ziem, notika ceturtais “Ķiršu festivāls”. Tajā piedalījās 
arī Daugavpils Baltkrievu kultūras centra (BKC) tautas 
dziesmu ansamblis “Kupaļinka”.
“Ķiršu festivāla” laikā Glibokajes rajona izpildkomite
jas Ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes nodaļas 
vadītāja Tatjana Taraseviča un Daugavpils Baltkrievu 
kultūras centra vadītāja Žanna Romanovska svinīgi 
parakstīja sadarbības līgumu.

BKC biroju tagad rotā pulkstenis “Ķiršu festivāls”, 
apbalvojumu sienu – festivāla diploms, krūze papil
dinājusi izstādi, bet bibliotēkā ir jauna grāmata par 
Glibokajes rajonu. Dāvanas tika pasniegtas Daugav
pils delegācijai sadarbības līguma parakstīšanas laikā 
un festivāla noslēguma pasākumā.

Tukuma novada Sociālā dienesta un 
Starptautiskās apvienības par cilvēka 
tiesībām sadarbības līgums

19. jūlijā Tukuma novada pašvaldības aģentūrā “Tuku
ma novada Sociālais dienests” viesojās Starptautiskās 
apvienības par cilvēka tiesībām (ISHR) Vācijas noda
ļas un Vācijas izraidīto federācijas delegācija.
Tikšanās laikā tika noslēgts sadarbības līgums starp 
Tukuma novada Sociālo dienestu un biedrību “Starp
tautiskās apvienības par cilvēka tiesībām Latvijas 
nodaļa”. Puses pārstāvēja Tukuma novada Sociālā 
dienesta direktore Ina Balgalve un biedrības prezi
dents Roberts Lazda. Puses apņēmās apvienot savus 
spēkus kopīgas darbības veikšanai ar nolūku nodro
šināt humānās palīdzības sniegšanu Tukuma novada 
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, kā arī personām, 
kas nonākušas krīzes situācijā. Humānās palīdzības 
sniegšana iespējama, pateicoties ISHR Vācijas noda
ļas Vitlihas darba grupai un tās vadītājai Katrīnai 
Bornmillerei.

Pļaviņieši paplašina starptautiskās 
sadarbības iespējas

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbī
bas programmas 2014.–2020. gadam Eiropas Kaimiņ
attiecību un partnerības instrumenta ietvaros finan
sējuma apgūšanas nolūkā 20. jūlijā Pļaviņu novada 
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domes priekšsēdētājas vietnieks Aigars Lukss, tieko
ties ar Baltkrievijas Sarkanā krusta biedrības Grodņas 
reģionālās filiāles priekšsēdētāju Romāniju Romā-
novu, Skomoroško parakstīja līgumu par sadarbību 
sociālajā jomā.
Līgums paredz veicināt informācijas apmaiņu un 
sadarbību starp Pļaviņu novada domi un Baltkrievijas 
biedrību “Sarkanais Krusts” – pilnveidot donoru kus
tību, pirmās palīdzības sniegšanu, mazināt neaizsar
gātību ārkārtas situācijā, atbalstīt sociālā riska grupas, 
tostarp bērnus, pensionārus, imigrantus un bēgļus, 
attīstīt vietējās kopienas, uzlabot slimību profilaksi, 
veicināt veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo darbu, 
attīstīt izglītības metodisko bāzi, veicināt organiza
torisko attīstību sociālajā sfērā, apkarot cilvēku tirdz
niecību, cīnīties pret vardarbību ģimenē, veicināt 
starptautisko sadarbību, atbalstīt ģimenes, kas audzi
na bērnus ar invaliditāti, izstrādāt un īstenot kopī
gus projektus un programmas, organizēt seminārus, 
konferences, apmācības, publicēt kopīgi izstrādātos 
materiālus, apmainīties ar informāciju un pieredzi, 
pārstāvēt pušu intereses starptautiskos pasākumos, 
veikt kopīgus pētījumus sadarbības jomās.

Ludzā parakstīts līgums par kultūras 
mantojuma saglabāšanu un tūrisma 
attīstību

Foto: Jūlija Supova
11. augustā Ludzā tika parakstīts trīspusējs sadarbī
bas līgums starp Ludzas Novadpētniecības muzeju, 
Hordalandas Muzeju centru Norvēģijā un biedrību 
“Ludzas amatnieks”.
Sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas partneriem 
aizsākās pirms diviem gadiem Ludzas novada paš
valdības īstenotā projekta “Ludzas Lielās sinagogas 
restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimša
na” ietvaros. Parakstot līgumu, sadarbības partneri 
apliecināja vēlmi arī turpmāk sastrādāties kultūras 
mantojuma izpētē un saglabāšanā, piedalīties kopīgu 
projektu izstrādē un realizācijā, īstenot pētniecības 
un sabiedrības izglītošanas aktivitātes, kā arī sadarbo
ties kopīgu tūrisma produktu attīstīšanā.

Viļānos likts pamats sadarbībai ar Gruzijas 
pašvaldību
Viļānu novada svētkos šogad piedalījās arī viesi no 
Gruzijas – Lagodehi pašvaldības delegācija un meite

ņu vokālais ansamblis “Hereli gogonebi”.

20. augustā tika parakstīts nodomu protokols starp 
Viļānu novada pašvaldību un Lagodehi pašvaldību 
Gruzijā ar mērķi nākotnē parakstīt sadarbības līgumu. 
Kā pastāstīja Lagodehi pašvaldības priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks Giorgi Bokerija, abas pašvaldības 
saskaras ar līdzīgām problēmām gan attīstības, gan 
izglītības, gan uzņēmējdarbības jautājumos, līdz ar to 
sadarbība var nest būtiskus ieguvumus abām pusēm.

Preiļu novadam sadarbības līgums ar 
Okņicas rajonu Moldovā

27. augustā Okņicā, Moldovas Republikas Okņi
cas rajona lielākajā pilsētā, tika noslēgts sadarbības 
līgums starp Preiļu novadu un Okņicas rajonu. Līgu
mu parakstīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja 
Maruta Plivda un Okņicas rajona priekšsēdētājs Vasi-
le Romaņuks.
Noslēgtais līgums paredz sadarbību vairākās jomās – 
sadarbības veicināšanā starp uzņēmējiem, apkārtējās 
vides aizsardzībā un enerģētikā, administratīvās vadī
bas jomā, izglītībā, kultūrā, sportā, kā arī informācijas 
apmaiņā un jauniešu darbā.
Sadarbības līguma noslēgšana notika Moldovai nozī
mīgā brīdī – Okņicā tika svinēta Moldovas Republikas 
neatkarības 25. gadadiena. 27. augustā visas dienas 
garumā risinājās dažādi Moldovas neatkarības dienai 
veltīti pasākumi, kuru centrālais notikums bija sadar
bības līguma parakstīšana.

LIAA līgumi ar Ogres, Skrundas un Valkas 
novadu
9. jūnijā Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs 
Mangulis parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru (LIAA) par reģionālā biznesa un 
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radošo industriju inkubatora izveidi Ogrē, Akmeņu 
ielā 47. To administrēs LIAA, savukārt pašvaldība 
nodrošinās inkubatora telpas.
28. jūnijā līgumu par sadarbību investīciju piesais
tē LIAA noslēdza ar Skrundas novadu. To parakstī
ja Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta 
Robežniece.

16. augustā līgumu par uzņēmējdarbības attīstības 
sekmēšanu un ārvalstu investīciju apjoma pieauguma 
veicināšanu parakstīja Valkas novada domes priekš
sēdētājs Vents Armands Krauklis un LIAA direktors 
Andris Ozols.
Šī ir jau 36. pašvaldība, ar kuru LIAA noslēgusi līgumu 
par sadarbību investīciju piesaistē LIAA izstrādātās 
ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas “POLA
RIS process” ietvaros. Izstrādātā metodika paredz 
ciešāku sadarbību starp valsts, pašvaldības, privātā un 
akadēmiskā sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investī
cijas.

Nodomu protokols par Latvijas Sarkanā 
Krusta sociālās aprūpes centru Kuldīgā

Foto: Eduards Dambergs
7. jūlijā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” ģene
rālsekretārs Uldis Līkops parakstīja nodomu protoko
lu par Latvijas Sarkanā Krusta ieceri izveidot sociālās 
aprūpes centru Kuldīgā, Graudu ielā 21.
Vienošanās paredz, ka līdzšinējās pansionāta “Venta” 
telpās, kas atbrīvojušās, jo SIA “Kuldīgas slimnīca” 
no sociālās aprūpes centra “Venta” pārņem ilgsto
šas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma 

nodrošināšanas funkciju, turpmāk darbosies Latvijas 
Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrs. Līdz ar to Kul
dīgas novadā būs divi ilgstošas sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēji – SIA “Kuldīgas 
slimnīca” un biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Parakstīts nodomu protokols par sadarbību 
suitu kultūrtelpas saglabāšanā
17. augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika 
pasākums “Suitu kultūrtelpas nozīme Latvijas nema
teriālā kultūras mantojuma saglabāšanā”, kurā kultū
ras ministre Dace Melbārde, Latvijas Nacionālā kul
tūras centra direktore Signe Pujāte, UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļ-
ņika, Alsungas novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Sokolovskis, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa, Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks un biedrības “Etniskās kultūras 
centrs “Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova 
parakstīja nodomu protokolu par sadarbību suitu 
kultūrtelpas saglabāšanā.
Nodomu protokols paredz turpināt iesākto sadar
bību, rūpējoties par suitu kultūrtelpas saglabāšanu, 
kas kopš 2009. gada iekļauta UNESCO Nemateriālā 
kultūras mantojuma, kam nepieciešama neatliekama 
glābšana, sarakstā. Plānots arī sekmēt tādu kultūras, 
formālās un neformālās izglītības un ekonomisko 
aktivitāšu ierosināšanu un īstenošanu, kas nodrošinā
tu suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāša
nu, dzīvotspēju un attīstību.

Pasākumu kuplināja etnogrāfiskais ansamblis “Suitu 
sievas”.

Ogres novada pašvaldības un “Latvijas 
Dzelzceļa” līgums
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30. augustā Ogres novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Egils Helmanis un VAS “Latvijas Dzelzceļš” 
valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš parakstīja līgu
mu par tuneļu projektēšanu Ogres pilsētā.
Sadarbības ietvaros pašvaldība apņemas līdz 2017. 
gada 1. aprīlim veikt izpēti par iespējamajiem teh
niskajiem risinājumiem dzelzceļa sliežu šķērsošanas 
tuneļu izbūvei Kalna prospektā un Mālkalnes pros
pektā, līdz nākamā gada 31. maijam izstrādāt projek
tēšanas uzdevumu un līdz 2017. gada 31. decembrim 
– tehnisko projektu. Savukārt VAS “Latvijas Dzelzceļš” 
līdz tuneļu izbūvei apņemas veikt nepieciešamos 
darbus un uzlabojumus gājēju pārejas šķērsošanai 
Mālkalnes prospektā. Tuneļu projektēšanas darbiem 
uzņēmums atvēlējis 40 000 eiro līdzfinansējumu jeb 
pusi no projektēšanas darbu izmaksām.

Bauskas novada pašvaldība sadarbosies ar 
RPIVA

Bauskas novada pašvaldība un Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) 4. augustā 
noslēdza sadarbības līgumu un vienojās par sadar
bības veidiem Bauskas novada iedzīvotāju izglītības 
līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības īstenošanai un 
novada ekonomikas veicināšanai, kā arī par sadarbī
bu izglītības, pētniecības, kultūras un uzņēmējdarbī
bas atbalsta sniegšanā.
Bauskas novads pašvaldība apņemas ar RPIVA strādāt 
Zemgales reģiona izglītības problēmu izpētē, analīzē 
un risināšanā, iespēju robežās atbalstīt studentus ar 
nepieciešamo prakses vietu nodrošināšanu pašvaldī
bas iestādēs un uzņēmumos un atbalstīt pašvaldības 
speciālistu iesaistīšanos studiju procesā kā docē
tājiem, vieslektoriem, meistarklašu vadītājiem. Pēc 
nepieciešamības pašvaldība izstrādās pētniecisko 
darbu virzienus atbilstoši Bauskas novada vajadzī
bām, īstenos kopīgus projektus un organizēs kopīgus 
pasākumus.

Vienošanās par reģionālo zinātnes centru 
attīstību Kurzemē, Vidzemē un Latgalē
1. jūnijā Ventspils, Cēsu un Daugavpils pašvaldī
bas Rīgā parakstīja vienošanos, kas paredz reģionā
lo inovāciju popularizēšanas un jauniešu iesaistes 
centru izveidi Kurzemē (Ventspilī), Vidzemē (Cēsīs) 

un Latgalē (Daugavpilī), tādējādi veicinot jauniešu 
ieinteresētību un izpratni par eksakto zinātņu jomu 
un tehnoloģijām.

Foto: VATP
Pašvaldību savstarpējās sadarbības mērķis ir veidot 
daudzveidīgu un visaptverošu reģionālo interešu 
izglītības un zinātnes centru piedāvājumu visā valstī, 
mudinot skolēnus un jauniešus aktīvāk izvēlēties 
mācības un studijas fizikas, ķīmijas, astronomijas un 
citās eksaktās zinātnēs, kas ir valstiski nozīmīgi un 
darba tirgū pieprasīti virzieni. Sadarbību paredzēts 
īstenot, katrai pašvaldībai izstrādājot savu reģionālā 
zinātnes centra koncepciju, nodrošinot tematiskā 
satura nepārklāšanos, saskaņojot katra zinātnes cen
tra specifiku, tā saturisko un vizuālo formātu.

Ventspils Augstskolas partneri – Talsu Valsts 
ģimnāzija un Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
17. augustā Ventspils Augstskolas (VeA) rektora vie
tas izpildītājs Kārlis Krēsliņš parakstīja sadarbības 
līgumu ar Talsu Valsts ģimnāziju un Talsu novada 
izglītības pārvaldi. Līgums paredz Jauno elektroni
ķu skolas organizēšanu Talsu, Dundagas, Rojas un 
Mērsraga novada skolēniem. VeA Jauno elektroniķu 
skolai izstrādās un īstenos septiņas teorētiskās un 
praktiskās nodarbības, vismaz trīs no tām organizējot 
VeA laboratorijās. Jauno elektroniķu skolas noslēgu
mā audzēkņi sagatavos noslēguma darbu, par kuru 
saņems apliecību.

25. augustā Ventspils Augstskolas rektora vietas izpil
dītājs Kārlis Krēsliņš, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 
direktore Pārsla Kopmane un Ventspils Izglītības pār
valdes vadītājs Aldis Slavinskis parakstīja līgumu, kas 
paredz sadarboties nozares izglītības procesa nodro
šināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā.
Ventspils Augstskola, sadarbojoties ar Ventspils Valsts 



Nr. 4 • 2016. gada jūnijs–augusts

LOGS 13

1. ģimnāziju, palīdzēs organizēt teorētiskās un praktis
kās nodarbības skolēniem, tostarp VeA laboratorijās. 
Sadarbība plānota arī zinātniski pētniecisko darbu 
izstrādē, piedāvājot skolēniem tēmas datorzinātnēs, 
elektronikā, ekonomikā un biznesā, kā arī piesaistot 

zinātniski pētniecisko darbu vadītājus tēmu izstrā
des nodrošināšanai. Viens no sadarbības punktiem 
paredz veicināt pedagoģisko sadarbību starp abām 
iestādēm, kā arī profesionālās orientācijas pasākumu 
organizēšanu.

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTIE 
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI

Salaspilī

1. jūnijā Salaspils novada domē tika svinīgi atklāts 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC).
Uzrunājot klātesošos, domes priekšsēdētājs Rai-
monds Čudars teica: “Apmeklētāju apkalpošanas 
centrs ir mūsu seja un prezentācija. Es ticu, ka mūsu 
birojs, kurā būs gan valsts, gan pašvaldības pakalpoju
mi, būs labākais.”
Ar savu klātbūtni centra atklāšanu pagodināja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstī
bas jautājumos Aivars Draudiņš un Publisko pakal
pojumu departamenta vecākais eksperts Normunds 
Lauskis.

Balvos

1. jūlijā tika atklāts Balvu novada Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas darbojas 

uz pašvaldības bāzes un saskaņā ar vienotiem princi
piem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldī
bas, gan noteiktus valsts pakalpojumus.
Svinīgajā atklāšanā piedalījās Balvu novada vadība, 
VARAM, VSAA, LPS un citi valsts un pašvaldības 
ie stāžu pārstāvji.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinov-
skis izteica pateicību visiem, kuri iesaistījās centra 
izveidē, un vēlēja jaunā centra darbiniekiem un tā 
vadītājai Skaidrītei Pilātei strādāt tā, lai nodrošinātu 
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novada iedzī
votājiem.

Smiltenē

1. jūlijā Smiltenes domes ēkā svinīgi tika atklāts 
pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs Vidzemē, kurā 
turpmāk iedzīvotāji varēs saņemt Smiltenes novada 
pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus.
VARAM valsts sekretāra padomnieks IKT jautājumos 
Edmunds Beļskis norādīja, ka šis ir ļoti veiksmīgs 
piemērs, kā, sadarbojoties dažādām iestādēm, tiek 
taupīts iedzīvotāju laiks un finanšu resursi, jo visi 
pakalpojumi pieejami vienuviet.
Pēc svinīgās atklāšanas un lentes pārgriešanas Smil
tenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis 
aicināja viesus doties uz domes sēžu zāli, kur klāteso
šos iepazīstināja ar Smiltenes novada sasniegumiem 
dažādās nozarēs, kā arī pastāstīja par nākotnes iece
rēm un plānotajiem darbiem.

Baltinavā
Lai padarītu pieejamākus valsts sniegtos pakalpoju
mus Baltinavas novada iedzīvotājiem, pašvaldības 
ēkā atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs.

http://www.salaspils.lv/images/aktualitates/parvalde/2016/2_AAC.jpg
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=13591:atklats-balvu-novada-valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs&catid=65:aktualitates&Itemid=123&lang=lv
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Ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs šeit vienu
viet var izmantot astoņu iestāžu – Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbi

nātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts 
zemes dienesta, Lauku atbalsta dienesta un Valsts 
darba inspekcijas pakalpojumus.

Latvijas dzimtsarakstu nodaļu sistēmai – 95
1. jūnijā, atzīmējot Latvijas dzimtsarakstu nodaļu 
sistēmas 95. gadadienu, svinīgā pasākumā kultūras 
centrā “Ziemeļblāzma” Rīgā godināja Latvijas dzimt
sarakstu nodaļu darbiniekus. Vairākām nodaļu vadī
tājām un speciālistēm par ieguldījumu dzimtsarakstu 
attīstībā un ilggadēju un priekšzīmīgu darbu tika 
pasniegti Tieslietu ministrijas I un II pakāpes Atzinī
bas raksti un Goda diplomi. Tā kā šos apbalvojumus 
Tieslietu ministrija (TM) piešķir reizi piecos gados, 
īpaši godināja dzimtsarakstu nodaļu pārstāves – Triju 
Zvaigžņu ordeņa un Atzinības krusta kavalieres, kuras 
ieguvušas augstākos valsts apbalvojumus un savas 
aktīvās darba gaitas jau ir beigušas.
Pasākuma svinīgajā daļā piedalījās Valsts prezi
dents Raimonds Vējonis, Ministru prezidents Māris 
Kučinskis, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Latvi
jas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis un Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps met
ropolīts Zbigņevs Stankevičs. Kopā ar dzimtsarakstu 
nodaļu darbiniekiem pasākumā piedalījās arī Latvijas 
pašvaldību pārstāvji.

Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un 
sudraba spalvu par godprātīgi veikto darbu 30 gadu 
garumā (kopumā šajos darba gados salaulāti 500 
pāru) saņēma Jaunpils novada domes priekšsēdē
tāja Ligita Gintere. Apbalvoto vidū ir divas Jelgavas 
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces – vadītājai Ainai 
Rokjānei piešķirts TM I pakāpes Atzinības raksts un 
zelta spalva, bet galvenajai speciālistei Zaigai Zariņai 
– TM II pakāpes Atzinības raksts un sudraba spalva. 
TM I pakāpes Atzinības raksts un zelta spalva piešķirta 
arī Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītā
jas vietniecei Vijai Kuģei un Valkas novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Mārai Zeltiņai. TM 
Goda diplomu saņēma Preiļu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas inspektore Ināra Casno un Jēkabpils pilsētas 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Kristīne 
Gumbele.

Aktīvākās pašvaldības Latvijas Veselības 
nedēļā
Jau piekto reizi maijā norisinājās Latvijas Veselības 
nedēļa jeb MOVE Week 2016, ko Eiropā organizē 
Starptautiskā Sporta un kultūras asociācija un Latvijā 
koordinē Latvijas Tautas sporta asociācija. Šogad šajā 
nedēļā iesaistījās 38 Eiropas valstis, 2941 pilsēta un 
6117 organizatori, notika 14 105 pasākumi, kuros pie
dalījās 3 444 930 dalībnieku.
Latvijā Veselības nedēļas pasākumus šogad organi
zēja vairāk nekā 200 organizācijas un 400 koordi-
natori, pasākumu skaits – vairāk nekā 600 (ietver ap 
1500 dažādas aktivitātes). Dalībnieku skaits sasniedza 
70 000.

Jau trešo gadu aktīvākās pilsētas godā iekļuva Dau-
gavpils, kur Veselības nedēļā piedalījās 36 organi
zācijas, tika novadītas 49 sportiskas aktivitātes un 
iesaistīti vairāk nekā 6000 dalībnieku.
Pārējās aktīvākās pašvaldības: Cēsu, Tukuma, 
Alūksnes, Alojas, Ropažu, Viļānu, Cesvaines, Dun-
dagas un Rojas novads.
Uzvarētājskolas ir Jelgavas 4. vidusskola, Rīgas Sergeja 
Žoltoka vidusskola, Nīkrāces pamatskola un Jūrmalas 
sākumskola “Atvase”, savukārt aktīvākie bērnudārzi – 
Liepājas PII “Saulīte”, Kadagas PII “Mežavēji”, Kuldīgas 
PII “Cīrulītis” un Rīgas PII “Viršu dārzs”.

Ģimenei draudzīgākie komersanti
Jau trešās Atbildīga biznesa nedēļas laikā tika rīkotas 
dažādas aktivitātes, veicinot sabiedrības un uzņēmēju 
izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu. Šogad tā 
dažādos pasākumos pulcēja rekordlielu skaitu – gan
drīz 400 pārstāvjus no privātajiem un valsts uzņēmu
miem, valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskā sektora.

APSVEICAM!
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8. jūnijā tika sveikti 
24 ģimenei draudzīgi 
komersanti, kuri īste
no ģimenei draudzīgu 
politiku gan savā uzņē
mumā, gan plašākas 
sabiedrības kontekstā, 
sniedzot pakalpojumus 
un nodrošinot atbilstošu 
vidi. Ģimenei draudzīga 

komersanta statusu ieguvušie uzņēmumi saņēma 
īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā 
uzņēmumā īsteno ģimenei draudzīgu politiku.
Ģimenei draudzīga komersanta statuss piešķirts: SIA 
“Cemex”, SIA “Grifs AG”, AS “Latvenergo”, Valsts SIA 
“Latvijas Televīzija”, AS “Nordea Bank AB” Latvijas 
filiāle, SIA “Rimi Latvia”, AS “SEB banka”, VAS “Starp
tautiskā lidosta Rīga”, AS “Swedbank”, pašvaldības 
SIA “Ventspils reiss”, SIA “Latvijas Mobilais telefons”, 
SIA “Ventspils naftas” termināls””, SIA “4Finance”, 
AS “CocaCola HBC Latvia”, AS “Sadales tīkls”, Rīgas 
Tehniskā universitāte, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, SIA 
“Liepājas RAS”, AAS “Balta”, SIA “DHL Latvia”, AS “Lat
vijas Kuģniecība”, SIA “Maxima Latvija”, AS “Siguldas 
būvmeistars” un AS “Rīgas siltums”.

Ilgtspējīgākie uzņēmumi Latvijā

9. jūnijā Atbildīga biznesa nedēļa noslēdzās ar “Ilgt
spējas indeksa” ceremoniju, kurā piedalījās arī Saei
mas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un tika sveikti 
Latvijas atbildīgākie un drosmīgākie uzņēmumi.
Augstāko rezultātu “Ilgtspējas indeksā” – platīna kate-
goriju – šogad sasnieguši uzņēmumi “Cemex”, “Latv
energo”, “RIMI Latvia” un ““Ventspils nafta” termināls”.
Zelta kategorija: “Balta”, “Cēsu alus”, “CocaCola 
HBC Latvia”, “Grifs AG”, “Latvijas Dzelzceļš”, “Latvijas 
Kuģniecība”, “Latvijas Loto”, “Latvijas Mobilais tele
fons”, “Nordea banka”, “Putnu fabrika Ķekava”, “Rīgas 
siltums”, Rīgas Tehniskā universitāte, “Sadales tīkls”, 
“SEB banka”, “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Swed
bank” un “Ventspils reiss”.
Sudraba kategorija: “4Finance”, “AbbVie”, “Augst
sprieguma tīkls”, “Baltic International Bank”, “Com
pensa Vienna Insurance Group UADB” Latvijas filiāle, 
“Daugavpils siltumtīkli”, “DHL Latvia”, “LatRosTrans”, 
“Latvijas Autoceļu uzturētājs”, “LDz Cargo”, “Liepājas 
RAS”, “Liepājas enerģija”, “Maxima Latvija”, “Melnā 
kafija”, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
vadības augstskola, “Rīgas ūdens”, “Roche Latvija”, 
“Siguldas būvmeistars”, “Tele2” un “ZAAO”.

Bronzas kategorija: “AE Partner”, “Atea Global Servi
ces”, “Citrus Solutions”, “Danske Bank”, “FN Serviss”, 
“Inchape Motors Latvia”, “Latvijas Televīzija”, “Lauku 
atbalsta dienests”, “Strenču psihoneiroloģiskā slim
nīca”, “Vidzemes slimnīca” un “Wunderkraut Latvia”.
“Ilgtspējas indeksa” apbalvošanas ceremonijā tika 
pasniegtas balvas arī dažādās nominācijās. Par Gada 
vēstnesi atzīta nodibinājuma “Bērnu slimnīcas fonds” 
valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa. Ārlietu minis
trijas “Godīgas tirdzniecības balvu” šogad saņēma 
AS “Latvenergo”. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas apbalvojumu “Reģiona spēks” 
ieguva putnu fabrika “Ķekava”. Sabiedrības integrā
cijas fonds balvu “Dažādībai atvērtākais uzņēmums” 
piešķīris “RIMI Latvia”. Savukārt par “Dzimumu līdz
tiesīgāko uzņēmumu” atzīta “SEB banka”. Par “Atbil
dīga biznesa gada iniciatīvu” uzteikta uzņēmuma 
““Ventspils nafta” termināls” īstenotā apakšuzņēmē
ju izglītošana un darba drošības konkurss. AS “Augst-
sprieguma tīkls” saņēma “Ilgtspējas čempiona” titu
lu, jo gada laikā uzņēmums demonstrējis straujāko 
izaugsmi visos ilgtspējas indeksa kritērijos.

Kuldīgas novadam – Eiropas Padomes 
Ainavu balvas atzinība

9. jūnijā Budapeštā Kuldīgas novada pašvaldības 
aģentūras “Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors 
Kaspars Rasa saņēma Eiropas Padomes (EP) ģene
rālsekretariāta konkursa “Eiropas Padomes Ainavu 
balva” diplomu par projekta “Kuldīga, pilsēta Ventas 
ielejā – vēsturiskās ainavas saglabāšana nākamajām 
paaudzēm” īstenošanu (Kuldīgas novads ir EP ģenerāl
sekretariāta konkursa ceturtās sesijas Latvijas nacionā
lās atlases uzvarētājs).
EP konkurss tiek organizēts sesijās. Katra sesija ilgst 
divus gadus, bet apbalvošana notiek trešajā gadā 
(pirmajā gadā notiek nacionālās atlases, otrajā gadā 
– starptautiskā vērtēšana un pēc tam apbalvošana). 
Ceturtā sesija norisinājās 2014.–2015. gadā, savukārt 
apbalvošana – šogad.
Svinīgajā pasākumā starptautiskā žūrija uzsvēra Kuldī
gas pašvaldības ieguldījumu kultūras mantojuma un 
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vides kvalitātes, it īpaši Ventas ielejas ainavas saglabā
šanā un kopšanā, iesaistot novada iedzīvotājus.
22. augustā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa parakstīja līgumu ar Valsts kultūras pie
minekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadītāju Juri 
Dambi un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
(LNK) ģenerālsekretāra p.i. Baibu Moļņiku par Latvi
jas nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas “Kuldī
gas vecpilsēta Ventas senlejā” virzību un iesniegšanu 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Liepājas koncertzālei – “Starptautiskā 
arhitektūras balva 2016”

Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” ieguvusi 2016. 
gada Starptautisko arhitektūras balvu kā labākais jau
nais arhitektūras projekts.
Starptautiskā Arhitektūras balva ir augstākais un pres
tižākais apbalvojums celtnēm, kas godina un izceļ 
jaunu un modernu dizainu. Šis ikgadējais apbalvo
jums, ko organizē Čikāgas Arhitektūras un dizaina 
muzejs un Eiropas Arhitektūras, mākslas, dizaina un 
pilsētplānošanas izpētes centrs, veicina un populari
zē starptautisko arhitektūru un dizainu visā pasaulē.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 
2016”

Konkurss “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā”, ko organizē Ekonomikas 
ministrija sadarbībā ar žurnālu “Būv
inženieris” un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju, šogad 
notika jau sesto gadu pēc kārtas ar 
mērķi veicināt labo praksi ēku ener
goefektivitātes jomā. Šogad konkur
sā tika saņemti 33 pieteikumi.

Konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija notika 
16. jūnijā “Aldara” Alus muzejā.
Par energoefektīvākajām atjaunotajām daudzdzī
vokļu ēkām Latvijā atzītas ēka Stacijas ielā 21 Val-
mierā un jaunbūve Grostonas ielā 19 Rīgā. Energo
efektīvākā industriālā ēka Latvijā ir SIA “VALPRO” 
ēka Linarda Laicena ielā 2 Valmierā, bet sabied
riskā ēka – Personāla dokumentu valsts arhīva 
ēka Šampētera ielā 16 Rīgā. Interneta balsojumā 
Simpātiju balvu ieguva daudzdzīvokļu ēka Stacijas 
ielā 13 Valmierā.
VARAM piešķirtās balvas par klimatam draudzīgāka
jām ēkām šogad tika SIA “Liepājas namu apsaimnie-
kotājs” un Ventspils zonālā valsts arhīva ēkai.

Šogad labākās skolas Latvijā
Katru gadu Ata Kronvalda fonds veido skolu reitingu 
darbā ar talantīgajiem skolēniem “Lielā Pūce”, kurā 
labākos skolu kolektīvus nosaka pēc to audzēkņu 
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts 
zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts 
mēroga konkursos. Fonds izveidojis arī Zvaigžņu rei
tingu, kurā tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi dažā
dās starptautiskās olimpiādēs gada griezumā.

Foto: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
29. augustā Melngalvju namā notika Ata Kronval
da balvas, ceļojošās balvas “Lielā Pūce” un šogad 
izveidotā Zvaigžņu reitinga apbalvošanas ceremoni
ja. Balvas un diplomus pasniedza Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Ata Kronvalda fonda prezidents 
Henriks Danusēvičs un fonda padomes priekšsēdē
tājs Vjačeslavs Kaščejevs.
Šogad Ata Kronvalda prēmiju saņēma divi pedago
gi – Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja vēstures 
skolotāja Larisa Želve un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
informātikas, programmēšanas un fizikas skolotājs 
Sergejs Bratarčuks.
Skolu reitingā par labākajām lielo skolu grupā atzītas 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidus
skola – licejs, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Siguldas 
Valsts ģimnāzija un Rīgas Klasiskā ģimnāzija, bet 
mazo skolu grupā – RTU Inženierzinātņu vidussko
la, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rēzeknes 5. 
vidusskola, Rīgas 86. vidusskola un Talsu Kristīgā 
vidusskola.
Zvaigžņu reitinga augšgalā šogad iekļuvušas šādas 
skolas: Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 89. vidusskola, 
Cēsu Valsts ģimnāzija un Madonas Valsts ģimnāzija.

http://www.liepaja.lv/upload/zinjas_new/lielais_dzintars_balva_2016_augusts.jpg
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Ogres 1. vidusskolas skolēnu mācību 
uzņēmumam – Eiropas balva

Jūlija beigās Šveices pilsētā Lucernā ar svinīgu apbal
vošanas ceremoniju noslēdzās starptautiskā bizne
sa izglītības organizāciju tīkla “Junior Achievement 
Europe” 27. skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Eiro
pas fināls.
Latviju šajā konkursā 35 valstu konkurencē godam 
pārstāvēja biznesa izglītības biedrības “Junior 
Achievement Latvija” (JA Latvija) SMU “Rainy Art” no 
Ogres 1. vidusskolas, kura vadītāja Alīna Anete Birni-

ka saņēma Alumni līderības balvu. Šī balva katru gadu 
tiek pasniegta desmit jaunajiem uzņēmējiem, kuri ar 
savu personību žūrijai apliecina augstu kompetenci 
līderībā, komandas saliedēšanā, entuziasmu un spēju 
būt par piemēru citiem.
Skolēnu mācību uzņēmumu “Rainy Art” šāgada sāku
mā izveidoja divas Ogres 1. vidusskolas 10. klases 
skolnieces – Alīna Anete Birnika un Zanda Plaude. 
Skolotājas un izglītības programmas “Iespējamā misi
ja” absolventes Agneses Slišānes atbalstītas, jaunie
tes nodibināja uzņēmumu, kas ražo inovatīvus un 
praktiskus lietusmēteļus bērniem.

VASARAS SVĒTKI

Līgo svinības un Jāņi, Latgalē pirmais Latvijas kultūru 
festivāls “Pynu, pynu sītu” un otrais Kalupes novad
nieku saiets “Gaidom gostūs Kolupā”, kas bija veltīts 
pagasta 150. gadskārtai, Jūras svētki, tradicionāli un 
jauni mūzikas festivāli, pilsētu, novadu un pagastu 
svētki, visdažādākie kultūras un sporta pasākumi – 
tāda bija aizvadītā vasara Latvijā. Par dažiem vasaras 
svētku mirkļiem – plašāk.

36. Starptautiskās Hanzas dienas Bergenā

No 9. līdz 12. jūnijam fjordu zemes Norvēģijas otrajā 
lielākajā pilsētā Bergenā ar moto “Pagātne ir nākotne” 
notika 36. Starptautiskās Hanzas dienas. Šogad tajās 
piedalījās 79 Hanzas pilsētas no 15 valstīm.
Latviju šajos svētkos pārstāvēja Rīgas delegācija pilsē
tas izpilddirektora Jura Radzeviča vadībā un Kuldīgas 
un Pārgaujas novada pašvaldības pārstāvji, kā arī Lim
bažu, Valmieras un Straupes pašdarbības kolektīvi un 
Cēsu mākslinieki.
Rīgas pilsētas pārstāvji piedalījās Hanzas Komisijas 
un Hanzas pilsētu Delegātu sēdēs un citos oficiālos 
pasākumos. Delegātu sēdē tika apstiprināts jaunais 
Hanzas Komisijas sastāvs, kurā Rīgas pilsēta pēc vien
balsīga Latvijas Hanzas pilsētu lēmuma turpina pār
stāvēt visas astoņas Latvijas Hanzas pilsētas – arī Kul
dīgu, Limbažus, Straupi (Pārgaujas novadu), Koknesi, 
Cēsis, Valmieru un Ventspili.

Nākamgad Starptautiskās Hanzas dienas notiks 
Nīderlandes pilsētā Kampenā.

Pārgaujas novada svētki “Straupei 810”
No 15. līdz 17. jūlijam Straupē varēja baudīt plašu kul
tūras programmu Pārgaujas novada svētkos “Straupei 
810”.

Svētki iesākās Straupes tautas nama mazajā zālē, 
atklājot lielstraupietes Annas Leimanes un viņas 
mazbērnu glabāto un pašu darināto darbu izstādi 
“Vairogu saimnieces rokdarbi”, bet vēlāk pie Piķiera 
namiņa oficiāli atklāja Hanzas taku, projektā “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” izveidotos 
tūrisma informācijas stendus pie Piķieru namiņa 
un Lielstraupes pils, kā arī apbalvoja konkursa “Strau
pe Hanzā” uzvarētājus. Piķieru namiņā bija iespēja 
aplūkot Kristīnes Rubikas veidoto leļļu izstādi, kā arī 
Mazstraupes pilī unikālo izstādi “Krēsls: senais un 
mūsdienīgais”, kas tapusi kopā ar novada iedzīvo
tājiem. Svētku pirmās dienas vakarā visus priecēja 
smilšu kino, kur ar smiltīm tika ieskicēts Straupes un 
Pārgaujas novada stāsts, un Mazstraupes pils pagalmā 
spēlfilma “Purva bridējs”, kuras daudzas epizodes 
uzņemtas Straupes pusē.
Notikumiem bagātas bija arī svētku pārējās dienas, 
kad izklaižu netrūka ne lieliem, ne maziem. Krāšņs 
izvērtās svētku gājiens uz Straupes estrādi, kurā pie
dalījās pašvaldības vadība un darbinieki, kā arī visi 

file:///Users/arturs/Desktop/e-Logs%2010.2016/javascript:windowOpen('/lv/systems/news/ShowLargeImage.aspx?PostingGUID={969CAAB8-484C-4EC5-9A73-FD5247AAF01C}&Mode=0', 1, 1 )
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Pārgaujas novada pašdarbnieku kolektīvi un iedzī
votāji. Izdevies kopdarbs bija dziesmu spēle “Īsa 
pamācība mīlēšanā” – tajā līdz ar atzītiem aktieriem 
veiksmīgi darbojās arī Pārgaujas novada dziedātāji 
un dejotāji.

Jaunpils pils 715 gadu jubileja
Par godu Jaunpils pils 715. 
jubilejai izdota īpaša pie
miņas velte – Jaunpils suve
nīrmonēta. Tā tika atklāta 
Jaunpils pils lielajai jubilejai 
veltītajos Viduslaiku svētkos, 
un svinīgajā pieņemšanā 13. 
augustā Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja Ligita 

Gintere to pasniedza tuvākajiem kaimiņiem, sadarbī
bas un sadraudzības partneriem, vietējiem uzņēmē
jiem, nevalstisko organizāciju vadītājiem, kā arī pils 
un pašvaldības darbiniekiem.

L. Gintere svinīgajā brīdī pateicās klātesošajiem par 
ieguldīto darbu novada attīstībā un Jaunpils vārda 
celšanā un popularizēšanā, uzsverot cilvēciskās vērtī
bas, kas stāv pāri visam.

Latgales diena Rīgā

13. augustā Rīgas pilsētas 815. gadadienas svinību 
laikā Jēkaba laukumā norisinājās pasākums “Latgales 
diena Rīgā”, ko jau trešo gadu pēc kārtas rīkoja Latga
les plānošanas reģions, lai popularizētu Latgales kul
tūru, valodu, amatu prasmes un kulināro mantojumu.
Rīdziniekiem un galvaspilsētas viesiem tika piedāvāta 
plaša Latgales tematisko ciemu programma – ceļo
jošais tirgus, vairāk nekā 40 amatnieku darbošanās, 

latgaliešu tautas mūzika un dejas, kā arī labumi no 
Latgales ciemiem. Visi Latgales dienas ciemiņi varēja 
iepazīties ar Višķu amatnieku ciemu, Nākotnes ozolu 
ciemu, Skaistās Izabellas ciemu, Kotleru vīna ciemu, 
Tirgus ciemu, Muzikantu ciemu, Goda saimnieču 
ciemu, Turku pirts ciemu, Raibās pūralādes ciemu, 
Zilupes filmu ciemu, Līksnas muižas parka ciemu un 
Zirgu ciemu.

Senās uguns nakts Pāvilostā

Augusta pēdējā sestdienā – 27. augustā Pāvilostā un 
daudzviet citur Latvijā ar simbolisku ugunskuru kur
šanu Baltijas jūras krastā tika atzīmēta Senās uguns 
nakts. Pāvilostā šāds pasākums notika nu jau 18. reizi.
Reizē ar ugunskuru aizdegšanu par Baltijas jūras eko
loģiskās vides saglabāšanu un aizsardzību Pāvilostā 
tūrisma centrs rīkoja arī tūrisma sezonas noslēgumu, 
ko kuplināja Sakas upes regate – jautro laivu brau
ciens “Pāvilostas asaka”, radošās darbnīcas un dažā
das atrakcijas. Svētku turpinājumā pirmo reizi tika 
organizēta netradicionālo peldlīdzekļu parāde.
Augusta pēdējā sestdiena bija izvēlēta arī kā Pāvilos
tas novadpētniecības muzeja īpašā diena, jo vakar
pusē šeit atklāja jauno muzeja ekspozīciju “Padomju 
laiki Pāvilostā”, kas stāsta par pāvilostnieku sadzīvi 
laikposmā no 1940. līdz 1990. gadam. Jaunajā ekspo
zīcijā apvienotas tālaika liecības un mūsdienu tehno
loģiskās iespējas.

Valmierā 10. Latvijas un Vācijas sadarbības 
forums

Ar kopīgas rezolūcijas pieņemšanu un jauniešu pro
jekta “Hobijs – veiksmīgas karjeras priekšnosacījums” 
prezentāciju 19. augustā Valmierā noslēdzās 10. Lat
vijas un Vācijas sadarbības forums.
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Pēc triju dienu aktīvām diskusijām, kurās tika spriests 
par duālo profesionālo izglītību, sociālo uzņēmējdar
bību, videi draudzīgu ražošanu un atjaunojamajiem 
energoresursiem, kā arī krājaizdevumu sabiedrību 
aktualitātēm un funkcijām, foruma dalībnieki seci
nājumus un turpmākos darba uzdevumus vienbalsīgi 
apstiprināja kopīgā rezolūcijā.
Paralēli darbam forumā dalībnieki piedalījās kultūras 
pasākumu programmā Valmierā un Burtnieku un 
Kocēnu novadā, radošajās darbnīcās, ekskursijās pa 
Valmieru un kaimiņu novadiem, kā arī saliedējošās 
aktivitātēs.
Latvijas un Vācijas sadarbības forumi tiek organizēti 
kopš 2007. gada, un pārmaiņus tie notiek gan Latvi
jā, gan Vācijā. Līdz šim Latvijā forumi norisinājušies 
Salacgrīvā, Jēkabpilī, Smiltenē un Valmierā.

Latvijas Ordeņu brālības 18. salidojums 
Gulbenē

20. augustā Gulbenē norisinājās biedrības “Latvijas 
Ordeņu brālība” 18. salidojums, kas kopā pulcēja vai
rāk nekā 150 dalībniekus. Šobrīd Latvijas Ordeņu brā
lība apvieno 326 biedrus, un viņus vieno atzinība par 
nopelniem Latvijas valsts labā – ļaudis, kuri apbalvoti 
ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības 
Krustu vai ar šo ordeņu Goda zīmi.
Salidojumu pēc svinīgas Latvijas Ordeņu brālības, 
Gulbenes novada un Latvijas karogu ienešanas atklāja 
biedrības “Latvijas Ordeņu brālība” priekšsēdētājs 
Juris Griķis. Sanākušos uzrunāja arī Gulbenes novada 
domes priekšsēdētājs Andris Apinītis un nākamās 
salidojuma vietas namatēvs – Ikšķiles novada domes 
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš.

“Kandavas Partnerībai” – 10 gadu jubileja
13. augustā Pūres kultūras namā uz desmit gadu 
darbu atskatījās biedrība “Kandavas Partnerība”, kuras 
galvenais uzdevums ir uzlabot dzīves kvalitāti cil
vēkiem laukos, piesaistot Eiropas Savienības fondu 
līdzekļus un izsludinot LEADER projektu konkur
sus vietējā teritorijā. “Kandavas Partnerības” terito
rijā ietilpst Kandavas un Jaunpils novads un Tukuma 
novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti.
Jubilejas pasākumā piedalījās “Kandavas Partnerības” 
biedri, Kandavas, Tukuma un Jaunpils novada paš
valdību pārstāvji, Ziemeļkurzemes reģionālās lauk
saimniecības pārvaldes pārstāve, LEADER projektu 

īstenotāji, sadarbības partneri, kā arī Saldus rajona 
attīstības biedrības pārstāvji.

Konkurss “Vedējs 2016”

23. augustā noslēdzās gadskārtējais biedrības “Lauku 
partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss “Vedējs 
2016”, kura mērķis ir rosināt pateikt labus vārdus par 
sava pagasta cilvēkiem. Šogad konkurss notika jau 11. 
reizi.
Konkursa varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāv
ji – novadpētnieki, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi 
seniori, vietējās pašvaldības darbinieki, skolotāji. Tā 
ir iespēja konkursa noslēguma pasākumā, kas tradi
cionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai 
pilsētā, sanākt kopā līdzīgi domājošiem no visa bijušā 
Jēkabpils rajona. Šogad pasākums notika Lonē, kur 
dzīvo “Vedējs 2015” – Līču ģimene.
Lauku partnerības “vedēju” pulkam piebiedrojušies 
desmit jauni “vedēji”: Biržu tautas nama vadītāja 
Vija Pazuha, Aijas un Imanta Berkmaņu ģimene no 
Zasas, Aivars Vanags no Leimaņiem, Sanda Kukle no 
Rubenes, Līga Navicka no Dunavas, Viesītes novada 
Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Čerņaus-
kis un Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu 
speciāliste Laura Liepiņa, Lilija Pupiņa un Zinovija 
Ribāka no Aknīstes, Guntars Ģeida no Gārsenes un 
Dzintars Kalniņš no Kūkām.
Pasākumu vadīja “Lauku partnerības Sēlija” adminis
tratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka un valdes locek
lis Jānis Subatiņš.
Katrs “vedējs” saņēma tradicionālo balvu – lukturīti, 
kas simbolizē gaismas turpinājumu.

http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2016/08/IMG_2972-Copy.jpg
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“Mūžam jauno” pagastu XI salidojums

Augusta pēdējā sestdienā Latvijas JAUNpagastu jeb 
“mūžam jauno” pagastu salidojums notika Saldus 

novada Jaunlutriņu pagastā – vietā, kur šī tradīcija 
iedibināta.
Iniciatore un tradīcijas virzītāja ir Jaunlutriņu bijusī 
kultūras darba organizatore, tagad zemniece Sandra 
Medne, kura joprojām iestudē arī vietējā teātra lugas 
un organizē dažādus sabiedriskos pasākumus. Viņa ir 
gandarīta, ka JAUNpagastu tradīcijai ir piekrišana un 
atsaucība no visām Latvijas administratīvajām terito
rijām, kuru nosaukums sākas ar JAUN.
Salidojums kļuvis par vietu, kur ļaudis no dažādām 
Latvijas malām vieglā un nepiespiestā gaisotnē var 
satikt senus draugus, iepazīt jaunus, pasportot, salī
dzināt un vienmēr atklāt kaut ko jaunu par vietu, kur 
ciemojas. Pagastu pārvalžu amatpersonas šo pasā
kumu formātu bieži izmanto profesionālai pieredzes 
apmaiņai.

JAUNO MĀCĪBU GADU UZSĀKOT

Rīgas skolās – brīvpusdienas, transporta un 
citi atvieglojumi
2016./2017. mācību gadā Rīgas pašvaldībā darbosies 
115 vispārējās izglītības iestādes, 150 bērnudārzi, 11 
bērnu un jaunatnes sporta skolas, 13 bērnu un jau
niešu interešu centri un deviņas bērnu mākslas un 
mūzikas skolas.
Šajā mācību gadā brīvpusdienas tiks nodrošinātas 
visiem bērniem līdz 9. klasei – aptuveni 30 000 skolē
niem. 1.–4. klašu audzēkņiem par to gādās valsts, bet 
5.–9. klašu skolēniem – Rīgas pašvaldība. Turklāt brīv
pusdienas tiks piešķirtas visiem Rīgas skolu audzēk
ņiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas – gan 
rīdziniekiem, gan tiem, kas uz Rīgas skolām dodas no 
citām pašvaldībām.
Visiem Rīgas skolēniem no 1. līdz 12. klasei braukšana 
sabiedriskajā transportā ir bez maksas, tikai nepiecie
šams noformēt Skolēna e–karti.
Rīgas dome un “Rīgas satiksme” galvaspilsētas skolu 
rīcībā nodevusi 15 oranžus midibusus, ar ko skolu 
deju kolektīvi, vokālie ansambļi, kori un sporta pul
ciņu dalībnieki varēs doties uz koncertiem, sacensī
bām, konkursiem un citiem pasākumiem.
No 1. decembra Rīgas dome plāno visiem bēr
nudārzu darbiniekiem – pedagogiem, auklītēm un 
tehniskajam personālam un skolu tehniskajiem dar
biniekiem piešķirt atlaides sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem. Viņiem mēneša abonements visiem 
transporta veidiem un dienām maksās 16 eiro. Šobrīd 
šādu atlaidi saņem tikai skolotāji.
Pedagogiem paredzēts piešķirt arī veselības apdroši
nāšanas polises.
Par ēdināšanu izglītības iestāžu darbiniekiem jāmaksā 
tikpat daudz, cik izglītojamiem.
No 1. janvāra Rīgas dome bērnudārzu pedagogu paš
reizējo likmes atalgojumu 680 eiro palielinās par 50 
eiro, un atalgojuma likme būs 730 eiro.

Rīgas pašvaldība joprojām maksās līdzfinansējumu 
privātajiem bērnudārziem, maksājot par vienu bērnu 
mēnesī 173,10 eiro, un apmaksās arī auklīšu pakal
pojumu, maksājot vienai auklei par viena mazuļa 
pieskatīšanu 116,07 eiro mēnesī.
Remontdarbi Rīgā šovasar veikti vairāk nekā 80 izglī
tības iestādēs – 48 bērnudārzos un 38 vidusskolās, 
sākot no vispārējas renovācijas un beidzot ar stadio
nu ierīkošanu, sporta zāļu, ēdamzāļu un ģērbtuvju 
izveidi. Vislielākās pārmaiņas piedzīvojusi Rīgas Aus
trumu vidusskola, Rīgas Centra Humanitārā vidussko
la un Rīgas 6. vidusskola, taču jaunas papildiespējas 
ieguvušas arī citas skolas.

Foto: Renārs Koris
Gana iespaidīgs ir paveiktais sporta kompleksā, kas 
atrodas pie bijušās izgāztuves netālu no Rīgas 84. 
vidusskolas – pie pērn izveidotā jaunā kalna Deglava 
ielā būvdarbu gaitā tapis sporta komplekss un atpū
tas zona. Savukārt Rīgas Juglas vidusskola ieguvusi 
stadionu, kur pieejams atjaunots futbola laukums, 
skrejceļi un vingrošanas rīki. Rīgas 22. vidusskola, 
kas atrodas pilsētas centrā, tikusi pie neliela sporta 
kompleksa un plašām pusdienošanas telpām. Rīgas 

https://www.riga.lv/lv/news/rigas-skolam-bus-savi-oranzie-autobusi?9375
https://www.riga.lv/lv/news/rigas-skolam-bus-savi-oranzie-autobusi?9375
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Natālijas Draudziņas vidusskolas ēka Bruņinieku ielā 
24, 24a un 24b ieguvusi jaunu vizuālo tēlu, jo renovē
ta fasāde un mainīts dekoratīvais stiklojums un logi.
Līdz nākamā gada aprīlim projektā “Lattelecom – 
skola” vairāk nekā 270 Rīgas izglītības iestādēs tiks 
ierīkots bezmaksas WiFi.

Mārupē atklāts jauns bērnudārzs

20. augustā Mārupes novadā, Rožu ielā 35, svinīgi 
tika atklāta jaunākā pirmsskolas izglītības iestāde (PII) 
“Mārzemīte”. Jaunajā bērnudārzā pirmsskolas izglītī
bu apgūs 288 bērni no divu gadu vecuma.
Jaunā bērnudārza kopējā zemesgabala platība ir 2 ha, 
kur atrodas vairāki rotaļu laukumi, plaša estrāde un 
pat bērnudārza kolektīva izveidots dārzs. Bērnudārzs 
veidots ar augstiem siltumtehniskajiem rādītājiem un 
interesantu labiekārtošanas plānu ar mūsdienīgiem 
un oriģināliem risinājumiem daudzpusīgai bērnu 
attīstībai tiem draudzīgā vidē. Mazajiem mārupie
šiem tiek piedāvāta šim laikmetam piederīga ēka ar 
ergonomisku rotaļu laukumu, kurā pieejamas kāpe
lējamās un virvju atrakcijas un citas papildu kon
strukcijas bērnu motoro iemaņu un kustības aparāta 
attīstībai.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecī
bai Rožu ielā par pamatu ņemts pielāgots 2010. gadā 
tapušā bērnudārza “Zeltrīti” projekts, ko veidojis 
arhitekts Andris Vītols. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 
3,491 miljons eiro plus PVN. Bērnudārzs pilnībā celts 
par pašvaldības līdzekļiem, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē.
Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs: “Mārupē dzīvo ļoti daudz jauno ģimeņu, kurās 
katru gadu dzimst bērni, un mēs ar to lepojamies. Es 
ticu, ka plašā teritorija, jaunās daudzpusīgās rotaļu 
ierīces, gaišās telpas – tas viss ļaus bērniem šeit justies 
patīkami, droši, augt un attīstīties.”
Jauno mācību gadu Mārupes novada četrās vispār
izglītojošajās iestādēs uzsākuši 2139 skolēni un 216 
pedagogi. 13 pirmajās klasēs skolas gaitas uzsācis 321 
pirmklasnieks. Mārupes vidusskolā šogad vidusskolē
nu skaits pieaudzis par 22%!
Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, 
plānota Mārupes vidusskolas ēkas pārbūve, ergo
nomiskas mācību vides izveide un piegulošā sporta 
laukuma pārbūve. Kopējais plānotais līdzfinansējums 
no ERAF paredzēts vairāk nekā 2,7 miljoni eiro.

(No kreisās) Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Bojārs, SIA “RBSSKALS Būvvadība” būvdarbu vadītājs 
Juris Medvids, PII “Mārzemīte” vadītāja Ilze Celma, Mār-
upes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 
un SIA “Prokrial” būvuzraugs Kristaps Priede.
Mārupes novada deputāti lēmuši turpināt atbalstīt 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus. Kopš 1. 
jūnija pašvaldības līdzfinansējums aukļu pakalpoju
miem tiek piešķirts 188 eiro apmērā.

Babītes novadā paplašināts bērnudārzs un 
atklāta četru valodu apmācības skola

Vasarā paplašināšanos piedzīvojusi Babītes pirms
skolas izglītības iestāde, jo tās teritorijā uzstādīts 
jauns rūpnieciski izgatavots modulis, kas nodrošinās 
mācību telpas 38 bērniem, tādējādi ļaujot iestādē 
kopumā uzņemt 81 bērnu, kas ir par 20 vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Bērnudārza teritorijā ierīkots arī 
jauns rotaļlaukums.
2016./2017. mācību gadā pašvaldība pirmsskolas 
izglītību nodrošinās 421 bērnam. Vecākiem, kuru 
mazulim pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašval
dības dārziņā, tiek sniegts finansiāls atbalsts 249 eiro 
apmērā privātās PII apmeklējumam.
No 1. septembra Babītes novada pašvaldības pirms
skolas izglītības iestādēs līdzšinējais pedagogu atal
gojums pieaugs par 33,33%, t.i., būs 850 eiro mēnesī 
(neatkarīgi no darba stāža) – saskaņā ar pieņemto 
lēmumu pašvaldības PII pedagogu atalgojums pieaug 
proporcionāli darba slodzei.
30. augustā Piņķos svinīgi tika atklāta Exupéry Inter
national School, kur šajā mācību gadā zinības gūs 70 
bērnu. Starptautiskā privātskola ir pirmā četru valo
du apmācības skola Latvijā, pedagoģisko procesu 
nodrošinot latviešu, angļu, franču un krievu valodā.

http://www.marupe.lv/wp-content/uploads/2016/08/DSC_9857.jpg
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Savukārt Latvijas Starptautiskajā skolā (International 
School of Latvia (ISL)) mācību gads sākās jau 17. augus-
tā. Piedaloties tā svinīgajā atklāšanā, Babītes novada 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ence izteica pateicību 
ISL, kas Babītes novadam palīdzējusi kļūt par starp
tautiskās izglītības centru – te mācās bērni ne tikai no 
38 ārvalstīm, bet arī Latvijas skolēni. Skolā var apgūt 
visas trīs IB mācību programmas, kas ir starptautiski 
atzītas un kurās mācības norit angļu valodā.

Jūrmalā brīvpusdienas, pabalsts 
pirmklasniekiem un palielināts atalgojums 
pedagogiem

Lai palīdzētu sagatavoties jaunajam mācību gadam, 
sākot ar šo gadu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība piešķirs 
naudas pabalstu visām Jūrmalā deklarētajām ģime
nēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē (bez 
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas). Pabal
sta apmērs ir 50 eiro katram izglītojamajam.
Visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu 
audzēkņiem gan bērnudārzos, gan skolās līdz pat 12. 
klasei pašvaldība nodrošina ēdināšanu bez maksas, 
kā arī bezmaksas braukšanu Jūrmalas pilsētas auto
busos.
Piešķirot līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta, 
no 1. septembra palielināts arī izglītības iestāžu peda
gogu atalgojums. Līdz šim Jūrmalas pašvaldība pēc 
savas iniciatīvas piemaksāja 71 eiro pirmsskolas izglī
tības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogiem, 
un par vienu likmi līdz šim atalgojums bija 491 eiro. 
Turpmāk pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 
atalgojums būs 680 eiro, turklāt pedagogu likmes 
un amata vietas netiks samazinātas. Piešķirot paš
valdības līdzfinansējumu, mēneša darba algas likme 
palielināta arī izglītības iestāžu vadītājiem, līdz ar to 
viņu atalgojums būs nedaudz augstāks nekā valstī 
noteiktais.

Apjomīgi remontdarbi un programmas 
Ventspils izglītības iestādēs

Foto: Izglītības pārvaldes arhīvs
Šogad pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes 
Izglītības pārvalde” ar pašvaldības finansējumu 
pirmsskolas, vispārējās, interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs veikusi remontdarbus gan
drīz 768 000 eiro apjomā.
Ievērojamākie ieguldījumi veikti Ventspils 6. vidus
skolas jumta remontā, 2. vidusskolas ūdens un kana
lizācijas tīklu atjaunošanā, Vakara vidusskolas inter
neta bezvadu tīklu izbūvē, 1. pamatskolas teritorijas 
labiekārtojumā, Mākslas skolas telpās, PII “Rūķītis” 
pārejā starp korpusiem un gaiteņa remontā, kā arī 
citās mācību iestādēs.
26. augustā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā uz sanāk
smi “Skolu paveiktais un turpmākie uzdevumi sko
lēnu kompetenču attīstīšanā” pulcējās gandrīz 200 
Ventspils pilsētas pedagogu. Viņus uzrunāja Vents
pils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, 
mudinot pedagogus stādīt lielus mērķus un nebaidī
ties no izaicinājumiem: “Mēs strādājam ļoti daudzās 
jomās, īstenojot dažādas atbalsta programmas. Gadā 
tas kopumā izmaksā vienu miljonu eiro.”
Ventspilī izveidota sistēma “Gudrinieks” – tā ir visu 
pilsētu aptveroša, no bērnudārziem līdz pat 12. klasei. 
“Šādas sistēmas nav nekur citur Latvijā, un tā ir tālāk 
jāattīsta! Šajā virzienā mums ļoti cītīgi jāstrādā – uz 
radošumu, domāšanu, sistēmisko pieeju domāšanā, 
apvienojot dažādas zināšanas no dažādiem priekšme
tiem. Tas mums maksā 150 tūkstošus eiro gadā, bet tā ir 
lietderīgi iztērēta nauda,” uzsvēra A. Lembergs.
“Otra ļoti liela darbības programma ir mācīšanās kvali
tātes jautājums. Šajā finanšu gadā programma izmaksā 
220 tūkstošus eiro, tai ir daudzi posmi, un mēs to mērķ
tiecīgi turpināsim īstenot,” atzina Ventspils mērs. “Tur
pināsim arī audzēkņu izaugsmes sekmēšanas program
mu. Tā nav lēta – maksā vairāk nekā 50 tūkstošus eiro, 
bet ļauj 12. klases latviešu valodā un matemātikā dalīt uz 
pusēm, lai skolēni varētu labāk sagatavoties gan centra
lizētajiem eksāmeniem, gan tālākajam startam dzīvē.”
Pagājušajā gadā Ventspilī uzsākta arī datorprasmju 
apguves programma, kas tiek īstenota sadarbībā ar 
Ventspils Digitālo centru, kur šogad prasmes desmit 
virzienos apgūs 500 bērnu. Vēl ventspilnieki pirmie 
Latvijā ieviesuši vienu papildu fizkultūras stundu 3.–6. 
klasēm.

http://www.babite.lv/izglitiba/latvijas-starptautiska-skola/
http://www.babite.lv/izglitiba/latvijas-starptautiska-skola/
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Domē pieņemts lēmums, ka pirmsskolas pedago
giem būs 19% algas pieaugums, kas ir vidēji par 91 
eiro mēnesī vairāk. Pašvaldība piemaksās arī Mākslas 
un Sporta skolu pedagogiem.

Kuldīgas novada skolēniem – brīvpusdienas, 
bezmaksas transports un jaunas Tehniskās 
jaunrades centra telpas
Iepriekšējā mācību gadā Kuldīgas novada pašvaldība 
nodrošināja brīvpusdienas skolēniem līdz 10. klasei, 
bet šajā – visiem novada skolēniem līdz pat 12. klasei.
Tāpat pašvaldība simtprocentīgi segs sabiedriskā 
transporta izmaksas, gādājot par to, lai skolēni varē
tu nokļūt no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ. Šādu pašvaldības atbalstu var saņemt gan tie, 
kuri dzīvo novada teritorijā un mācās kādā no novada 
vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm, gan arī ārpus novada adminis
tratīvās teritorijas dzīvojošie, kuri mācās Kuldīgas 
novada izglītības iestādēs. Kompensācija pienākas 
arī par braucieniem, lai nokļūtu pašvaldības apstipri
nātos papildizglītības vai ar izglītības apguvi saistītos 
pasākumos.
Kuldīgas novadā no 1. septembra paaugstināts pirms
skolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums. Bēr
nudārzu skolotājiem saglabāsies līdzšinējais darba 
apjoms, bet darba samaksa pieaugs līdz 578 eiro jeb 
aptuveni par 90 eiro mēnesī.
Vasarā novada skolās un bērnudārzos veikti rekon
strukcijas un remonta darbi, kā arī iegādāts jauns 
aprīkojums un mācību līdzekļi. Pie skaistas fasādes 
tikusi Vārmes pamatskola, uzlabojumi veikti Pelču 
pilī, kur darbojas Pelču speciālā internātpamatskola 
– attīstības centrs, remontēta arī PII “Ābelīte” Pelču 
filiāle, sakārtota Vilgāles pamatskola un citas mācību 
iestādes.
Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tapušas jaunas, plašas 
telpas Bērnu un jauniešu centra tehniskās jaunra
des pulciņu vajadzībām. Tehniskās jaunrades centrā 
novada bērniem un jauniešiem būs iespēja apgūt un 
attīstīt tehniskās zināšanas un iemaņas, apmeklējot 
radio un TV, kinoamatieru, lidmodelistu un automo
delisma nodarbības. Telpās glabāsies arī akvalangistu 
inventārs.

Vienā no Tehniskās jaunrades centra telpām uzbū
vēta automodelisma trase ar astoņiem sacīkšu celi
ņiem, kas paver iespēju rīkot gan vietēja, gan plašā

ka mēroga automodelisma sacensības. Nodarbības 
jauniešiem vadīs jaunais speciālists Toms Girvaitis, 
kurš atgriezies dzimtajā pilsētā pēc augstskolas absol
vēšanas.
Būvniecība turpinās Kuldīgas novada Sporta skolā, 
rekonstruējot telpas un būvējot jauno peldbaseinu. 
Plānots, ka darbi noslēgsies nākamgad. Vēl vairākus 
mēnešus turpināsies arī Ernesta Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolas pārbūve un piebūves celtniecība. 
Turpmākajos gados Kuldīgas novada pašvaldība ar 
Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu cer ieguldīt 
ap četriem miljoniem eiro vispārizglītojošajās skolās, 
galvenokārt Kuldīgas Centra vidusskolā un Kuldīgas 
2. vidusskolā. Apjomīgi attīstības plāni, piesaistot ES 
finansējumu, ir arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikumam.

Liepājā prēmē izcilākos audzēkņus

Par izciliem sasniegumiem obligātajos valsts centra
lizētajos eksāmenos J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. 
vidusskolas audzēknei Amandai Razmai 14. jūlija 
domes sēdē deputāti nolēma piešķirt naudas balvu 
1500 eiro apmērā. 12. klases absolvente valsts centra
lizētajos eksāmenos uzrādījusi izcilus sasniegumus, 
kuros iegūts vidējais procentuālais kopvērtējums 
91,3%. Matemātikas eksāmenā saņemts augstākais 
novērtējums pilsētā – 98%.
Domes sēdē A. Razmu svinīgi sveica Liepājas domes 
priekšsēdētājs Uldis Sesks, priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vit-
kovskis, kā arī Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne 
Niedre-Lathere.
Naudas balva Amandai Razmai piešķirta saskaņā ar 
Liepājas pilsētas domes 2013. gada 21. marta nolikumu 
“Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju”, kurā 
noteikts, ka par izciliem sasniegumiem valsts cen
tralizētajos eksāmenos, beidzot 12. klasi un iegūstot 
visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk par 85% 
valsts obligātajos centralizētajos eksāmenos, pare
dzēta pašvaldības naudas balva 1500 eiro apmērā.
Liepājas pašvaldība jau kopš 2013. gada finansiāli 
motivē teicamniekus un mācību olimpiāžu uzvarētā
jus, lai veicinātu jauno talantu izaugsmi un attīstību. 
Par starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olim
piādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 
iegūto atzinību paredzēta naudas balva 100 eiro, par 
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3. vietu – 150 eiro, 2. vietu – 200 eiro, 1. vietu – 250 
eiro. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu 
olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz 550 eiro.
Uz darbu ar talantīgajiem bērniem orientēsies arī 
Liepājas 12. vidusskola, kur pamatskolā īstenos bilin
gvālo apmācību, bet vidusskolā – matemātikas un 
vispārizglītojošos virzienus. Centra sākumskolā tiek 
veidota mūsdienīga, inovatīva mācību vide, kur sko
lēni apgūs arī datoriku un robotiku. Jaunums ir tas, ka 
1.–3. klases šogad te strādās bez zvaniem starpbrīžos, 
īstenojot integrētu pieeju mācību procesam. Drau
dzīgā aicinājuma 5. vidusskola arī turpmāk saglabās 
savu vācu valodas nišu, attīstīs sporta novirzienu, 
skolēnu mācību uzņēmumus un turpinās iedzīvināt 
programmu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. 3. pamat
skolā izveidots jauns un mūsdienīgs dabaszinību 
kabinets, skolā turpināsies arī bērnu apmācība spe
ciālajā programmā un sešgadīgo sagatavošana skolas 
gaitām. 15. vidusskola turpinās īstenot profesionālās 
ievirzes programmu “Valsts aizsardzība”, skolas pagal
mā plānots ierīkot NATO šķēršļu joslu. Savukārt 7. 
vidusskolā skolēniem iespējams apgūt komerczinību 
programmu, kopā ar pamatskolas diplomu iegūstot 
arī 1. līmeņa profesionālo izglītību.
Liepājā visiem pirmklasniekiem, kuru ir vairāk nekā 
800, piešķirts 30 eiro pabalsts skolas gaitu uzsākšanai.

Jelgavas pirmklasniekiem – koši alnīši

Pirmā skolas jeb Zinību diena bija īpaša 727 maza
jiem jelgavniekiem, kuri uzsāka skolas gaitas 1. klasē. 
Viņi no pašvaldības saņēma piemiņas dāvaniņas – 
atstarotājus Jelgavas simbola – alnīša izskatā ar pilsē
tas logotipu.
Pavisam 1. septembrī Jelgavas pilsētā uz skolām devās 
vairāk nekā 7000 skolēnu. Pašvaldības bērnudārzos 
no jauna uzņemti vairāk nekā 400 bērnu.
Sagaidot jauno mācību gadu, pilsētas izglītības 
ie stādēs veikti dažādi remontdarbi – gan atjaunotas 
iekštelpas, gan labiekārtota iestāžu teritorija, kā arī 
iekārtotas datorklases, virtuves un ēdamtelpas. 2016. 
gadā izdevumi izglītības iestāžu iekštelpu remontdar
biem lēšami ap 658 000 eiro, savukārt teritoriju lab
iekārtošanai – 125 000 eiro. Kopumā līdz septembrim 
vide uzlabota 22 mācību iestādēs, tostarp deviņās 
pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī bērnu un jaunie
šu centra “Junda” nometnē “Lediņi”, Mākslas skolā un 
11 pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs.

Arī Jelgavas pilsētas pašvaldība nolēmusi palielināt 
algas bērnudārzu pedagogiem – 25. augusta domes 
sēdē atbalstīts lēmums no 1. septembra paaugstināt 
pirmsskolas pedagogu minimālo algas likmi līdz 620 
eiro par 40 stundām nedēļā. Tāpat pašvaldība gata
va nodrošināt lielākas algas arī pirmsskolas iestāžu 
vadītājiem un viņu vietniekiem. To iestāžu, kurās ir 
vairāk nekā 181 bērns, vadītājiem algas likme noteikta 
900 eiro apmērā, bet pārējiem – 850 eiro, savukārt 
vietnieku algas likme no 1. septembra būs 700 vai 
750 eiro atkarībā no bērnu skaita iestādē. Kopumā 
izmaiņas skars vairāk nekā 200 pirmsskolas izglītības 
sistēmā strādājošo pedagogu.

Baložos top bērnudārza piebūve
28. jūlijā Ķekavas novada domes priekšsēdētājs 
Andis Damlics un SIA “Kurzemes būvserviss” val
des priekšsēdētājs Andrejs Rubans parakstīja līgumu 
par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avo
tiņš” moduļu ēkas piebūves projektēšanu, piegādi, 
uzstādīšanu un aprīkojuma piegādi. Līguma kopējā 
summa ir aptuveni 772  000 eiro, ieskaitot pievie
notās vērtības nodokli, un tā paredzēta no kredīta 
līdzekļiem 2016. gadā.
Projekta laikā bērnudārzam Baložos tiks izbūvēta 
moduļu tipa ēkas piebūve. Tā plānota kā A kla
ses energoefektīva jeb “pasīvā” ēka. Piebūves telpās 
varēs izvietot četras grupas ar kopējo maksimālo 
bērnu skaitu – 96 audzēkņiem.
Ķekavas novads ir viens no tiem Latvijas novadiem, 
kas saskaras ar bērnudārzu rindu problēmu. Lai to 
risinātu, pašvaldība turpinās līdzfinansēt privātā bēr
nudārza un aukles pakalpojumu. Šogad pašvaldības 
atbalsts vecākiem, kuri izmanto privāto izglītības 
iestāžu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, ir 169,33 
eiro par vienu bērnu, savukārt aukļu pakalpojuma 
saņemšanai kopš 1. jūnija – 156 eiro par vienu bērnu.

Ikšķiles privātajā bērnudārzā aprobēta 
jauna pirmsskolas programma

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Ķiparu nams” 
aprobējusi jaunu KLKI (“Kustība par latvisku kultūru 
izglītībā”) pirmsskolas programmu “Latviešu ābece”.
Iepriekšējā mācību gadā PPII “Ķiparu nams” īstenoja 
jaunizveidotu, latvisku pirmsskolas programmu, kurā 
galvenais akcents likts uz bērna personības garīgo 
attīstību latviskā kultūrvidē ar tautas un literāro pasa
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ku, amatniecības, tautas mūzikas, zīmju zīmēšanas un 
ritmiskās vingrošanas palīdzību. Lai sekmētu pirkstu 
motorikas attīstību, kas tiešā veidā veicina domā
šanas procesu un valodas apguves kvalitāti, PPII 
“Ķiparu nams” mūzikas nodarbībās īstenoja kolektīvo 
stabules un kokles spēli. Rezultāts šīm nodarbībām 
bija lielisks priekšnesums aprobācijas iestāžu noslē
guma svinīgajā pasākumā 19. maijā kultūras telpā “Trīs 
māsas” Rīgā.
Atvēršanas svētkus piedzīvoja arī otrs KLKI veikums 
– mācību materiāls sešgadniekiem “Latviešu ābece”, 
kas ietver 20 latviešu tautas pasakas, 80 stāstus un 
90 dziesmas visiem alfabēta burtiem. Sešgadniekiem 
domātie materiāli ir piesaistīti izveidotajai pirmssko
las programmai, taču tos var izmantot arī vecāki, lai 
mācītu bērniem lasīt. Īpašs jaunums rakstītmācībā 
ir latvisko zīmju zīmēšana – tajā apvienota burtu 
elementu mācīšana ar uzdevumiem matemātikā, 
tēlotājmākslā, etnogrāfijā. Materiāli aprobēti sešās 
pirmsskolas mācību iestādēs. Sešgadnieku pūralādē 
atrodamas 25 leļļu videofilmas par dažādiem amatu 
meistariem un deviņas leļļu mākslas filmas par tradi
cionālajiem gadskārtu ieražu svētkiem. Pirmsskolas 
mācību programmā iekļauta sistēmiska etnogrāfisko 
rakstu apguve. KLKI ir izstrādāti vairāk nekā 30 koka 
pužļu veidi ar etnogrāfiskajiem rakstiem.
Papildu informācija KLKI mājaslapā: klki.lv.

Lielvārdes novadā jauna izglītības iestāde 
– LNMMS
Noslēdzoties divu skolu – Jumpravas Mākslas un 
mūzikas skolas un Lielvārdes Mūzikas skolas – reor
ganizācijai, 1. jūlijā darbu sākusi Lielvārdes novada 
mūzikas un mākslas skola (LNMMS).
LNMMS oficiālā adrese ir Lielvārdē, Dravnieku ielā 
8, taču programmas tiks īstenotas arī Avotu ielā 2 un 
Gaismas ielā 17, kā arī Jumpravā, Daugavas ielā 6.

Salas novadā atvērtas mūzikas, mākslas 
un sporta skolas klases un jauna grupiņa 
bērnudārzā
Jau ceturto gadu Sēlijas apvienības novadi sadarbojas 
kopīgu projektu īstenošanā un dažādu pasākumu 
organizēšanā. Tāpēc Salas novada domes deputāti, 
pamatojoties uz Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 
direktores Ingas Bartkevičas un Sēlijas Sporta skolas 
direktora Jāņa Oša vēstulēm par mūzikas un māk
slas klašu un sporta klašu atvēršanas iespējām Salas 
novadā, nolēma piekrist, ka Salas novadā tiek atvērtas 
abu šo skolu klases. Tādējādi Salas novada bērniem 
tiks nodrošinātas nodarbības uz vietas Salā un Bir
žos. Abu skolu pedagogu atalgojuma nodrošināšanai 
Salas novada pašvaldība ar Viesītes novada pašvaldī
bu slēgs līgumus par savstarpējiem norēķiniem.
Salas novadā bērnu skaitam ir tendence pieaugt, 
tāpēc pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” 1. sep
tembrī tika atklāta jauna grupiņa. Svinīgajā grupiņas 
“Zīļuki” atklāšanā viss bija, kā pienākas – lentes grie
šana, iesaistīto uzņēmēju un pašvaldības darbinieku 
sveikšana un laba vēlējumi mazajiem “zīļukiem” un 

viņu audzinātājām. Savukārt bērni ar īpašiem zīlīšu 
ordeņiem sveica visus, kas līdzdarbojušies jaunās 
grupiņas tapšanā, ieceļot viņus goda viesu statusā un 
aicinot jo biežāk sagaidīt ciemos.

Amerikāņu karavīri rekonstruējuši 
bērnudārzu Silmalā

14. jūlijā ar svinīgu ceremoniju noslēdzās Rēzek
nes novada Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes 
rekonstrukcijas projekts. Svinīgajā pasākumā pieda
lījās ASV vēstniecības, ASV Gaisa spēku Nacionālās 
gvardes un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pār
stāvji, kā arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs un citi lūgtie viesi. ASV Bruņoto 
spēku virspavēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV vēst
niecību Latvijā un Rēzeknes novada domi civilmi
litārās sadarbības projekta ietvaros veica Silmalas 
bērnudārza renovāciju – jumta un fasādes siltināšanas 
darbus, kā arī durvju nomaiņu.
ASV vēstniecības Latvijā aizsardzības sadarbības biro
ja vadītājs pulkvežleitnants Roberts Makvejs pauda 
prieku par to, ka šis kopīgais ASV un Latvijas militāro 
inženieru un citu iesaistīto partneru kopīgo pūliņu 
sadarbības projekts nesis ieguldījumu vietējai sabied
rībai Latvijā, it sevišķi tās nākotnei – bērniem. ASV 
tiešais finansiālais ieguldījums projektā ir vairāk nekā 
154 000 ASV dolāru, taču tas ir tikai viens no daudza
jiem civilās sadarbības projektiem, ko finansē ASV 
Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā.

Pildas skolas remontā – Nīderlandes 
draugu artava
Jūlija vidū Ludzas novada Pildas pamatskolā vienu 
nedēļu viesojās delegācija no Nīderlandes valsts 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/07/DSC_0138.jpg&w=950
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Zvolles pašvaldības labdarības organizācijas “Let’s 
go! Wijhe”, ko pārstāv Hermanis Sholtens, un holan
dieši veica remontu skolā.

Sadarbība starp Pildas pamatskolu un Nīderlandes 
valsts sadarbības pārstāvjiem iesākās pērnruden, kad 
labdaru pārstāvji pirmoreiz apciemoja Pildu un atve
da skolai tik ļoti nepieciešamās mēbeles, skolēnu 
solus, sporta tērpus un citas humanitārās palīdzības 
preces. Tad arī viņi piedāvāja savu palīdzību vasarā, 
kad iespējams remontēt skolas telpas.
Holandieši ar saviem materiāliem un resursiem 
paveica četru mācību kabinetu kosmētisko remontu 
un divu sanitāro telpu remontu. Ārvalstnieki atveda 
vairākus mazlietotus datorus un uzstādīja tos sko
las informātikas kabinetā. Viņi nomainīja lampas un 
uzlaboja grīdas segumu, kā arī uzdāvināja un paši 
uzstādīja bērnu laukumā divas neparastas šūpoles. 
Vislielākais holandiešu ieguldījums, kas vietējiem bija 
negaidīts pārsteigums, veikts mājturības kabinetā – 
tagad skolēni mājturības stundās ēdienu var gatavot 
mūsdienīgi aprīkotā kabinetā.

Galgauskas pamatskolā – sajūtu taka

Gulbenes novada Galgauskas pamatskolā ikvienu 
gaida mazo sajūtu taka, kurā var atpazīt kokus un 
noteikt laiku dalības jeb analemmatiskajā saules 
pulkstenī. Tas ir īpašs saules pulkstenis, kas novietots 
uz zemes un laiku rāda, cilvēkam nostājoties konkrē

tā vietā. Turpat pie sajūtu takas ir arī 18 dažādu koku 
sugu atpazīšanas stends.
Jau vairākus gadus Galgauskas pamatskola aktīvi dar
bojas vides izglītības jomā. Par paveikto mācību gada 
laikā stāsta skolotāja Liena Silauniece: “Īpašs prieks 
par mūsu skolas sadarbību ar Cēsu bērnu zinātnes 
centru “ZINOO”, kas jau otro gadu vada skolā zināt
kāres nodarbības. Šī bijusi brīnišķīga iespēja skolēniem 
apgūt dažādas dabaszinību tēmas, nesēžot ierastajos 
skolas solos, bet eksperimentēt, izmēģināt neierastas 
lietas, izbaudīt naglu krēslu, muzicēt uz pašdarināta 
mūzikas instrumenta no kanalizācijas caurulēm, asi
nāt prātu ar prāta mežģu spēlēm. Skolēniem visvairāk 
patīk tās nodarbības, kurās var izmēģināt ko neredzētu, 
bet ikdienā noderīgu, piemēram, izgatavot flaberi jeb 
gudro plastilīnu, nosēdināt kosmisko olu, iemēģināt 
roku robotikā, izveidot savu augu laistīšanas sistēmu un 
klasēs audzēt sīpolus un citus augus.”

Burtnieku novada skolās – sienu gleznojumi 
un skaista lapenīte

Burtnieku Ausekļa pamatskolā šogad mācību un atpū
tas telpas omulīgākas padarītas ar sienu gleznoju
miem. To veidošanā iesaistījušies arī skolas audzēkņi.

Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē “Sienāzītis” 
pagalmu rotā jauna lapene jeb āra zaļā klase, kur 
notiks nodarbības svaigā gaisā.
Lielisks jaunums ir arī tas, ka, pateicoties informāci
jas tehnoloģiju uzņēmuma “Mikrotīkls” uzdāvinātajai 
aparatūrai, novada izglītības iestādēs būs bezvadu 
internets. Šobrīd bezvadu internets jau ierīkots Burt
nieku Ausekļa pamatskolā un to pakāpeniski šogad 
un nākamgad plānots ierīkot arī citās novada izglītī
bas iestādēs.
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Pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojums 
Valmierā
Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās un finan
sētajās pirmsskolas izglītības iestādēs pedagogiem 
mēneša darba algas likme no 1. septembra ir 667 eiro 
un netiek samazināta darba slodze – šāds lēmums 
tika pieņemts 25. augusta Valmieras pilsētas pašvaldī
bas domes sēdē.
Valmieras pašvaldība jau kopš 2012. gada septembra 
pakāpeniski palielināja pirmsskolas pedagogu atalgo
jumu, tādējādi 2015./2016. mācību gadā bērnudārzu 
pedagogiem maksājot 500 eiro par vienu darba 
likmi. Jāatzīmē, ka bērnudārzu pedagogiem atal
gojums tiek segts no pašvaldības budžeta. Ar valsts 
mērķdotāciju sedz izdevumus atalgojumam par piec
gadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanu (420 eiro par 
likmi līdz šāgada 31. augustam), un Valmieras pilsētas 
pašvaldība starpību – no 420 līdz 500 eiro – sedza 
no pašvaldības budžeta. Kopā pirmsskolas izglītības 
pedagogu atalgojumam šīs starpības segšanai gadā 
tika novirzīti apmēram 258 tūkstoši eiro. Pavisam 
pirmsskolas pedagogu algām Valmieras pilsētas paš
valdības 2016. gada budžetā būs nepieciešami aptu
veni 1,3 miljoni eiro.
Lai pirmsskolas izglītības pedagogiem Valmierā 
samaksa par stundu būtu līdzšinējā apmērā, turklāt 
tiktu saglabāta pilna slodze, Valmieras pilsētas dome 
apstiprināja, ka mēneša darba algas likme no 2016. 
gada 1. septembra ir 667 eiro (pie valsts noteiktā 40 
stundu darba laika nedēļā). Tas pašvaldības budžetā 
2017. gadā vēl papildus izmaksās aptuveni 371  981 
eiro.
Valmieras pilsētā lielākie remontdarbi vasarā veikti 
pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” virtuvē, Val
mieras 2. vidusskolas virtuvē un ēdamtelpās, kā arī 
bērnudārza “Krācītes” 1. stāvā un bērnudārzā “Piene
nīte”. Dažādi iekštelpu un ārtelpu uzlabošanas darbi 
ir veikti visās izglītības iestādēs. Kopumā, gatavojoties 
jaunajam mācību gadam, Valmieras pilsētas pašval
dības iestādēs veikti remontdarbi par kopējo summu 
398 446,19 eiro.

Vidzemes Augstskolā atklāta zaļā 
pusdienošanas vieta

Foto: Roberts Āboltiņš
Studiju gada atklāšanas svētkus Vidzemes Augstskola 
(ViA) nosvinēja, ieskandinot ViA 20 gadu dzīres un 

kopā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA 
“ZAAO” svinīgi atklājot Valmieras zaļo pusdienošanas 
vietu, kas ir ieguldījums mūsu valsts simtgadei veltīta
jā vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”.
Studentus, mācībspēkus un darbiniekus ar jaunā stu
diju gada sākšanos sveica augstskolas dekāni Aigars 
Andersons un Ojārs Bāliņš, Latvijas Triatlona federā
cijas prezidents un Valmieras maratona organizators 
Vilnis Priedītis, Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks un “ZAAO” Vides izglītības 
projektu vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča.
Svinīgi pārgriežot svētku lenti, J. Baiks un A. Smalkā
Boriseviča atklāja vēl nebijušu pusdienošanas vietu 
Valmierā brīvā dabā, kas ikvienam interesentam ir 
pieejama Cēsu ielā 4 pie Vidzemes Augstskolas. Pus
dienošanas vietā izvietoti seši koka ēku celtniecības 
un ekobūves programmas studentu veidoti soliņi un 
divi galdi, kur pusdienotāji var iepazīties arī ar zaļa
jiem padomiem par dabai draudzīgu atpūtu.

Kocēnu pamatskolā – skolēnu formas
Kocēnu pamatskola ir 
pirmā skola Kocēnu 
novadā, kas ieviesusi sko
lēnu formas – polo krek
liņus un jakas. Apģērbā 
izmantotas novada krāsas 
– saules dzeltenā, Zilākal
na zilā un debesu sud
rabotā. Izglītības iestādes 
formu rotā skolas logo, 
kas izveidots nesen, par 
pamatu izmantojot nova
da logo, tādējādi veido
jot piederības izjūtu sko
lai un Kocēnu novadam.

Skolas formas ir audzēkņu vecāku iniciatīva, ko sko
las vadība ņēmusi vērā, balsojot par šo ideju skolas 
domes sanāksmē, un ar šāgada septembri tiek ievies
ta skolēnu ikdienā. Gan krekliņi, gan jakas izstrādātas 
dažādām gaumēm un vēlmēm, tāpēc pastāv arī izvē
les iespējas, kombinējot tērpu skolas gaitām.
Pirmajā ieceres ieviešanas gadā skolas formas mācību 
laikā nēsās 1.–4. klašu skolēni, bet 5.–9. klašu audzēk
ņiem formas lietošana šogad būs, izmantojot brīvprā
tības principu.
Kocēnu pamatskolas direktors Dainis Trēziņš uzsver, 
ka nākamajā mācību gadā skolas formu ieviešana 
notiks visās klasēs, un patīkami, ka šādu soli atzinīgi 
novērtē ne tikai 1.–4. klašu, bet arī vecāko klašu peda
gogi, audzēkņi un viņu vecāki.

Rekordgads Cēsu novada mācību 
izcilniekiem
Pirmajā skolas dienā 43 Cēsu novada skolu 8. un 
11. klašu skolēni saņēma naudas balvas par izciliem 
ikdienas mācību sasniegumiem 2015./2016. mācību 
gadā. Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja Lolita 
Kokina norāda, ka tas novada vēsturē ir lielākais izcil
nieku skaits, kāds saņēmis apbalvojumu.
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Naudas balvas piešķirtas skolēniem, kuri 8. klasi bei
guši ar vidējo mācību gada vērtējumu vismaz 8 balles, 
un 11. klases audzēkņiem, kuru vidējais mācību gada 
sasniegumu vērtējums gadā ir vismaz 9 balles. Kopu
mā naudas balvas šogad piešķirtas 38 astotklasnie
kiem un pieciem 11. klases skolēniem.
Izcilnieki nāk no piecām novada skolām – Cēsu Valsts 
ģimnāzijas (CVĢ), Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 1. pamat
skolas un Rāmuļu pamatskolas. No apbalvotajiem 25 
audzēkņi mācās CVĢ.

Tiek paplašināta Laurenču sākumskola
Saskaņā ar Siguldas novada izglītības iestāžu attīstī
bas stratēģiju šovasar uzsākta Laurenču sākumskolas 
paplašināšana, lai jaunas, mūsdienīgas klašu telpas 
iegūtu 4.–6. klašu skolēni. Jaunā mācību korpusa 
izveides būvniecības izmaksas sasniedz 420 tūksto
šus eiro.
Laurenču sākumskolas attīstība plānota trīs kārtās. 
Pirmajā šoruden tiek veidots jaunais mācību korpuss, 
bet turpmākajos skolas attīstības posmos plānots pie 
skolas uzbūvēt jaunu sporta zāli un izbūvēt pāreju no 
pašreizējās skolas ēkas uz jauno mācību korpusu.
Jaunajā mācību korpusā veikta telpu pārplānošana, 
lai izveidotu modernu, skolēniem un pedagogiem 
ērtu mācību vidi – izbūvētas desmit mācību telpas, 
vairāki kabineti skolas pedagogiem, psihologam un 
logopēdam, halle pasākumiem, vestibils, rekreācijas 
zonas skolēniem, medpunkts, garderobe, datorkla
se, labierīcības un tehniskās telpas, kā arī atjaunotas 
kāpņu telpas.
Labiekārtota tiks arī Laurenču sākumskolas mācību 
korpusa teritorija – plānots paplašināt un bruģēt 
teritoriju pie skolas, rekonstruēt lietusūdens novadī
šanas sistēmu virs skolas ieejas, kā arī izvietot jaunas 
velosipēdu novietnes. Līdz gada beigām pašvaldība 
veiks arī Laurenču ielas pārbūvi, izveidojot apļveida 
krustojumu pie sākumskolas, izbūvējot sabiedriskā 
transporta pieturu un pārbūvējot gājēju celiņus; starp 
abām sākumskolas ēkām tiks izveidota gājēju iela.

Zaķumuižā baskāju taka un aizraujoši 
eksperimenti
Zaķumuižas pamatskolas vecāku padome kopā ar 
Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrību un ciešā 
sadarbībā ar skolu pagājušajā mācību gadā aktīvi 

piedalījās Ropažu novada pašvaldības projektu kon
kursos “Iedzīvotāju iniciatīvas 2016” un “Darām paši”. 
Tas ļauj šogad īstenot divus projektus, lai dažādotu 
Zaķumuižas pamatskolas audzēkņu ikdienu un snieg
tu jaunas zināšanas.

Augustā Zaķumuižas dabas takā tika izveidots baskāju 
posms. Gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotā
jiem vēl ir daudz ideju, kā dabas taku papildināt.
Projekta “Aizraujošie eksperimenti Zaķumuižā” ietva
ros pie skolēniem septembrī ieradās Laboratorium.lv 
komanda, kas demonstrēja spilgtus ķīmijas un arī fizi
kas eksperimentus – dūmu lielgabalus, putu kalnus, 
krāsainus šķīdumus un uguni.
Oktobrī jau mazākās grupās skolēniem būs iespēja 
kopā ar zinātkāres centru “ZINOO Rīga” piedalīties 
nodarbībās “Robotika – legoMindstormsNXT” un 
“Gaisa raķetes”. Skolēni varēs būvēt robotus un raķe
tes un izmēģināt tos darbībā.
Novembrī projekta īstenošanā aktīvi iesaistīsies visi – 
skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Vienā no vakariem 
Zaķumuižas pamatskola pārvērtīsies par zinātnes 
eksperimentu darbnīcu.

Pirmo reizi Ādažu novadā apbalvoti 
izcilākie skolēni un atklāts vēl viens 
privātais bērnudārzs

Foto: Signija Roze
1. jūnijā pirmo reizi Ādažu novadā tika apbalvoti 
izcilākie skolēni un audzēkņi. Kopumā apbalvoju
mus ieguva 85 bērni un jaunieši. 32 jaunieši saņēma 
naudas balvas izcilnieku nominācijā – vidējā atzīme 
vismaz 8,5 un augstāka, no tiem septiņi ieguvuši 
godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un 
viens – valsts mēroga mūzikas konkursā. 39 jaunieši 
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saņēma apbalvojumu par augstiem sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnie
ciskajā darbā. Pieciem jauniešiem piešķirtas naudas 
balvas par izciliem sasniegumiem sportā, pieciem 
– par sasniegumiem mūzikā un vēl pieciem – par 
sasniegumiem mākslā.
Iniciatīvu atbalstīt talantīgos Ādažu bērnus un jau
niešus un apbalvot viņus ar naudas balvām domes 
deputāti nolēma šāgada marta domes sēdē. “Ādažu 
izglītības iestāžu vadītāji atzinuši, ka otrajā semestrī 
jauniešu motivācija mācīties strauji pieauga, jo izdevība 
iegūt kādu no naudas balvām par izcilību šķita gana 
vilinoša,” saka izcilāko skolēnu apbalvošanas iniciatī
vas ierosinātāja – domes izglītības darba un jaunatnes 
lietu speciāliste Ināra Briede.
30. augustā tika atklāta vēl viena privātā pirmsskolas 
iestāde Ādažos, Ūbeļu ielā 15, kas atrodas daudz
dzīvokļu ēkas pirmajā stāvā. SIA “Patnis un partneri” 
pirmo bērnudārzu Ādažos atvēra 2006. gadā, un 
kopš tā laika iestāde izaugusi par deviņu grupu lielu 
bērnudārzu. Jaunajā SIA “Patnis un partneri” bērnu
dārzā Ādažos būs vieta 90 bērniem.

Kopumā SIA “Patnis un partneri” līdz šim izveidojusi 
četras privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Divas 
no tām atrodas Rīgā, un arī Ādažos tagad atvērts 
jau otrais bērnudārzs. 2015. gadā visas trīs uzņēmu
ma paspārnē esošās iestādes sasniedza maksimālo 
audzēkņu skaitu.

Foto: “Patnis” arhīvs
Privātajā pirmsskolā “Patnis” bērnus izglīto saskaņā 
ar dabu un tās norisēm, lai veicinātu viņu vispusīgu 
attīstību un personības veidošanos.

Daugavpils novadā – divas jaunas mītnes 
jauniešiem

20. jūlijā Daugavpils novada Višķu pagastā svinīgi 
tika atklāts Višķu pagasta jauniešu centrs.
Višķu pagasta jaunieši bija kārtīgi gatavojušies, jo 
pasākuma organizēšanā un centra atklāšanas svētkos 
piedalījās liels skaits pašmāju jaunās paaudzes. Pēc 
svinīgā koncerta un neskaitāmajiem sveicieniem noti
ka arī ilgi gaidītā sarkanās lentes griešana, ko veica 
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna 
Jalinska, Daugavpils novada domes deputāte Janīna 
Kursīte, Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms 
un Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs Jānis Briška.
Savukārt Naujenes pagasta Lociku ciemā kopš pava
sara tiek īstenots projekts “Jauniešu lietderīga brīvā 
laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils 

novadā”, un 4. augustā norisinājās šā projekta galve
nais notikums – tika atklāta Naujenes jaunatnes un 
sporta centra jauniešu telpa.
Jaunās telpas atklāšana aizsākās ar svinīgo uzrunu 
un sarkanās lentītes pārgriešanu, kas tika uzticēta 
Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei 
un Naujenes jaunatnes un sporta centra jaunatnes 
lietu speciālistei Anastasijai Smoļakovai. Jaunieši 
bija sarūpējuši saviem vienaudžiem atjautības un 
veiklības uzdevumus, kā arī iespēju izjust pasākuma 
gaisotni pašu izveidotā fotostūrītī.

Skrundā top multifunkcionāls jauniešu 
centrs

29. jūnijā Skrundas novada pašvaldība noslēdza 
līgumu ar SIA “Pretpils” par Skrundas kultūras nama 
kinozāles pārbūvi par multifunkcionālu jaunatnes 
iniciatīvu centru.
Lai pārrunātu ar būvdarbu uzsākšanu saistītos 

JAUNIEŠU CENTRI UN ROTAĻU LAUKUMI

http://skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=3082
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jautājumus, darba grupas pirmajā sanāksmē Skrun
das novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežnie-
ce, būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis un projektu 
speciāliste Kristīne Vērdiņa tikās ar SIA “Pretpils” 
pārstāvjiem.
Būvdarbu kopējās izmaksas ir plānotas 96  696,54 
eiro (bez PVN), un tie tiks veikti saskaņā ar SIA 
“Struņķkrogs” izstrādāto būvprojektu. Projekts tiek 
īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas 
“Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos Latvijas reģionos” līdzfinansētā apakš
projektā.

Galvaspilsētā jauni bērnu rotaļu laukumi
Šovasar Rīgas pašvaldība uzstādījusi vēl divus jaunus 
rotaļu laukumus pilsētā – Ķīpsalā un Čiekurkalnā.

Ķīpsalas pludmalē uzstādīts plašs, multifunkcionāls 
rotaļu kuģis ar dažādiem kāpelēšanas elementiem, 
tiltiņiem, spēlēm, caurulēm un slīdkalniņiem. Lau
kumā ierīkotas arī šūpoles un vairāki balansēšanas 
elementi. Fantāzijas pasauli mazajiem kuģotājiem 
paspilgtina atrakcijas novietojums Daugavas krastā 
ar skatu uz pasažieru ostu un tur redzamajiem kruīza 
kuģiem.
Savukārt rotaļu laukumā starp Čiekurkalna 4. un 5. 
šķērslīniju ierīkots spēļu namiņš, batuts, pakāpie
nu trase, līdzsvara tilts, šūpoles, rotaļu bumbas un 
citi spēļu elementi, kā arī vingrošanas zona ar riņ
ķiem spēka un koordinācijas treniņiem, līdztekām 
un citiem sporta elementiem. Zem laukuma ieklāts 
gumijas segums dažādās krāsās.

Videi pietuvināts rotaļu laukums Ķemeros
Jūrmalas pilsētas viesi, ģimenes ar bērniem, bet jo 
īpaši Ķemeru iedzīvotāji jau novērtējuši labiekārtoto 
rotaļu laukumu līdzās Dabas aizsardzības pārvaldes 
dabas izglītības centram “Meža māja”.
Labiekārtojums veikts, papildinot iepriekš izveidoto 
rotaļu laukumu ar jauniem elementiem. Uzņēmums 
“Jūrmalas mežaparki” izgatavojis slīdkalniņu un citu 
aktivitāšu kompleksu, kas vizuāli pielāgots tā, lai 
iekļautos “Meža mājas” apkārtnes dabiskajā vidē. 
Dabas aizsardzības tēmu akcentē panelis ar Latvijas 
dzīvnieku siluetiem un to pēdu atveidojums.
Laukuma labiekārtošanu veica Ķemeru Nacionālā 

parka fonds ar Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēju
mu, īstenojot iedzīvotāju iniciatīvas projektu ““Meža 
mājas” bērnu rotaļlaukuma labiekārtošana”.

Foto: Aija Balandiņa

Ventspils pludmalē – interesantas šūpoles

Foto: Baiba Vanaga
Ventspils centrālajā pludmalē uzstādītas jaunas šūpo
les, kurās vienlaicīgi var šūpoties gan mazulis, gan 
pieaugušais. Šī interneta vidē noskatītā ideja īstenota 
kā eksperiments, sākumā uzstādot vienas šūpoles 
pludmalē, bet pēc tam arī katrā bērnu pilsētiņā.
Šūpoles ir tikai viens no pilsētas infrastruktūras papil
dinājumiem un jaunumiem šogad, kas virza Ventspils 
pašvaldību uz mērķi –  mazulim un viņa vecākiem 
draudzīga pilsēta. Jau pašlaik daudzās vietās Ventspilī 
ir pazeminātas trotuāru apmales, piekļuves nodro
šināšanai uzstādītas informatīvas zīmes, kā tieši ēkā 
var iebraukt ar bērnu ratiņiem, 19 vietās visā pilsētā 
izveidotas īpaši marķētas autostāvvietas, kas paredzē
tas ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī pašvaldība 
nosūtījusi vēstules 64 valsts iestādēm un komersan
tiem ar lūgumu atsaukties iedzīvotāju ierosinājumiem 
un iekļūšanu šajās iestādēs padarīt ērtāku vecākiem 
ar bērnu ratiņiem. Tāpat šogad pašvaldības iestā
dēs tiks novietotas mazuļu pārtinamās virsmas, bet 
nākamgad tiks izbūvēta jauna nobrauktuve Kuldīgas 
ielā 23.
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Nīcas novadā labiekārtots bērnu stūrītis 
“Upeskrastos”

“Upeskrastu” teritorijā ar Nīcas novada pašvaldības 
atbalstu projekta ietvaros izveidots bērnu stūrītis ar 
vairākiem koka objektiem – balansēšanas šķērsli, 
šūpojošu balansēšanas baļķi, sajūtu kasti un saules 
pulksteni.
“Upeskrasti” savā ūdenstūrisma bāzē piedāvā ne tikai 
laivošanas un nakšņošanas iespējas, bet šeit ir arī 
volejbola laukums, basketbola grozs, pirts un baļļa. 
Tagad arī mazajiem atpūtniekiem ir iespēja kāpelēt 
un rosīties bērnu atpūtas stūrītī.

Sagādāts prieks Rucavas bērniem

27. jūlijā Rucavas centrā pie veikala “Tev” svinīgi 
atklāja bērnu rotaļu laukumu, kas tapis, sadarbojo
ties nodibinājumam “Labdarības fonds “Zīļuks””, SIA 
“Grobiņas KB” un Rucavas novada pašvaldībai.
Klātesošos uzrunāja un ar saldējumu cienāja uzņēmu
mu pārstāvji Raimonds Okmanis, Maigonis Almanis 
un pašvaldības izpilddirektors Guntis Ratnieks. Vai
rāki desmiti mazo rucavnieku kopā ar vecākiem un 
vecvecākiem steidza izmēģināt laukumā izvietotos 
slīdkalniņus, kāpelēšanas kompleksu, karuseli, kā arī 
nofotografēties ar “Zīļuka” talismanu.

Dāvana mazajiem pļaviņiešiem
Skaistu dāvanu Starptautiskajā bērnu aizsardzības 
dienā saņēma mazie pļaviņieši –jaunatnes iniciatīvu 
centra “Ideja” pagalmā Daugavas ielā 50 izveidots un 
aprīkots bērnu rotaļu laukums.

Tā aprīkojumu – karuseli, divas šūpoles, atsperšūpoli 
un rotaļu kompleksu iepirkuma kārtībā piegādāja SIA 
“Mavericks”. Rotaļu laukuma izveides izmaksas no 
domes budžeta veido 9928 eiro.

Rotaļu kompleksi Daugavpilī

Vasaras mēnešos Daugavpilī iekārtoti vairāki rotaļu 
kompleksi un laukumiņi. 1. jūnijā ilgi gaidītais bērnu 
rotaļu laukums ar šūpolēm, karuseļiem, kāpnēm un 
citām iekārtām tika atklāts Daugavpils Centrālajā 
parkā. Visiem rotaļu laukuma elementiem ir Eiropas 
kvalitātes sertifikāts, un tie atbilst mūsdienu drošības 
prasībām.
Centrālā parka bērnu rotaļu laukums bija pirmais no 
jaunajām atpūtas vietām Daugavpilī. Šobrīd pilsētā 
darbojas vairāk nekā divi simti bērnu rotaļu laukumu. 
Vasarā daļa no tiem izremontēti un izveidoti arī jauni 
laukumi. Tā, piemēram, oriģināla konstrukcija uzstā
dīta pie ūdenstilpes Esplanādē, jauns rotaļu laukuma 
aprīkojums ir Jaunās forštates mikrorajonā pie 16. 
vidusskolas, tāpat rotaļu laukums ierīkots Daugavpils 
cietokšņa teritorijā un Slavas skvērā, kā arī dzīvojamo 
māju pagalmos.
Pilsētas dienesti izvirzījuši sev uzdevumu ne tikai 
palielināt bērnu rotaļu laukumu skaitu, bet arī dažā
dot tos, lai attīstītu gan kustību koordināciju, gan arī 
bērnu fiziskās spējas. Pašvaldības mērķis – katrā mik
rorajonā mūsdienīgi un droši bērnu rotaļu laukumi.
19. augustā pludmalē “Stropu vilnis” publiskai lie
tošanai tika nodots daudzfunkcionālais bērnu rotaļu 
komplekss, kas veidots kā kuģītis. Kā uz īsta kuģa tur 
novilktas troses, uzstādītas kāpnītes, dažādu līme
ņu platformas un masts. Darbus veica vietējā firma 
“Enlife”.

http://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/d50_rotalas1.jpg?width=800&height=547


ŽURNĀLA “LOGS” ELEKTRONISKAIS ZIŅU PIELIKUMS

LOGS32

Priecīgs notikums bērnudārzā Ezerniekos

Augusta beigās Dagdas novada Ezernieku pirmssko
las izglītības iestādes teritorijā tika uzstādīts ilgi gaidī
tais bērnu rotaļu laukums.
Ezernieku bērnudārza kolektīvs, bērni un vecāki ir 
pateicīgi par atbalstu Dagdas novada pašvaldībai, 
Ezernieku pagasta pārvaldei un SIA “Siltumtehserviss”.

Bērnu trošu piramīda Smiltenē

26. augustā pie Smiltenes Vecā parka āra trenažieru 
laukuma uzstādīta jauna bērnu atrakcija – trošu pira
mīda. Tai ir trīs horizontālie tīkli 2 m, 3,5 m un 5 m 
augstumā, jo tā paredzēta dažādu vecumu bērniem. 
Piramīda veidota no elementiem, kas ļauj bērniem 
kāpt, karāties, līst un lēkt, attīstot līdzsvara izjūtu.

Jaunās bērnu trošu piramīdas piegādi un uzstādīšanu 
veica SIA “GoPlay”, kopējās izmaksas 10 030,90 eiro, 
tajā skaitā PVN.

Jaunas krāsas Puikules muižas parkā

21. jūlijā Alojas novada Puikules muižas parkā notika 
raibi darbi, kuru iniciatore bija Dace Tauriņa. Kādā 
dienā secinot, ka muižas parka sporta inventārs jeb 
tautā sauktie stieņi ir zaudējuši agrāko spozmi, un 
saprotot, ka Puikules kopienas centra rīcībā ir visnotaļ 
liels brīvprātīgo darbaspēks, tika nolemts pārkrāsot 
šos stieņus kopā ar rokdarbu studijas grupu.
Vivitas Vītiņas vadībā sanāca aktīvākās dalībnieces, 
talkā līdzi ņemot mazbērnus, bērnus un citus radinie
kus, kā arī piesaistot aktīvākos apmeklētājus, un visi 
ķērās pie otām un krāsu trauciņiem. Tagad rezultāts 
priecē gan talciniekus, gan parka apmeklētājus.

Pārtapis rotaļu laukums Limbažos

Vienības parka bērnu rotaļu laukumā Limbažos jūli
jā tika uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas – divvietīgās 
šūpoles, rotaļu komplekss, atsperšūpoles, divi āra 
trenažieri, pievilkšanās stieņi trīs augstumos un inter
aktīvs rotaļu panelis – simbolu spēle “X pret O”.
Augustā rotaļu laukums papildināts ar vēl divām 
jaunām iekārtām – virvju (alpīnisma) piramīdu un 
spēļu namiņu, kas ir SIA “Virte Tehnoloģijas” dāvana 
mazajiem limbažniekiem un tika pasniegta Limbažu 
pilsētas svētku laikā.

http://www.dagda.lv/uploads/pics/DSCN0389.JPG
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/5530-vienibas-parka-bernu-rotalu-laukuma-jaunas-rotalu-iekartas
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Kauguros atklāta daudzfunkcionāla sporta 
halle
25. augustā Jūrmalā, Raiņa ielā 55, tika atklāta jaun
uzceltā sporta zāle, kas veidota, ņemot vērā Starp
tautiskās basketbola federācijas (FIBA) prasības un 
paredzēta arī Baltijas līmeņa basketbola sacensībām.

Foto: Ivars Ķezbers
Zāle izbūvēta divos stāvos, un telpu kopējā platība 
pārsniedz 3000 kvadrātmetru. Tā piemērota basket
bola, handbola un volejbola spēlēm. Ikdienā sporta 
zālē notiks sporta stundas Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 
un sākumskolas “Atvase” skolēniem, kā arī tā pare
dzēta Jūrmalas Sporta skolas audzēkņu un Jūrmalas 
sporta klubu treniņu vajadzībām. Tāpat jaunajā spor
ta objektā norisināsies Latvijas basketbola un hand
bola virslīgas spēles.
Izstrādājot jaunbūves projektu, liela uzmanība tika 
pievērsta ēkas funkcionalitātei. Telpas plānotas tā, 
lai to savstarpējais izvietojums netraucētu pildīt to 
funkciju. Rīkojot starptautiskas sacensības, iespējams 
izvērst teleskopiskās tribīnes, kurās paredzēts izvietot 
ap 750 cilvēku. Tribīnes veido pakāpienu rindas, kas 
apvienojas ar otrā stāva telpā izvietotajām stacionāra
jām tribīnēm, kurās izvietots vēl papildu 60 sēdvietu.
“Viens no sarežģītākajiem projekta posmiem bija izvei
dot mūsdienīgu un funkcionālu sporta halles savieno
jumu ar jau esošajām skolas ēkām. Sporta hallē tika 
uzstādīts apgaismojums ar variējamu intensitāti, izvei
dotas izbīdāmās tribīnes, kas ļauj zāli pielāgot dažā
diem sporta veidiem,” atklāj būvfirmas “Velve” valdes 
priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.
Sporta zāle uzbūvēta par Jūrmalas pilsētas pašvaldī
bas budžeta līdzekļiem. Būvniecības kopējās izmak
sas ir 5,3 miljoni eiro.

“Jūrmalas Tarzāns” iekārtojies Dzintaru 
mežaparkā
Dzintaru mežaparkā Jūrmalā atklāts piedzīvojumu 
parks “Jūrmalas Tarzāns” ar piecām šķēršļu trasēm, 
kas paredzētas aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Zaļā trase piemērota pieaugušajiem 

un bērniem no septiņu gadu vecuma un veidota ar 
16 šķēršļiem 2–4 metru augstumā. Zilajā trasē veidoti 
samērā viegli pārvarami šķēršļi, kas pacelti līdz 6 m 
augstumam virs zemes, un trases nobeigumā ir trošu 
nobrauciens 80 metru garumā. Sarkanā trase izvei
dota līdz 11 m augstumam, un tajā iekļauts atraktīvais 
“Tarzāna lēciens” un brauciens pa laipu ar velosipē
du; trasē ir aptuveni 13 šķēršļu. Savukārt Melnā trase 
paredzēta tiem, kam pa spēkam nedaudz vairāk, jo 
trasē izvietoti 14 augstas sarežģītības pakāpes šķēršļi.

Foto: Ivars Ķezbers
“Piedzīvojumu parks aprīkots ar jaunākās paaudzes 
Šveices kompānijas “Kanopeo” drošības sistēmu “Speed
runner”, un galvenais ieguvums, uzstādot šāda tipa 
sistēmu, būs nepiesprādzēšanās riska novēršana. Parka 
apmeklētājs būs sasaistē ar drošības trosi visas trases 
garumā,” stāsta SIA “CSS–Alpine” pārstāve Iveta Nie-
dinga.

Jaunķemeros – unikāls sēdvolejbola un 
ratiņbasketbola laukums

Kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” 29. jūnijā 
svinīgi tika atklāts sporta laukums, kas speciāli aprī
kots paralimpiskā sporta veida – sēdvolejbola un 
ratiņbasketbola spēlēm.
Laukums tapis par kūrorta rehabilitācijas centra “Jaun
ķemeri” līdzekļiem sadarbībā ar Latvijas Paralimpisko 
komiteju. Tas aprīkots ar tribīnēm un atbilst sacensību 
norises standartiem. Šī treniņu bāze pieejama gan 

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS OBJEKTI
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profesionālā sporta pārstāvjiem, gan plašākai publi
kai.
“Pludmales sēdvolejbola un ratiņbasketbola laukumi, 
kas paredzēti tieši šim sporta veidam, turklāt ir nodro
šināti ar visu specifisko inventāru, ir unikāli un pirmie 
Eiropā!” lepojas Latvijas Paralimpiskās komitejas pre
zidente Daiga Dadzīte.

Kuldīgā – Eiropas līmeņa parkūra laukums

Foto: Eduards Dambergs
14. jūlijā Kuldīgas pilsētas festivāla “Dzīres Kuldīgā 
2016” ieskaņā Kuldīgas pilsētas estrādē tika atklāts 
Eiropas līmeņa parkūra (Parkour) laukums, kurā dar
boties varēs 12 gadus un vecāki bērni un jaunieši.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas pirmais viet
nieks Viktors Gotfridsons laukuma atklāšanā sacīja: 
“Vārds “parkūrs” franču valodā nozīmē “šķēršļu josla”, 
un cilvēku, kuri nodarbojas ar parkūru, galvenais moto 
ir: “Nav robežu, ir tikai šķēršļi, un katrs šķērslis ir jāpār
var”. Šie visi elementi ne tikai trenē kustību brīvību un 
attīsta fiziskās dotības, bet arī veicina domāšanu, jo 
vienmēr pirms šķēršļu pārvarēšanas ir jāizdomā, kā to 
izdarīt.”
Parkūra laukums sastāv no dažādu veidu aprīkojuma 
elementiem – lielās metāla arkas līdzsvara treniņiem, 
lai bērni varētu karāties, lēkāt un kāpelēt; parkūra 
multifunkcionālā komplekta, kas veido karkasa tipa 
labirintu un vairākas vertikālas sienas dažādos aug
stumos, kas paredzētas skriešanai augšup un iespējai 
atsperties dažādu triku veikšanai. Vēl laukumā uzstā
dīts lēkšanas stienis un siena, rāmji vingrošanai un 
līšanai, kā arī citi šķēršļi līdzsvara un precizitātes tre
niņiem. Laukums nodrošināts ar triecienabsorbējošu 
segumu, kas mīkstina kritienus, kā arī dažādu rotaļu 
laukuma inventāru. Pie laukuma izveidots informa
tīvais stends, uz kura attēlotas parka iekārtas un QR 
kodi ar internetā pieejamām videoinstrukcijām, lai 
laukuma apmeklētāji var apskatīt padomus, kā parei
zi izmantot aprīkojumu.

Liepājā – Porziņģa basketbola laukums, 
“Tarzāns” un līnijbola laukums
15. jūnijā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) 
komandas Ņujorkas “Knicks” spēlētājs Kristaps Por-
ziņģis dāvināja dzimtajai pilsētai Liepājai jaunuzbū
vēto āra basketbola laukumu. Tas izveidots atbilstoši 
NBA parametriem stadiona “Daugava” rezerves sta

dionā blakus futbola laukumam. Basketbola lau
kums papildina jau esošo sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūru – āra trenažierus un ielu vingrošanas 
laukumu. Šo teritoriju iecienījuši arī velosipēdisti, 
nūjošanas un skriešanas entuziasti.

18. jūnijā Beberliņos tika atklāts piedzīvojumu parks 
“Tarzāns”. Tajā izveidotas piecas dažādas sarežģītības 
trases (zaļā, zilā, sarkanā, melnā un bērnu trase) ar 
77 šķēršļiem, kā arī 330 metru garš nobrauciens pāri 
Beberliņu ūdenskrātuvei, kas ir Latvijā līdz šim garā
kais šāda veida nobrauciens pa trosi. Interesanti, ka 
zilā trase veidota kā īpaša liepājnieku trase, uzsverot 
tādu populāru Liepājas un tuvējās apkārtnes mūzi
ķu un sportistu kā Ivo Fomina, Ulda Marhilēviča, 
Paula Jonasa, Kristapa Porziņģa un Māra Verpakovska 
nodarbošanos.

27. jūlijā Liepājas pludmalē tika uzstādīts Latvijā pir
mais līnijbola (angliski zināms kā Human Soccer jeb 



Nr. 4 • 2016. gada jūnijs–augusts

LOGS 35

LiveKicker) laukums. Līnijbols tiek spēlēts kā galda 
futbols, tikai reālajā vidē ar īstiem spēlētājiem.
“Ņemot vērā, ka Liepāja ir ieguvusi titulu “Eiropas Spor
ta pilsēta 2016”, ieguldījumi pilsētas sporta infrastruktū
rā un sportisko aktivitāšu piedāvājuma paplašināšanā 
arī turpmāk ir loģisks un mērķtiecīgs solis, lai iedzīvotāji 
kļūtu vēl aktīvāki un veselīgāki. Šādu laukumu Latvijā vēl 
nekur nav, līdz ar to liepājniekiem ir iespēja kļūt par šā 
sporta veida flagmaņiem,” gandarījumu pauž Liepājas 
domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.
Jāpiebilst, ka 5. augustā V. Vitkovskis parakstīja sadar
bības līgumu ar AS “UPB” par Liepājas vieglatlētikas 
manēžas būvniecību. To būvēs pie Draudzīgā aicinā
juma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas.

Atklāta Nīcas energoefektīvā sporta halle

Foto: Uldis Dobelis
Sen lolotais sapnis piepildījies – Nīcas sporta hal
les uzbūvēta un 15. jūlijā, klātesot plašam novada 
iedzīvotāju un ciemiņu pulkam, atklāta. Godpilnais 
pienākums pārgriezt lenti tika uzticēts novada domes 
priekšsēdētājam Agrim Petermanim, halles projekta 
vadītājai Laurai Pakulei-Krūčei, kā arī būvdarbu pro
jekta vadītājam Kasparam Strēlim, ģenerāluzņēmēja 
SIA “Monum” būvdarbu vadītājiem Tālim Elterma-
nim un Vilnim Balamam un Valsts reģionālās attīstī
bas aģentūras Reģionālās attīstības atbalsta departa
menta vecākajai ekspertei Leldei Laiviņai.
Jaunās sporta halles atklāšanu apmeklēja ļoti daudz 
novada iedzīvotāju. Visiem pietika gan vietas, gan 
arī svētku kūkas. Jestrām dziesmām, lentes griešanai 
un kapsulas ievietošanai halles sienā ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm sekoja svētku uzrunas un 
pateicības vārdi.
Īpaši daudz atzinību saņēma halles projekta vadītāja 
Laura PakuleKrūče. Viņa kopā ar Attīstības nodaļas 
darbiniecēm ne vien sagatavoja kvalitatīvu projektu 
īpaši energoefektīvas ēkas būvei, kas izturēja milzīgu 
konkursu, saņemot veselu miljonu eiro, bet bija klāt 
projekta gaitā no sākuma līdz beigām. Ne velti viņu 
sveica kā halles krustmāti un dāvināja abonementu 
trenažieru zāles apmeklējumam piecu gadu garumā.

Zilajos kalnos – “Milžu taka” un Dubkalnu 
aktīvās atpūtas laukums
4. augustā tūrisma, sporta un atpūtas kompleksā 
“Zilie kalni”, ko kopīgi apsaimnieko Ogres un Ikšķiles 

novada pašvaldības, tika atklāts piedzīvojumu parks 
“Milžu taka” un Dubkalnu aktīvās atpūtas laukums.

Atklāšanas pasākumā svinīgu uzrunu teica idejas 
autors – Ogres novada domes priekšsēdētāja viet
nieks Egils Helmanis, kurš uzsvēra, ka “Milžu taka” 
tapusi, pateicoties abu pašvaldību iniciatīvai un finan
siālam atbalstam. Savukārt jaunizveidotajā Dubkalnu 
aktīvās atpūtas laukumā, kur iekārtots viens badmin
tona, četri pludmales volejbola un divi pludmales 
futbola laukumi, klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, priecājoties 
par viena gada laikā iespēto.
“Milžu taka” ir no virvju un koka konstrukcijām vei
dota trase kokos. Piedzīvojumu parkā ir trīs dažādu 
grūtību loki, kuru kopgarums – gandrīz 600 metru. 
Parks aprīkots ar Šveicē ražoto “Saferoller” drošības 
sistēmu. Trases sākuma un beigu punktu veido plat
forma kokos.

Reizē ar “Milžu taku” Ogrē tika atklāts arī multifunk-
cionālais sporta un atpūtas parks Krasta laukumā, 
kur ogrēnieši vasarā varēs spēlēt basketbolu, florbo
lu, skrituļot un citādi aktīvi pavadīt brīvo laiku. Savu
kārt ziemas periodā, aizverot lietusūdens savākšanas 
noteces, būs iespējams uzsaldēt ledu slidošanai un 
hokeja spēlēšanai.

No Ogres uz Ciemupi – pa jauno veloceliņu
1. jūlija vakarā ogrēnieši pulcējās kopīgā velobrau
cienā, lai dotos uz Ciemupi pa jauno veloceliņu. 
Lenti pie Ciemupes robežas pārgrieza Ogres novada 
pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis, 
un jaunais objekts oficiāli skaitījās atklāts un nodots 
lietošanā.
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Domes priekšsēdētāja vietnieks atzina, ka šogad tiek 
sakārtotas vairākas ietves, veloceliņi, iekšpagalmi un 
ceļi. Nākamais darbs ir veloceliņa izveide no Ogres 
līdz Ogresgalam.

Ar 13. “Koknese sporto” pasākumu 
iemēģināts jaunais basketbola laukums

5. augustā Kokneses sporta centrs rīkoja jau 13. “Kok
nese sporto” pasākumu, aicinot koknesiešus ierasties 
Kokneses stadionā un piedalīties gan basketbola, gan 
pludmales volejbola minisacensībās.
Pludmales volejbola laukumi Koknesē jau ir piecus 
gadus, bet basketbola laukums tika restaurēts tikai 
šovasar. Vecā laukuma vietā, kas bija galīgi sabrucis, 
šogad ar novada domes atbalstu ieklāts jauns asfalt
betona segums, veikta laukuma marķēšana atbilstoši 
āra laukumu prasībām, kā arī uzstādīti jauni basket
bola grozi.

Jēkabpils Mežaparkā jauni āra trenažieri

Augusta beigās Jēkabpils Mežaparkā aiz Pēdu takas 
uzstādīti jauni āra trenažieri – sešas iekārtas, no tām 
viena ar trīspusēju lietošanu un pārējās iekārtas ar 
divpusēju lietošanu. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi uz 
šiem sporta trenažieriem iespējams nodarboties 13 
cilvēkiem.
Jaunie trenažieri papildina Mežaparka sporta zonā 
jau esošo vingrošanas ierīču joslu, tādējādi dodot 
iespēju iedzīvotājiem lietderīgi un aktīvi atpūsties 
pilsētnieku un viesu iecienītajā atpūtas vietā.

Krustpils novadā – šķēršļu josla Kūkās un 
Pūču taka Medņos

Kopš vasaras sākuma daudzi Kūku pagasta bērni 
nebeidz vien priecāties par NATO standartiem atbil
stošo šķēršļu joslu, kas ierīkota pie vecās Sūnu skolas. 
Tā ir otrā šāda tipa josla Latvijā.
Šķēršļu josla sastāv no skrejceliņiem, 20 šķēršļiem, 
virves vilkšanas trenažiera un klinšu sienas – jaunsar
dzes nodarbībām un vieglatlētikas, virves vilkšanas 
un citām izturības treniņu nodarbībām 6.–9. klašu 
skolēniem.

Savukārt Krustpils novada Medņos biedrības “Ungur
muiža” biedri kopā ar novada iedzīvotājiem un vie
siem 20. augustā svinīgi atklāja Pūču taku. Atklāšanas 
lentīti pārgrieza Krustpils novada domes priekšsēdē
tājs Kārlis Pabērzs, Variešu pagasta pārvaldes vadītājs 
Aivars Jaksons un biedrības “Ungurmuiža” valdes 
priekšsēdētāja Aija Prokofjeva.
“Pūču takas ideja radās pavasarī, kad biedrībām bija 
iespēja iesniegt savus projektus novada konkursā finan
sējuma piesaistei. Domājām, kā mēs varētu padarīt 
Liepenes skolas apkārtni vēl aizraujošāku bērniem, un 
nonācām pie secinājuma, ka jāveido taka. Latvijā ir 
dažādas takas, bet par pūču taku nekas nebija dzirdēts, 

http://www.koknese.lv/?o=6358
http://www.koknese.lv/?o=6358
http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/08/7136-mezaparka-uzstaditi-jauni-ara-trenazieri/dsc-6416.jpg?itok=cDQQz7WK
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savukārt Liepenes skolas apkārtnē savulaik ir mitinā
jušās pūces. Kad nonācām pie idejas, sākām plānot 
aktivitātes, ko liksim šajā takā,” stāsta biedrības valdes 
priekšsēdētāja A. Prokofjeva.
Pūču taka izveidota Liepenes pamatskolas teritorijā. 
To rotā gan no ziediem, gan koka veidotas pūces, 
koka sēnes, soliņi, kāpšļu joslas, spēles bērniem. 
Takas sākumdaļā novietots koka uzraksts, bet vidus
daļā – informatīvs stends par pūcēm. Veidojot pūču 
taku, uzmūrēts arī āra pavards, lai pasākumu laikā uz 
uguns būtu iespējams pagatavot zupu vai kādu citu 
ēdienu.

Līvānieši un “Atpūtnieki” – savai pilsētai

Iniciatīvas grupa “Atpūtnieki”, piedaloties Līvānu 
novada domes mazo grantu projektu konkursā, rea
lizējusi projektu “Savai pilsētai” ar mērķi sakopt vidi 
Līvānu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā 
“Alejas” Dubnas upes krastā un uzstādīt vingrošanas 
stieņus multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrs 
“Kvartāls” teritorijā.
Vingrošanas stieņu atklāšanas pasākums notika 17. 
Līvānu sporta svētku “Savai pilsētai!” laikā.

Daugavpilī – Baltijā pirmais veloparks un 
Latgalē pirmais veikparks

2. jūnijā Daugavpils Esplanādes parkā tika atklāts pir
mais veloparks Baltijā. Tas tapis Daugavpils pilsētas 
domes un būvniecības kompānijas “Velosolutions” 
sadarbības rezultātā.

9000 m² lielajā teritorijā atrodas četras zonas ar īpaši 
veidotām trasēm dažādu vecumu grupām un sporta 
veidiem, sākot ar bērnu un kalnu velosipēdiem un 
beidzot ar skrituļslidām un skrituļdēļiem. Ģimenēm 
ar bērniem paredzētas divas zonas – piedzīvojumu 
parks un bērnu trase, savukārt asāku izjūtu meklētāji 
var mesties iekšā blakus esošajā betona skeitparkā. 
Daudzfunkcionālā atpūtas un izklaides parka izvei
došanai no pilsētas budžeta līdzekļiem tika piešķirti 
aptuveni 375 000 eiro.

Foto: veikparka “Wake It” arhīvs
Jūlija sākumā Daugavpilī, Ruģeļu ūdenskrātuvē, atklā
ja Latgalē pirmo veikparku “Wake It”.
Ruģeļu ūdenskrātuve ir mākslīga ūdenstilpe, kas tika 
izveidota, gatavojoties Daugavpils HES celtniecībai. 
Tā atrodas 4 km attālumā no Daugavpils centra un ir 
iecienīta rekreācijas vieta.

Ziemeļlatgales velomaršruts “Rypoj vasals!”

Visu vasaru Latgales apceļotāji varēja izmēģināt jauno 
velomaršrutu “Rypoj vasals!”, kas svinīgi tika atklāts 
maija beigās Balvos.
Latgalē pirmais marķētais reģionālais velomaršruts 
Nr. 34 ved pa Ziemeļlatgali caur Balvu, Viļakas, Kārsa
vas, Baltinavas un Rugāju novadiem.

Jauna baskāju veselības taka Liepā
Kā jauns papildinājums Lielās Ellītes smilšakmens 
atsegumam un iepriekšējā gadā atklātajam saules 
pulkstenim Priekuļu novada Liepas centrā izveidota 
veselības taka ar dabas motīviem.
Šī veselības taka veidota, konsultējoties ar fitoterapei
tu Artūru Tereško un balstoties uz alternatīvās medi
cīnas teoriju, ka noteikti punkti uz pēdām ir saistīti ar 
dažādu cilvēka iekšējo orgānu darbību. Taku pare
dzēts iet basām kājām pa dažādu lielumu un formu 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=13242:ziemellatgales-velomarsruta-rypoj-vasals-atklasana&catid=65:aktualitates&Itemid=123&lang=lv
http://www.priekuli.lv/home/daba-un-vide/2499-jauna-baskaju-veselibas-taka-liepa
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akmeņiem, izmasē
jot pēdas pamatnes 
aktīvos punktus.
Pieskaņojoties Lie
pas nosaukumam, 
jaunās veselības 
takas motīvos ievīti 
dažādi dabas ele
menti – koku un 
puķu lapas un ziedi. 
Šī ir jau trešā vese
lības taka Priekuļu 
novadā. Pirmā tika 
uzstādīta Priekuļu 
Saules parkā 2011. 
gadā, bet otrā – 
Mārsnēnu centrā 
2013. gadā.

Cēsīs pieci jauni āra trenažieri

26. augustā Cēsu novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” pagalmā Bērzaines ielā 16/18 
svinīgi tika atklāti pieci āra trenažieri. Cēsnieku ilgi 
gaidīto projektu izdevies īstenot, pateicoties ziedo
tāju atbalstam: SIA “Veselības centrs 4”, SIA “ME LAT 
LUX”, SIA “AB G. Persson”, Rolfam Kvenildam, Ingunas 
Zupas privātpraksei un Ivaram Cekulam.
Atklāšanas uzrunā Cēsu novada pašvaldības aģen
tūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone 
izteica lielu pateicību ziedotājiem, kā arī pauda cerī
bu, ka jau drīz pagalmu izdosies papildināt ar jaunām 
iekārtām.
Trenažierus dažādām muskuļu grupām izmēģināja 
arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs, kurš aicināja to pamēģināt ne tikai jauniešiem, 
bet arī pieaugušajiem, kā arī līdzās esošās Veselības 
takas apmeklētājiem.

Valmierā uzstādīts brīvdabas basketbola 
grozs
26. augustā Valmieras Viestura vidusskolas teritorijā, 
piedaloties Valmieras pilsētas pašvaldības, Valmie

ras Viestura vidusskolas un “Valmiera/ORDO” pār
stāvjiem, tika atklāts brīvdabas basketbola grozs, ko 
Valmieras pilsētai sadarbībā ar “Valmiera/ORDO” 
dāvinājusi Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Atklājot grozu, simboliskos metienus izpildīja “Val
miera/ORDO” spēlētāji Artūrs Bērziņš, Jānis Kauf-
manis un Rinalds Mālmanis. Basketbolistiem pievie
nojās un grozu iemēģināja “Valmiera/ORDO” ģene
rālmenedžeris Mārtiņš Bērziņš, Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Val
mieras Viestura vidusskolas direktors Uldis Jansons, 
skolas absolvents un Saeimas Sporta apakškomisijas 
priekšsēdētājs Jānis Upenieks un citi klātesošie.

Valmiermuižā – pasaules standartiem 
atbilstošs golfa laukums

27. jūlijā sporta un atpūtas kompleksā “Avoti” Burtnie
ku novada Valmiermuižā tika atklāts deviņu bedrīšu 
golfa laukums, kas ir sestais pasaules golfa standar
tiem atbilstošais laukums Latvijā.
Pirmo sitienu jaunajā golfa laukumā izdarīja divkārtē
jais olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris 
Štrombergs. Tāpat jauno laukumu, kurā nu varēs 
rīkot nacionāla līmeņa sacensības, atklāšanas pasāku
mā iemēģināja 45 Latvijas kaislīgākie golferi.
Prieku par jauno laukumu neslēpa arī Burtnieku 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds 
Indrāns un Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks.
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Pociemā atklāts basketbola laukums
16. jūnijā Limbažu novada Katvaru pagasta Pociema 
ciematiņā blakus futbola laukumam svinīgi atklāja 
jauno basketbola laukumu. Darbus šeit veikusi SIA 
“Limbažu ceļi”.
Skanot gavilēm, aplausiem un ovācijām, lenti pārgrie
za Katvaru pagasta pārvaldes vadītāja Ausma Plūme 
un sporta metodiķis Imants Ķīkulis, kurš sacīja: “Šis ir 
tikai sākums mūsu lielajam sporta kompleksam. Tuvā
kajā nākotnē būs arī florbola un hokeja laukumi, kā arī 
āra trenažieri, kopskaitā septiņi.” 

Jūrmalā jauna šķeldas katlumāja un 
pabeigts vērienīgs ūdenssaimniecības 
projekts
10. jūnijā Kauguros, Nometņu ielā 21a, tika atklāta 
jaunuzbūvētā ar biomasu (šķeldu) kurināmā katlu
māja. Tas ir pēdējo gadu apjomīgākais SIA “Jūrmalas 
siltums” investīciju projekts, kas realizēts, piesaistot 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Jaunā šķeldas katlumāja ir viena no modernākajām 
Baltijas valstīs. Siltumenerģijas ražošanu nodrošinās 
divi Austrijas uzņēmumā “Agro” ražoti šķeldas apku
res katli ar jaudu 5 MW katrs, kā arī dūmgāzu kon
densators ar jaudu 2 MW, ar kura palīdzību atmosfērā 
izvadīs jau attīrītus dūmus, turklāt attīrīšanas procesā 
papildus tiks iegūta siltumenerģija. Siltumenerģijas 
ražošanas process būs pilnībā automatizēts.
Projekta kopējās izmaksas ir 6,5 miljoni eiro, no tām 
Kohēzijas fonds sedz 2,6 miljonus eiro, pārējais ir SIA 
“Jūrmalas siltums” ieguldījums.

Foto: LETA
(No kreisās): Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Gatis Truksnis, Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, SIA “Jūrmalas sil-
tums” valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš un SIA 
“Jūrmalas siltums” tehniskā direktore Iveta Čivčiša.

14. jūlijā Jūrmalā svinīgi tika atklāts pēdējo gadu 
vērienīgākais ūdenssaimniecības projekts Latvijā. 
Tas īstenots sešos mēnešos, kūrortpilsētā izbūvējot 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus vairāk nekā 60 
km kopgarumā. Objekta atklāšanā piedalījās Jūrmalas 
pilsētas domes, SIA “Jūrmalas ūdens” un pilnsabiedrī
bas “Norma OC” pārstāvji.
Līguma kopējā vērtība veido vairāk nekā 13 miljonus 
eiro, un projekta realizācijai tika piesaistīti ES Kohēzi
jas fonda, Jūrmalas pilsētas domes un SIA “Jūrmalas 
ūdens” līdzekļi.
Reizē ar 63 km garo ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu izbūvi projekta realizācijas laikā tika veikta arī 
pazemes tipa sūkņu staciju izbūve.

Talsos sakārtotas deviņas ielas un uzstādīti 
17 jauni soliņi
Jau trešo gadu Talsu pilsētā īsteno iesākto iniciatīvu – 
grantēto ceļu apstrādi ar šķembu un bitumena emul
sijas segumu. Līdz šim pilsētā pieci no 18 kilometriem 
grantēto ceļu ieguvuši jaunu izskatu, un šogad to 
garums palielinājies vēl par trīs kilometriem.
Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze infor
mēja, ka šovasar šķembu un bitumena emulsijas 
segums uzklāts deviņās ielās – Strēlnieku, Magoņu, 
Rūķu, Vītolu, Strazdu, Graudu, Gaismas, Lapu un 

IEGULDĪJUMI INFRASTRUKTŪRĀ 
UN LABIEKĀRTOŠANĀ

http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-sports/5510-pociema-atklaj-basketbola-laukumu
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Aspazijas ielā. Kopumā darbi izmaksājuši aptuveni 
86  000 eiro, bet pirms tam šie posmi tika atjaunoti 
un papildināti ar grants segumu.
Iedzīvotāju ērtībām Talsu pilsētā uzstādīti 17 jauni 
soliņi un atkritumu urnas. To atrašanās vietas notei
kuši paši pilsētas iedzīvotāji. Jaunie soliņi uzstādīti 
Raiņa, Dundagas, Stendes, Kārļa Mīlenbaha, Ezera, 
Fabrikas un Brīvības ielā un Dzirnavkalnā. Savukārt 
četri soliņi skvērā iepretim Talsu tautas namam un 
Raiņa ielas pieturā ir nomainīti, uzstādot jaunus.
Pērn tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu 
piemērotākās vietas jaunu soliņu uzstādīšanai. Šogad 
pašvaldības budžetā iekļāva finansējumu 17 solu un 
17 atkritumu urnu iegādei. Kopējās izmaksas ir vairāk 
nekā 7000 eiro.

Dundagā uzstādītas jaunas velonovietnes

30. jūnijā pie Mazās un Lielās skolas svinīgi savā 
vietā uzstādīja piecas jaunās velonovietnes, un tagad 
skolēniem velosipēdu nolikšana pie skolas ir daudz 
ērtāka un arī drošāka. Tādējādi Dundagas novada 
atbalsta biedrības projekts “Rullē droši!”, kas guva 
atbalstu Dundagas novada pašvaldības projektu 
konkursā “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”, ir 
godam izpildīts.
Biedrība saka paldies visiem, kas piedalījās projekta 
tapšanā un īstenošanā, bet jo īpaši biedrības atbalsta 
komandai Ilonai Znotai-Znotiņai un Ievai Kristiņai, 
SIA “LAC serviss” ražošanas daļas vadītājam Valērijam 
Štrausam, kā arī šoferim Laimonim Kaudzem un diž
palīgiem Gatim un Tomasam.

Ventspilī atklāta Kurzemes Democentra 
jaunā ēka un ekspozīcija
27. jūlijā Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (VATP) 
oficiāli tika atklāta zinātnes un tehnoloģiju muzeja 
“Kurzemes Democentrs” jaunā zema energopatēriņa 
ēka. Kopā ar to projekta “Zaļā misija: klimats” ietvaros 
atvēra arī jauno muzeja ekspozīciju un tehniski rado
šās darbnīcas par klimata pārmaiņām.
“Kurzemes Democentrs VATP paspārnē darbojas jau 
kopš 2012. gada. Ar savu darbību mēs vēlamies veicināt 
bērnu un jauniešu interesi par tehnoloģijām, parādīt, ka 
inženierzinātnes un dabaszinātnes – tas ir interesanti un 

tā ir laba karjeras izvēle. Jaunā ēka, jaunā ekspozīcija 
un tehniski radošās darbnīcas ļaus iepazīstināt bērnus 
un citus apmeklētājus ar klimata pārmaiņām un zaļa
jām tehnoloģijām,” svinīgajā uzrunā pauda VATP val
des priekšsēdētājs un Kurzemes Democentra idejas 
autors Ivars Eglājs.

Foto: Juris Presņikovs
Svinīgajā atklāšanas ceremonijā piedalījās arī Vents
pils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, kurš tika 
aicināts doties nelielā virtuālā ceļojumā ar velosipēdu 
un savā izbraucienā savākt visas nepieciešamās lietas 
Kurzemes Democentra atklāšanai. To starpā bija gan 
piena spēks, burvju nūjiņa, lejkanna, starta ierocis 
u.c.

Kuldīdznieki testē mūsdienīgu satiksmes 
plūsmas analīzes rīku

Foto: Sandris Kuzmickis
Kuldīgas novada pašvaldība kā pirmā Kurzemē izman
tojusi SIA “KleinTech Services” izstrādāto mūsdienīgo 
satiksmes plūsmas analīzes rīku, kas ļauj ar teju 100% 
precizitāti fiksēt gājēju un velosipēdistu plūsmu.
Moderno tehnoloģiju testēšana norisinājās Kuldīgas 
pilsētas festivāla “Dzīres Kuldīgā 2016” laikā no 14. 
līdz 17. jūlijam Liepājas ielā, kam noteikts gājēju ielas 
statuss. Izmantojot videoanalīzes tehnoloģiju, tika 
atpazīti un uzskaitīti gan gājēji, gan velosipēdisti. 
Kopumā svētku dienās Liepājas ielā fiksēti 101  329 
apmeklējumi.
SIA “KleinTech Services” radītais produkts 
4SmartStreets ir moderns satiksmes plūsmas analī
zes rīks, kas dod precīzus, faktuālus datus tiešsaistē 
par kustīgu objektu plūsmu noteiktā vietā un laikā. 
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Risinājumam par pamatu izmantota deep learning 
jeb mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas ļauj apmācīt 
datoru atpazīt dažādus kustīgus objektus.

Liepāja pirmā ieviesusi un sertificējusi 
starptautisku energopārvaldības sistēmu

4. jūlijā Liepājas domes vadībai tika pasniegts Lielbri
tānijas sertificējošās institūcijas sertifikāts par starp
tautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas ISO 
50001:2011 ieviešanu, līdz ar to Liepāja ir pirmā no 
Latvijas pilsētām, kas, apzinoties resursu pieejamības 
un vides aizsardzības nozīmi, šādu sistēmu ir ievie
susi.
Jāpiebilst, ka šāgada 3. martā Saeima pieņēma Ener
goefektivitātes likumu, kas paredz, ka republikas 
pilsētu pašvaldībām jāievieš sertificēta energopār
valdības sistēma līdz 2017. gada 1. aprīlim. Liepājas 
pilsētas pašvaldība ir pirmā, kas šo sistēmu jau šobrīd 
ir ieviesusi un sertificējusi.
Liepājas pilsētas pašvaldībā tiek aptverts enerģijas 
patēriņš 71 pašvaldības iestāžu un aģentūru ēkā, bet 
nākotnē plānots aptveramo zonu paplašināt, pievie
nojot ielu apgaismojumu un citus enerģijas patēriņa 
objektus.

Līvbērzes pagasta svētki – atjaunotajā 
estrādē

30. jūlijā Jelgavas novada Līvbērzes pagasta svētki 
notika atjaunotajā estrādē. Pagasta pārvaldes vadītāja 
Ruta Medne neslēpj, ka šogad bijušas bažas, kur tieši 
svētki tiks svinēti, jo jūlija sākumā Līvbērzes pagasta 

estrādē – vietā, kur vietējie ļaudis ierasti pulcējās 
dažādu svētku svinēšanai, notika nelaime – vētras 
laikā, kokiem gāžoties, estrāde tika nopostīta.
“Esam ļoti gandarīti, ka estrādes atjaunošanai tika 
atrasts finansējums, tādējādi steidzamības kārtā varē
jām aktualizēt pirms četriem gadiem izstrādāto brīvda
bas estrādes projektu,” priecājas R. Medne.
Vētras nodarītie postījumi radīja 16  849 eiro lie
lus zaudējumus. Lielāko finansējuma daļu – 12  049 
eiro – Jelgavas novada pašvaldība piešķīra Līvbērzes 
pagasta estrādes atjaunošanai no rezerves fonda. 
Atlikušo summu Līvbērzes pagasta pārvalde pārvir
zīja no iepriekš plānotajiem citiem darbiem kultūras 
nama vajadzībām.

Bauskas novadā atklāts šķeldas katls, 
rekonstruētā katlumāja un ielas

Pagājušā gada izskaņā noslēdzās līdz šim vērienī
gais SIA “Bauskas siltums” īstenotais infrastruktūras 
uzlabošanas projekts – “Siltumapgādes efektivitā
tes paaugstināšana Bauskā”, kura rezultātā katlumājā 
tika uzstādīts 5 MW šķeldas katls ar 1 MW dūmgāzu 
kondensatoru, kā arī izbūvēta šķeldas pieņemšanas 
infrastruktūra.
10. jūnijā tika rīkots šķeldas katla un rekonstruētās 
katlumājas atklāšanas pasākums. Viesus sagaidīja SIA 
“Bauskas siltums” saimnieki un folkloras kopa “Dreņ
ģeri”. Ekskursijā pa katlumāju izvadāja uzņēmuma 
valdes loceklis Ilmārs Rūsis un uzskaitvede Gita 
Granta-Vanaga.

Ar ziedu, balonu, Latvijas karogu un tautisko jostu 
rotātiem pagalmiem 9. augusta vakarā vietējie 
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Dreņģerkalna un Torņa ielas iedzīvotāji atzīmēja 
rekonstruēto ielu atvēršanas svētkus Bauskas nova
da Codes pagastā. Pagasta pārvaldes vadītāja Dace 
Šķiliņa aicināja vietējos iedzīvotājus, novada vadību, 
būvniekus un citus iesaistītos kopā ar folkloras kopu 
“Dreņģeri” pieskandināt un iesvētīt jaunās ielas, lai tās 
ilgi kalpotu.
Sanākušos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs 
Raitis Ābelnieks. Tika sumināti būvuzņēmēji un 
iesaistītās personas. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrī
ba “IGATE”” atbildīgais darbu vadītājs Gusts Kaļinins 
pateicās par sadarbību Bauskas novada domei un 
projektu vadītājai Laimai Bergai.

31. augustā pēc svinīgās lentes pārgriešanas terito
riju pie pieturvietas “Bauskas piens” pieskandināja 
perkusatīvā grupa “Samba de Riga”, ļaujot kavēties 
atmiņās par nesen Brazīlijā aizvadītajām Olimpiska
jām spēlēm. Pirms sportiskā un atraktīvā gandrīz trīs 
kilometru garā maršruta mērošanas no Bauskas uz 
Rītausmām, Bauskas novada pašvaldība pateicās pro
jektā iesaistītajiem.
Gājēju celiņa un veloceliņa izbūve uz Īslīces pagasta 
Rītausmām tika sākta pērn septembrī. Tagad gājēji 
un velobraucēji var pārvietoties pa 2,25–2,50 metru 
platu celiņu. Ietves segumu veido asfalts, bet paplaši
nātajās zonās starp brauktuvi, veloceliņu un autobusa 
platformu izbūvēts laukakmens bruģis.
Atklāšanas pasākumā netrūka iedzīvotāju, kuri jauno 
ceļu izstaigāja kājām un izbraukāja ar velosipēdiem. 
Lai gājiens līdz Īslīces kultūras namam būtu jestrāks, 
olimpiešu cienīgas spēka pārbaudes bija sagatavojis 
amatierteātris “Dadži”. Noslēgumā pie kultūras nama 
gaidīja kliņģeris, silta tēja un kafija, svētku izjūtu radīja 
salūts.

Upes talka Ozolnieku novadā

9. un 10. jūlijā Ozolnieku novada iedzīvotāji pie
dalījās Iecavas upes attīrīšanas talkā, lai attīrītu upes 
posmu no Rīgas ielas tilta līdz Misas ietekai Iecavas 
upē. Talkai “Laivu ceļš “Ozolnieki”” atsaucās vairāk 
nekā 40 cilvēku, kuru vidū bija arī talcinieki no Rīgas 
un Jelgavas.
Daļa talkotāju strādāja no motorlaivām, bet cita 
komanda – no sauszemes. Divu dienu garumā izde
vās upi atbrīvot no aptuveni 30 kritušajiem kokiem. 
Talka tika organizēta ar Ozolnieku novada pašvaldī
bas atbalstu kā viens no projektu konkursa “Es zinu, 
varu un daru” apstiprinātajiem projektiem.

Olaines 1. vidusskolas bibliotēka – jauna 
izglītības un kultūras telpa

Foto: Jolanta Deģe
Jaunā mācību gada pirmajā dienā tika vērtas Olaines 
1. vidusskolas renovētās bibliotēkas durvis. Vīzijā par 
modernu skolu šo ideju lolojis skolas direktors Jāzeps 
Volāns, un piepildījumu tā radusi šovasar, kad pilsētā 
izveidota jauna izglītības un kultūras telpa.
Nu ir pilnībā panākts bibliotēkas rekonstrukcijas mēr
ķis – izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša skolas 
bibliotēkas vide, ko veido viena liela, apvienota telpa 
bez starpsienām, bez noslēgtām personīgās lietoša
nas telpām, ar četrām funkcionālām zonām. Videi 
draudzīgais un inovatīvais interjers rosina lasīt un izzi
nāt un vairo skolas piederības apziņu un lepnumu.
Visi projektā, būvniecībā un mēbeļu ražošanā iesais
tītie cilvēki ir profesionāļi savā jomā. Bibliotēkas 
pārbūve nebūtu iespējama bez skolas darbinieku, 
vecāku un skolēnu sapratnes, skolas administrācijas 
un īpaši direktora vietnieka Jura Odiņa atbalsta, Olai
nes novada domes vadības ticības, celtniecības uzņē
muma SIA “Torensberg” pieredzes, būvuzraudzes 
Aijas Andas Rozes prasīguma, projekta vadītāja Kārļa 
Brakanska pacietības, arhitektes Aijas Ziemeļnieces 
atvērtības, mēbeļu ražotājuzņēmuma “Dzintarkal-
ni” precizitātes un pašvaldības izpilddirektora Ģirta 
Batraga profesionalitātes.

Labiekārtots Daugavas krasts Pļaviņās
Ar biedrības “Daugavas savienība” finansiālu atbalstu 
īstenots projekts “Daugavas krasta Lielā Krasta ielā 
Pļaviņās, Pļaviņu novadā labiekārtošana” ar mērķi 
labiekārtot atpūtas un tūrisma vietu Daugavas krastā, 
no kuras paveras skats uz Daugavas ieleju, un vei

http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/4997-ozolnieku-novada-iedzivotaji-talka-attira-iecavas-upi-no-kritusajiem-kokiem
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cināt Daugavas ielejas un novada ainavisko vērtību 
iedzīvināšanu un iekļaušanos Daugavas upes ielejas 
kontekstā.

Projekta īstenošanas gaitā uzstādīti divi dekoratīvie 
vides objekti – soli pusmēness formā.

Raiņa dzimtās mājas atvēršana Tadenavā

22. jūlijā apmeklētājiem durvis vēra atjaunotais Raiņa 
muzejs “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagas
tā.
Raiņa muzeja “Tadenava” kompleksu veido 19. gs. 60. 
gados – Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna saimniekošanas 
laikā – celtā pusmuižas dzīvojamā māja un šķūnis, 20. 
gs. 20. gados izveidotās jaunsaimniecības “Dāboliņi” 
dzīvojamā māja, kā arī pirts un pagrabs. Visas ēkas 
tagad ir pieejamas apmeklētājiem.
Kompleksa atjaunošanu un piemērošanu muzeja 
funkciju veikšanai un teritorijas labiekārtošanu reali
zēja valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpa
šumi” sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta pro
grammas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma sagla
bāšana un atjaunināšana” iepriekšnoteiktajā projektā 
“Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana”.

Krāšņi atklāta Kūku pagasta brīvdabas 
estrāde
16. jūlijā Krustpils novada Kūku pagasta Zīlānos tika 
atklāta brīvdabas estrāde “Mārdadzis”.
Lielajā estrādes atklāšanas pasākumā svinīgi tika 
griezta lente un ar apjomīgu R. Blaumaņa uzvedu
mu “Brīnumzālīte” jeb tautā labāk pazīstamu kā “Īsa 
pamācība mīlēšanā” atklāta un ieskandināta jaunā 
estrāde. Šajā apjomīgajā uzvedumā bija iesaistīti 12 
kaimiņnovadu kolektīvi, ar kuriem laika gaitā vietē

jiem pašdarbniekiem izveidojošās draudzīgas attie
cības.

Jaunuzceltā Zīlānu estrāde tapusi Krustpils novada 
pašvaldības projekta ietvaros. Kopējās būvniecības 
izmaksas veido 215  232 eiro. Būvniecību veica SIA 
“Erbauer group” (estrādes būvniecība) un SIA “Aure–
1” (teritorijas elektrotīkli, apgaismojums un videono
vērošanas sistēmas). Projektēja SIA “A.R.T.projekts”, 
kas veica arī autoruzraudzību. Būvuzraudzību nodro
šināja SIA “BUVKON”.

Atjaunots ceļa posms pie Lietuvas robežas 
Medumos

Satiksmes ministrs Uldis Augulis kopā ar būvnie
kiem, Daugavpils novada domes un VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” vadību, svinīgi pārgriežot lentīti, atklāja 
rekonstruēto ceļa posmu uz valsts galvenā autoce
ļa A13 posmā no Medumiem līdz Lietuvas robežai 
(156,4.–163,05. km).
Būvdarbus posmā no Medumiem līdz Lietuvas robe
žai SIA “Binders” uzsāka pērn un pēc tehnoloģiskā 
pārtraukuma šogad tos turpināja. Projekta gaitā izbū
vēts jauns ceļš iepriekš nokalpojušās šosejas vietā. 
Posma rekonstrukcijas izmaksas ir 13,5 miljoni eiro, ko 
līdzfinansēja ES Kohēzijas fonds.
Projekta ietvaros sakārtoti arī ceļu pieslēgumi un 
apgaismojums Medumu centrā. Veikti ievērojami 
zemes darbi – četros posmos liela apjoma atkūdro
šana un apjomīgi ierakuma un uzbēruma darbi, izlī
dzināts ceļa garenprofils, kas līdz šim bija ļoti nevien
mērīgs. Atjaunotas arī sabiedriskā transporta pietur
vietas. Nākamajā būvdarbu sezonā plānots atjaunot 
autoceļa posmu no tagad rekonstruētā posma līdz 
Daugavpils pilsētas robežai.
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Dagdā uzstādīts LED ekrāns

Dagdā pie novada pašvaldības ēkas sācis darboties 
elektroniskais LED ekrāns, kas paredzēts iedzīvotāju 
informēšanai par dažādiem pasākumiem un citām 
aktualitātēm.
Ekrāns darbojas diennakts režīmā un nav atkarīgs no 
āra gaisa temperatūras un klimatiskajiem apstākļiem. 
Tablo piegādāja un uzstādīja SIA “HIRTA”. Tas izmak
sāja 2335,30 eiro ar PVN.

Brīvdabas estrādes atklāšana Kaunatā

3. jūnijā svinīgi atklāja Rēzeknes novada Kaunatas 
brīvdabas estrādi. Atklāšanas uzrunu teica pagasta 
pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs. Aplausiem 
skanot, tika pārgriezta sarkanā lente un gaisā palaisti 
krāsaini baloni. Pasākuma gaitā prāvests Haralds 
Broks nosvētīja brīvdabas estrādi, kas turpmāk bagā
tinās pagasta kultūras dzīvi.
Pateicības raksti par Vides fonda projektu “Zaļais 
krasts” īstenošanu tika pasniegti Marijai Rukmanei, 
Sergejam Bašmakovam, Allai Silovai, Viktoram Gri-
šunovam, Verai Taukačai, Janīnai Kairišai, Haraldam 
Brokam, Vasīlijam Bašmakovam un BJM/Būve val
des loceklim Jānim Zirdziņam.

Ielūdz renovētais Ludzas Tautas nams
11. augustā Ludzas pilsētas svētkos svinīgi tika atklāts 
renovētais Ludzas Tautas nams, kas pārtapis par 
mūsdienīgu kultūras objektu, kur prieks darboties 

amatierkolektīvu dalībniekiem un skatītājiem ir liela 
vēlme apmeklēt šo iestādi.

Renovācijas gaitā jaunu skatu ieguvusi lielā un mazā 
zāle, skatuve un foajē, kā arī tagad var baudīt gaismas 
un skaņas efektus.

Rekonstruēts ceļa posms un tilts pār Gauju 
Taurenē

Foto: Renārs Koris
25. augustā satiksmes ministrs Uldis Augulis, VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis 
Lange un LVC projekta vadītāja Gunta Ķikse, SIA 
“8 CBR” valdes priekšsēdētājs Andris Lancbergs, 
Vecpiebalgas novada pašvaldības vadītāja Ella Frīval-
de-Andersone, Vecpiebalgas vidusskolas skolniece 
Loreta Ločmele, kura pirms trīs gadiem rakstīja vēs
tuli valdības vadītājam Valdim Dombrovskim, aicinot 
uzsākt ceļa remontdarbus, un novada iedzīvotāji 
atklāja autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) 
rekonstruēto posmu un tiltu pār Gauju.
Projekta gaitā visa posma garumā ir veikta autoceļa 
pārbūve un pilnībā atjaunota ceļa sega viena metra 
biezumā – izbūvēts salizturīgais slānis, šķembu pamats 
un divas asfalta kārtas, atjaunotas sabiedriskā transpor
ta pieturvietas, sakārtoti 72 ceļu pieslēgumi un izbū
vēts gājēju/velo celiņš 900 metru garumā ar apgais
mojumu gan celiņam, gan Gaujas tiltam, kas ieguvis 
jaunu monolītu dzelzsbetona trīslaidumu pamatu.
Vecpiebalgas ceļa posms ir pirmais reģionālo ceļu 
objekts, kas finansēts no jaunā ES fondu perioda 
līdzekļiem – no ERAF. Būvdarbu izmaksas ir 10,4 mil
joni eiro (ar PVN), tos veica SIA “8 CBR”.
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Svinīgajā brīdī savs vārds bija sakāms arī piebaldzēnu 
iemīļotajam tēlam no Paula Putniņa lugas “Ar būdu uz 
baznīcu” – Mariannai Okolokolakai (Ilona Muižnie
ce). Viņa būvniekiem pateicās par ceļa posma atjau
nošanu uz kultūrvēsturisko novadu, aicinot: “Vēl tikai 
to mazo astīti līdz Liedes pagriezienam atjaunot! Un tad 
vēl tikai mums visiem paliek tornis, tas baznīcas tornis, 
kur acis pacelt, kur apkārt pavērties un P30 gleznainos 
līkumus kā Vecpiebalgas pērļu jostu ieraudzīt, izbaudīt 
un izgaršot.” Gandarījumu par paveikto pauda arī 
domes priekšsēdētāja un akcijas “Piebalgas ceļam 
būt” iniciators Mārcis Ločmelis.

Siguldas novada pašvaldība pārcēlusies uz 
rekonstruēto staļļa ēku pils kompleksā

Kopš 11. jūlijā Siguldas novada pašvaldības adminis
trācija strādā pils kompleksa rekonstruētā staļļa otrajā 
stāvā. Lai saglabātu ēkas autentiskumu, pašvaldības 
darbinieku kabineti ir izvietoti atvērta tipa birojā.
Līdz šim Siguldas novada pašvaldības administrāci
ja atradās Siguldas Jaunajā pilī, kuras konstrukcijas 
vietumis ir pirmsavārijas stāvoklī, tādēļ nepieciešami 
vērienīgi pārbūves darbi, ko plānots uzsākt pēc finan
sējuma piesaistes gan no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem, gan arī no Emisijas kvotu izsolīšanas 
finanšu instrumenta.
Siguldas pils kompleksā šopavasar tika atklāts rekon
struētais stallis, kura pirmajā stāvā izvietotas vairākas 
amatnieku darbnīcas, bet otro stāvu tagad apdzīvo 
pašvaldības darbinieki.

Limbažos noslēgusies Jaunās ielas 
rekonstrukcija

Limbažos noslēgušies Jaunās ielas seguma atjauno
šanas un rekonstrukcijas darbi. Jaunās ielas rekon

strukcija tika uzsākta aizpērn, rekonstruējot posmu 
no Jūras ielas līdz Parka ielai, bet 2015. gadā turpinā
jās, rekonstruējot posmu no Rīgas ielas līdz Stacijas 
ielai. Rekonstrukcijas gaitā abiem posmiem veikta 
asfaltbetona seguma atjaunošana, ietvju rekonstruk
cija un aku renovācijas darbi.
Savukārt 22. jūlijā tika pabeigti Jaunās ielas seguma 
atjaunošanas darbi posmā no Parka ielas līdz Rīgas 
ielai.

Salacgrīvas novadā – uzlabojumi Zvejnieku 
parkā, atjaunotas noejas uz jūru un atklāta 
iela

Jūnijā Zvejnieku parkā pabeigta tiesnešu mājas atjau
nošana un vīriešu dušu un ģērbtuves telpu remonts 
administratīvajā ēkā. Tiesnešu mājai ir nomainīts ārē
jais apšuvums, jumts, saremontētas kāpnes uz otro 
stāvu un durvis. Savukārt administratīvajā ēkā vīriešu 
ģērbtuvē un dušā pārflīzētas grīdas un sienas, nomai
nīti cauruļvadi un apgaismes ķermeņi, izremontēts 
sanitārais mezgls. Darbi veikti par pašvaldības līdzek
ļiem – 12 234 eiro.

Salacgrīvā, Zvejnieku parkā, atjaunota centrālā noeja 
pie estrādes, savukārt Ainažos rekonstruēta laipa pie 
Baltās saules. Noeju atjaunošanas darbus abās vietās 
veica SIA “Legāts” no Engures novada Lapmežciema.
8. jūlijā Salacgrīvā pēc rekonstrukcijas darbiem trans
porta plūsmai atklāja Valmieras ielu. Rekonstruē
jot ielu, ar speciālu maisījumu ir pastiprināta ielas 
pamatne, abās ielas pusēs nodrošināta ūdens notece, 
izbūvēts trotuārs gājējiem, atjaunota apgaismes līni
ja, uzstādot jaunus apgaismes stabus ar iespēju pie 
tiem izvietot svētku noformējumu, un uzstādītas LED 
apgaismes lampas.

http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/5589-limbazos-pabeigta
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/5589-limbazos-pabeigta
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=35113
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Valmieras ielas atklāšanas lenti grieza AS “Latvijas 
Valsts ceļi” Vidzemes reģiona direktors Guntis Api-
nis, AS “ACB” atbildīgais būvdarbu vadītājs Dzintars 
Blumers un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs.
Valmieras ielas būvniecības kopējās izmaksas ir 
457 563 eiro. Šo projektu līdzfinansēja “Latvijas Valsts 
ceļi” – 224  000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir 
233 563 eiro.

Ādažu novadā sakopts Kadagas parks un 
atjaunoti novadgrāvji
Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras 
daļa organizēja graustu nojaukšanu Kadagas parkā. 
Kopā nojauktas septiņas būves (trīs kūtis, šķūnis, 
palīg ēka, garāža un noliktava). Kopumā teritorija 
sakopta 2138,8 m² apjomā.

Vasarā Ādažu novadā atjaunoti Laveru poldera Gar
ciema ceļa novadgrāvji 2,82 km garumā. Grāvju 
atjaunošanas darbu gaitā veikta apauguma novāk
šana, piesērējuma izrakšana un izlīdzināšana grāvju 
atbērtnē, drenu izteku atjaunošana, caurteku tīrīšana 
un nostiprinājumu atjaunošana, kā arī vienas caurte
kas pārbūve. Būvdarbus veica SIA “Lielvārdes melio
rācija”, būvuzraudzību – SIA “Kurzemes meliorācija”.

Uz Spīķeriem “atpeldējusi” “bute”

Foto: Lauma Kalniņa
Spīķeros kopš augusta iekārtojusies milzu bute – 
Rīgas svētku laikā Daugavas promenādē (pie skeitlau
kuma) tika atklāts Olgas Šilovas veidotais tēlniecības 
vides objekts “Leste” (tulkojumā no lībiešu valodas 
– bute). Tas ir veltījums Rīgas pirmajiem iedzīvotājiem 
– lībiešu zvejniekiem.

Jūrmalas pilsētvidē atgriezies “Globuss”, un 
ciemos gaida Raiņa un Aspazijas vasarnīca
Jūrmalā, Turaidas un Jomas ielas krustojumā, ar “ABLV 
Charitable Foundation” atbalstu pēc restaurācijas 

uzstādīts vēsturiskais vides objekts “Globuss”. Daudzi 
to atceras kopš 70. gadu sākuma, un pilsētas viesu 
uztverē tas ir tālaika simbols, ko apliecina arī globusa 
kartē iezīmētās valstu teritorijas. Kartē ar gaismas aplī
šiem ietvertas Jūrmalas sadraudzības pilsētas kopš 
70. gadiem.

Foto: Krišjānis Eihmanis
Pagājušā gada pavasarī “Globusu” demontēja restau
rācijai. Pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma to 
atjaunojis diplomētais metālmākslinieks Ainārs Sils 
(SIA “Sils un Sili”) darbnīcā Jaunpiebalgā.
Kopš 27. augusta apmeklētājiem atvērta atjaunotā 
Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā, Majoros, Jāņa 
Pliekšāna ielā 5/7.

VIDES UN MĀKSLAS OBJEKTI
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Jaunā ekspozīcija, ko veidojuši muzeja speciālisti 
sadarbībā ar dizaina biroju H2E, saucas pavisam 
vienkārši – “Es un Tu”. Tā veltīta Raiņa un Aspazijas 
mīlestībai un daiļrades virsotnēm, ko atklāj viņu kop
dzīves mezglpunkti un daiļrades process –nozīmīgā
kie darbi. Ne mazāk interesantas ir restaurētās abu 
dzejnieku dzīves telpas – vasarnīcas un dārza mājiņas 
augšstāvi.

Rojas baznīcai – jauns altāris

5. jūnijā Rojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā valdīja 
īpaša noskaņa – dievkalpojuma laikā tika iesvētīts 
baznīcas jaunais altāris. To iesvētīja LELB Liepājas 
diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, dievkalpojumā 
piedalījās arī Rojas draudzes mācītājs Juris Veide-
nieks.
Iepriekšējais – vienkāršais, no veciem koka dēļiem 
darinātais altāris savu laiku bija godam nokalpojis, 
tagad tā vietā stājies jauns, skaists, īsts mākslas darbs. 
Jauno altāri kā savu diplomdarbu darinājis Raimonds 
Blāze – Latvijas Amatniecības kameras meistara Igur
da Baņķa meistardarbnīcas “Zeļļi” zellis. Pēc Rojas 
mācītāja vēlmes un ieceres jaunā altāra centrā ir 
viens no luteriskās baznīcas centrālajiem simboliem 
– Lutera roze – sirds, kas izglābta caur Kristus krustu 
un uzziedējusi šai pasaulei jaunai dzīvībai.

Ventspili rotā unikāla strūklaka
5. augustā Ventspils Pilsētas svētkos Lielajā laukumā 
tika atklāts unikāls, atraktīvs, pasaules tendencēm 
atbilstošs pilsētvides dizaina objekts – arhitekta Dei-
vida Kuka projektētā strūklaka “Fregate” Valzivs””. 
Atklāšanas pasākumā izskanēja speciāli šim notiku
mam radīts literārs darbs – Andra Akmentiņa dzejolis 
“Valzivs”.

Foto: Monta Blāze-Pētersone
Strūklakas kompozicionālais risinājums veidots, 
pamatojoties uz vēsturiskajos vizuālajos materiālos 
atrodamo materiālu par hercoga Jēkaba flotes sastāvā 
esošā burinieka “Valzivs” ārējo veidolu – burinie
ka parametriem, tajā skaitā mastu skaitu, augstu
mu, kuģa kopējo garumu un konfigurāciju. Strūklaku 
veido 20 masti, astoņas rājas un karoga masts, kas 
aprīkoti ar apgaismojuma un miglas efektu. Projekta 
ģenerāluzņēmējs – SIA “Ostas celtnieks”.

Liepājā atjaunota Līvas kapliča un cīnās 
pret “mežoņiem”

11. augustā Liepājā ekspluatācijā tika pieņemta Līvas 
kapu kapliča, kas tagad ir pilnībā sakārtota gan no 
ārpuses, gan iekšpuses, izceļot ēkas arhitektonis
ki vēsturiskās un mākslinieciskās vērtības, telpām 
nodrošinot funkcionālu labiekārtojumu un atbilstību 
jaunā gadsimta prasībām.
Četru kārtu būvdarbus Līvas kapličā veica SIA “Firma 
UPTK”, būvdarbu vadītājs bija Mārcis Štēbelis, 
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autoruzraugs – arhitekts Gundars Vīksna, būvuzraugs 
– Rihards Dzenis.
“Strādājot pie projekta, pārliecinājos, ka ēkas autoram 
Berči šis bijis mīlestības darbs, tik pārdomāts ir katrs šīs 
neparastās ēkas elements un detaļa. Gribētu teikt, ka 
tāds bija arī mans darbs,” savas izjūtas par paveikto 
pauž arhitekts G. Vīksna.
Līvas kapličas atjaunošanas kopējās izmaksas visās 
septiņās kārtās ir 206 270 eiro. Finansējums piešķirts 
no pilsētas budžeta.
Virs Līvas kapličas ieejas portāla redzams smilšak
menī veidots cilnis “Eņģelis”, kas ir valsts nozīmes 
mākslas piemineklis. Ciļņa atjaunošana projektā gan 
netika ietverta, taču bija jānodrošina tā saglabāšana 
neizmainītā veidā.

Lai sniegtu iespēju Liepājas jauniešiem radoši izpaus
ties un parādīt savu māksliniecisko talantu, Liepājas 
pilsētas dome vasaras sākumā Jūrmalas parkā uz sta
diona “Daugava” žoga ierīkoja oficiālu grafiti sienu. 
Uz tās pirmais kā iedvesmu visiem turpmākajiem 
darbiem savu zīmējumu radīja populārais un pasaulē 
atzītais grafiti mākslinieks Kiwie un Liepājas Dizaina 
un mākslas vidusskolas audzēkņi.
Turpinājums šai iniciatīvai bija Liepājas pilsētas 
domes un pašvaldības policijas organizētā informatī
vi izglītojošā kampaņa “Mežoņi dzīvo mežā. Te ir Lie
pāja”, lai pievērstu sabiedrības uzmanību pilsētvides 
ķēpājumu problēmai.
“Liepāja ir izvēlējusies lielisku ceļu, kā cīnīties ar ķēpātā
jiem – nākot tiem pretī. Legālās sienas ir piekopta prakse 
ārvalstīs, un Liepāja ir pirmā pilsēta Latvijā, kas uzsākusi 
šādu ideju,” norāda grafiti mākslinieks Kiwie.

Vecauces baznīcā atklāta Mākslas telpa un 
piemiņas stends

Baznīcu nakts burvību 10. jūnija vakarā piedzīvoja arī 
Vecauces evaņģēliski luteriskā baznīca, jo dievnama 
apmeklētājiem durvis oficiāli vēra jaunā Mākslas 
telpa, kur mājvietu radušas grāmatas un dažādas 
vērtīgas lietas, kas glabā saikni ar labi zināmiem auce
niekiem un notikumiem novadā.
Mākslas telpā apskatei tiek piedāvātas vairākas uni
kālas ekspozīcijas: Jadvigas Kupčes grāmatu un per
sonīgo lietu ekspozīcija, kantātes “Dievs, Tava zeme 
deg” vārdu autora Andreja Eglīša ekspozīcija, izcilā 
flamenko ģitārista Andreja Kārkliņa un režisora Kārļa 
Pamšes simtgades ekspozīcijas, kā arī vēstures liecī
bas kultūras notikumiem dievnamā, Vecauces pilī un 
Aucē un Vecauces Pūtēju orķestra vadītāja Arnolda 
Sabuļa personiskās notis.
Jāpiemin, ka uz Mākslas telpu nu ved jaunas kāpnes, 
par ko parūpējies senlietu krājējs Kosts Žasins, arī 
piemiņas stends veidots viņa rokām.

Jelgavas “Lediņos” – trīs jaunas koka 
skulptūras

17. augustā Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” 
nometnē “Lediņi” notika 5. starptautiskā koka skulp
tūru simpozija “BALTI” darbu atklāšana. Šoreiz simpo
zija tēma bija “Pasaku meža iemītnieki”, un “Lediņos” 
izvietotas trīs funkcionālas koka skulptūras, ko vei
dojuši Latvijas mākslinieki Zigmunds Bielis un Māris 
Gailis un Lietuvas mākslinieks Tautvils Poviļonis.
Projekta mērķis ir attīstīt Jelgavu kā radoši aktīvu 
kultūras telpu. Par pamatu tiek ņemta “otrās elpas” 
ideja – Lielupes krastu, Raiņa ielas rekonstrukcijas un 
Pasta salas renovācijas laikā nozāģētie koki ar tēlnie
ku meistarīgajām rokām atgriežas pilsētā kā unikālas 
koka skulptūras no baltu tautu pasakām.
Tagad “Lediņos” mazos un lielos iepriecina gan Z. 
Bieļa “Zelta zivtiņa”, gan M. Gaiļa “Baltais vērsītis”, gan 
T. Poviļoņa skulptūra “Vārna, siers un lapsa”.
Piecu gadu laikā “BALTI” projektā kopumā tapušas 
22 skulptūras, kas apskatāmas Jelgavas 1. internātpa
matskolas, visu Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu 
teritorijās un nu arī “Lediņos”.

Katlakalna baznīca uzmirdzējusi!
2. jūlijā ar svētku dievkalpojumu svinīgi tika atklā
ta unikālā Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca, 
kas pēc rekonstrukcijas atguvusi sākotnējo vēsturis
ko spožumu. Baznīcas iesvētīšanas dievkalpojumā 

http://www.auce.lv/index.php?cmd=popup&cid=55448
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piedalījās bīskaps Pāvils Brūvers, prāvests Andris 
Krauliņš, mācītāji – profesora Roberta Feldmaņa 
audzēkņi, Ķekavas novada domes pārstāvji, kultūras 
darbinieki un novada ļaudis.

Katlakalna baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras pie
mineklis, unikāla ar Latvijas baznīcām neraksturīgo 
apaļo, Romas panteonam līdzīgu formu. Baznīcas 
restaurācija ilga divus gadus, un tās laikā dievnams 
tika atjaunots no pamatiem līdz jumtam. Restaurēta 
arī altāra glezna un vēsturiskais tornītis virs baznīcas 
kupola, kur tagad atrodas apzeltīts arhibīskapa Jāņa 
Vanaga iesvētīts krusts.
Zvanu tornī uzstādīti divi jauni baznīcas zvani. To 
izgatavošana izmaksāja gandrīz 10 000 eiro, un viena 
lielā zvana izveidi finansēja Ķekavas novada pašval
dība.
Tāpat restaurēti logi, durvis, grīdas, altāris, ērģeļu 
balkons un visas citas koka daļas. Īpašu restauratoru 
uzmanību piesaistīja 220 gadu vecie logu stikli, kas 
nav ideāli gludi un tajos ir gaisa burbulīši. Tāda vēs
tures elpa izraisa īpašas sajūtas, tāpēc vecos stiklus 
meistari centās saglabāt.
Restaurācijas gaitā virs kanceles tika izveidots vēstu
riskais baldahīns un ierīkota apskaņošanas sistēma, 
kas ļaus turpmāk baznīcā rīkot arī koncertus. Pašlaik 
restaurāciju vēl gaida ērģeles.

Ogres ainavu bagātinājušas septiņas koka 
skulptūras

Pateicoties Ogres novada pašvaldības veiksmīgajai 
sadarbībai ar Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) stu
dentiem un docentu Valti Barkānu, ogrēnieši var 
priecāties par septiņām jaunām koka skulptūrām 
– diviem zaķiem, kurmi, ezi, ķirzakām, pūci un dino
zaura ligzdu ar olu.
Koka skulptūras uzstādītas Ogres Zilajos kalnos jaun

izbūvētās “Milžu takas” tuvumā. Finansējums tām 
iegūts no Ogres novada pašvaldības un Ogres un 
Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, spor
ta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģen
tūra” līdzekļiem.

Skulptūra Kokneses un Vitingenes 
sadraudzībai

Foto: Dace Svētiņa
Par godu Kokneses un Vitingenes (Vācijā) sadraudzī
bas 20. gadadienai Koknesē tapusi koka skulptūra, 
kas simbolizē divu pašvaldību ilgo draudzību. To vei
dojuši koktēlnieki brāļi Ivars un Aigars Rūrāni.
Skulptūrā interesantā salikumā var ieraudzīt Kokne
ses novada ģerboņa elementus – pusmēnesi, atslēgu 
un bīskapa zizli. Par pašvaldību draudzību vēsta abu 
Hanzas savienības pilsētu ģerboņi un norāde uz 
Vitingeni.
Kokneses un Vitingenes sadraudzībai veltītā skulp
tūra tika atklāta 1. jūlijā – Kokneses novada svētku 
pirmās dienas vakarā, kad svinīgajā ceremonijā pie
dalījās arī ciemiņi no Vitingenes.

Pļaviņu “Vijole” veltīta mūziķiem
Tā kā vides elements “Puķu grozs” Pļaviņās savu laiku 
bija nokalpojis, pļaviņiešiem radās ideja izveidot pil
sētai jaunu vides elementu – puķu kasti vijoles veidā. 
Šis ir veltījums Pļaviņu Mūzikas skolas ilggadējam 
direktoram Tālivaldim Mekšam un visiem Pļaviņu 
mūziķiem.
Vides elements “Vijole” veidots no mekardonijām 
un ledenēm, puķu trauku papildina vasaras dāliju 

http://www.koknese.lv/?o=6265
http://www.koknese.lv/?o=6265
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stādījums. To izveidoja uzkopšanas darbu meistars 
Arvīds Skudre ar palīgstrādniekiem, statīvu sametinā
ja Aleksandrs Vipihs, bet idejas autore ir Alda Zenfa.

Jēkabpilī dizaina soliņš sadraudzības 
pilsētai Lidai

Jēkabpils pilsētas svētkos 9. jūlijā uz Daugavas aizsarg
dambja svinīgi tiks atklāts īpaša dizaina soliņš Jēkab
pils sadraudzības pilsētai Lidai Baltkrievijā. Atklāšanā 
piedalījās Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadība, Lidas 
rajona izpildkomitejas pārstāvji, Jēkabpils baltkrievu 
biedrības “Spatkanne” aktīvisti, kā arī viesi no citām 
Jēkabpils sadraudzības pilsētām.
Turpinot gājēju promenādes attīstību gar Dauga
vas krastu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar bied
rības “Daugavas savienība” atbalstu ieplānojusi ik 
gadu uzstādīt īpaša dizaina soliņus katrai no astoņām 
Jēkabpils pilsētas sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs. 
Līdz šim šādi dizaina soliņi ir veltīti Mellei Vācijā un 
Podlases Sokolovas pilsētai Polijā.

Līvānos jauna strūklaka un seši tematiskie 
soliņi

15. jūlijā Līvānu 90 gadu jubilejas priekšvakarā pil
sētā tika atklāta jaunā strūklaka. Svētkus sagaidot, 
labiekārtoti arī trīs jauni skvēri un iekārtots Deputāta 
soliņš.

Jaunais Deputāta soliņš simboliski atspoguļo tautas 
kalpu darba specifiku. No attāluma soliņš tāpat kā 
deputāta amats šķiet ļoti piemīlīgs – skaists un ērts, 
taču sēdēt uz tā ir diezgan neērti (soliņā iestrādātas 
lielas metāla kniepadatas). Dizaina objekts veidots 
metālā un stiklā. Tā autors ir mākslinieks Raimonds 
Vindulis.
Pārējie pieci soliņi – Izlīgšanas soliņš, Spararats, 
Brīvdabas viesistaba, Pirts baļļa un Skolas sols Līvā
nos uzstādīti jau agrāk.
Jāpiebilst, ka Līvānu 90 gadu svētkos tika iedarbināta 
stikla kausēšanas krāsns un Latgales mākslas un amat
niecības centrā atkal tiek pūsts stikls. Tāpat Līvānos 
durvis vērusi Mūsdienu mākslas galerija, kuras darbī
bas virzieni būs izstāžu rīkošana, neformālās un tālāk
izglītības joma un kultūras pasākumu organizēšana.

Slutišķu sādža iekļauta valsts nozīmes 
pieminekļu sarakstā

Foto: Olga Kuzmina
15. jūnijā stājās spēkā Kultūras ministrijas rīkojums 
par Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķu 
sādžas kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā. Vēstures avotos šis ciems minēts jau 1785. 
gadā.
Slutišķu sādžas arhitektoniskais veidols saglabājies no 
19. gs. beigām – 20. gs. sākuma un ir unikāls ar etno

http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/07/6936-lidas-sadraudzibas-solina-atklasana/dsc-5139.jpg?itok=LO2rOv3J
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kulturālo mijiedarbību. Slutišķu vecticībnieku sādžas 
apbūve saglabājama kā vecticībnieku un latgaļu 
līdzāspastāvēšanas un mijiedarbības paraugs, kurā 
caur dzīvesveida īpatnībām atspoguļojas Latgales 
slāvu ieceļotāju tautas sadzīves un kultūras tradīcijas. 
Tās saglabājamās vērtības ir zemesgabalu dalījums, 
apbūves izvietojums zemesgabalā, vēsturiskā apbū
ve, vēsturisko ēku arhitektūra un materiālu lietojums, 
būvamatniecības tradīcijas, ēku apdare, tajā skaitā 
dekoratīvo kokgriezumu izpildījums.
Vienā no Slutišķu sādžas sētām iekārtota Naujenes 
novadpētniecības muzeja ekspozīcija, kas sniedz 
iespēju iepazīt sētas būvniecības vēsturi, plānojumu, 
iekārtu, kā arī vecticībnieku dzīvesveidu un Slutišķu 
ciema vēsturi.

Daugavpilī vēl viena grafiti galerija un 
strūklaka

Starptautiskajā Jaunatnes dienā Daugavpilī tika atklā
ta trešā grafiti galerija. Šoreiz krāšņie zīmējumi rotā 
stadiona “Celtnieks” betona žogu. Tāpat kā divas 
iepriekšējās galerijas, arī šī ir biedrības “Erfolg” pro
jekta veiksmīgs rezultāts.
Projektā piedalās 30 jaunieši no piecām valstīm – 
Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, Rumānijas un Spānijas. 
Katra grupa savā zīmējumā attēlojusi vispopulārāko 
sporta veidu viņu valstī: Spānijā tā ir regate, Rumānijā 
– futbols, Bulgārijā – volejbols, Lietuvā – basketbols, 
bet Latvijā – hokejs.

Pie ūdenstilpes, kas atrodas aiz Daugavpils univer
sitātes jaunā korpusa ēkas, 22. jūlijā tika uzstādīta 
jauna strūklaka. Tās augstums sasniedz 12 metrus. 
Tumšajā dienas laikā tā tiek izgaismota.

Ziedu paklājs kā rota Dukstigala draudzes 
dievnamam

Ik gadu Rēzeknes novada Čornajas pagasta Duksti
gala draudzē ir tradīcija veidot kaut ko skaistu un 
acīm baudāmu sava dievnama apkārtnē. Arī šis gads 
nebija izņēmums. Ziedošais burinieks Rāznā – tāda 
bija šāgada tēma, veidojot krāsaino greznojumu no 
ziediem. Ziedu paklājā attēlota Rāznas saulainā diena 
pēc lietus, kurā uzaususi varavīksne un viļņi, kas 
apskauj buru laivu.

Durvis vērusi Ludzas Lielās sinagogas 
vēsturiskā ēka

Pēc vērienīgas restaurācijas 11. augustā durvis vēra 
Ludzas Lielās sinagogas vēsturiskā ēka. Tā ir vecākā 
koka sinagoga Latvijā un Baltijas valstīs un uzskatāma 
par unikālu ziemeļaustrumu Eiropas ebreju kultūras 
pieminekli, tādi citur Eiropā zaudēti 20. gadsimta 
laikā. Sinagogas ēka Ludzā atjaunota iespējami auten
tiskā veidolā, īpašu uzmanību pievēršot koka detaļu 
saglabāšanai un restaurācijai.
Atjaunošanas darbi veikti Ludzas novada pašval
dības īstenotajā projektā “Ludzas Lielās sinagogas 
re staurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana”, 
izmantojot 201 875 eiro piešķīrumu no Islandes, Lih
tenšteinas un Norvēģijas ar EEZ Finanšu instrumenta 
starpniecību. Restaurācijas darbu kopējās izmaksas 
veido 414 837 eiro.
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Alūksnē apskaņots gājēju tilts un izveidota 
īpaša vieta jaunlaulāto atslēgām

Šopavasar atklāta Tempļakalna ielas gājēju tilta 
apskaņošanas sistēma, kas krāšņajām gaismām rotā
tajam tiltam piešķir arī romantisku muzikālo nofor
mējumu. Apgaismojuma un apskaņošanas sistēmas 
tiltam ierīkojis uzņēmums SIA “ArkiLED”.

Savukārt vasarā Alūksnē radīta īpaša vieta, kur jaun
laulātajiem pāriem, kuri to vēlas, pieslēgt savas atslē
dziņas kā stipras laulības simbolu. Šī īpašā vieta ir 
Mazā Prinča saliņā muižas parka malā netālu no 
Ojāra Vācieša, Pilssalas un Skolas ielu krustojuma.
Tiltiņš, pa kuru var nokļūt uz saliņu, izgreznots ar 
smalkām, metālā kaltām margām. Līdzīgi kā Antuāna 
de SentEkziperī stāstā par Mazo Princi, tilta margās 
atspoguļojas rozes, atgādinot visiem zināmo patiesī
bu – būt atbildīgiem par tiem, ko esam pieradinājuši. 
Margas tapušas kalēja Laimoņa Bāliņa darbnīcā. 
Plānots, ka metāla arkas saliņā papildinās arī īpaši 
gatavoti gredzeni, kur speciāli izveidotās vietās varēs 
pieslēgt atslēgas.

Smiltenes novadā – peldošā strūklaka un 
koka Indriķis

Vasaras sākumā Tepera ezerā Smiltenē tika atklāta 
peldošā strūklaka, kas papildina ezera labiekārtoto 
apkārtni. Smiltenes novada pašvaldība izstrādājusi 
tehnisko projektu arī Vecā parka sakārtošanai.

Vasaras saulgriežos ar latvisku pasākumu Cērtenes 
pilskalnā tika atklāta jaunākā Gunta Priedīša veidotā 
koka skulptūra. Tā attēlo priesteri lūgšanā un novieto
ta Priesterkalnā, kas atrodas pilskalna teritorijā, tuvāk 
Klievezeram. Pasākuma laikā skulptūra tika nosaukta 
par Indriķi.
Jaunā skulptūra papildina jau iepriekšējā gadā vei
dotās koka skulptūras, kas nosauktas par Lieni un 
Miervaldi un novietotas Cērtenes pilskalna virsotnē. 
Tādējādi ievērojamā senlatviešu pilskalna apkārtne 
ar katru gadu top bagātāka ar latviskiem elementiem.

Madonā jauna strūklaka rotā Mīlestības 
graviņu

Foto: Māris Stiprais
Pāris dienas pirms Madonas 90. jubilejas svinībām 
Mīlestības graviņā tika uzstādīta jauna un krāšņa 
strūklaka. Tā pasūtīta uzņēmumā “Alvita strūklakas” 
un ir mākslinieka roku darbs.
Mīlestības graviņā plānots izveidot pastaigu taku ar 
dabisku segumu, ierīkot jaunus soliņus un apgaismo
jumu. Šovasar šeit iestādītas magnolijas, un madonie
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ši cer, ka tās pārziemos labi.
Savukārt veco strūklaku paredzēts restaurēt un 
nākampavasar novietot Laulības graviņas dīķī pie 
bibliotēkas.

Cēsīs jauna skulptūra – “Senās Cēsis”

Pilsētas lielāko desmitgades svētku “Cēsis 810” pir
majā dienā – 22. jūlijā Vecpilsētas centrālajā – Rožu 
laukumā tika atklāta viduslaiku pilsētai veltīta tēlnieka 
Matiasa Jansona skulptūra.
Tēlniecības objekts “Senās Cēsis” ir bronzā veidots 
pilsētas plāna attēlojums, kas radīts, balstoties uz 
pirmajiem pieejamajiem pilsētas plāniem no vidus
laikiem. Kā atklāšanā uzsvēra Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, pirms “Cēsīm 800” 
Matiass Jansons pilsētai dāvāja tās sargu, tautā sauktu 
par “Laika veci”, bet tagad viņš uzdāvinājis visu pilsē
tu.
Pats tēlnieks atzīst, ka šis ir pirmais pilnais viduslaiku 
pilsētas modelis Latvijā un darbam esot sava leģenda 
– kad uz monētas no cilvēku pieskārieniem parādī
sies bruņinieks, Cēsīs atkal kals savu naudu.

Straupē pieejams viens no 100 
apdraudētākajiem Latvijas kultūras 
pieminekļiem

21. augustā pēc renovācijas atkal pieejama kļuvusi 
Straupes zirgu pasta stacija. Šis unikālais kultūr
vēsturiskais ēku komplekss atrodas Pārgaujas nova
da Straupes pagastā, lielceļa Inčukalns–Valmiera 30. 
kilometrā. Šī ir vienīgā zirgu pasta stacija Latvijā, kas 
kā vienots ēku komplekss saglabājusies kopš 18. gs., 
kad caur Straupes pagastu veda starptautiskas nozī
mes zirgu pasta ceļš Tērbata–Rīga.
Pirmo dzīvību atjaunotajā kompleksā ienesīs labi 
zināmais Straupes lauku labumu tirdziņš – tas pār
cēlies uz Straupes zirgu pastu un būs šeit atvērts katra 

mēneša pirmajā un trešajā svētdienā. Jāatzīmē, ka 
Straupes tirdziņš kļuvis par pirmo un pašlaik vienīgo 
zemnieku un mazo ražotāju tirdziņu Baltijas valstīs, 
kas, izpildot visus Slow Food International fonda kva
litātes kritērijus, iekļaujas starptautiskajā Earth Market 
aliansē. Tas nozīmē, ka produkcija, kas nonāk tirdzi
ņā, ir vietēja, droša un veselīga, audzēta godprātīgi, 
saudzējot dabas daudzveidību un domājot par vides 
ilgtspējību.
Ārpus tirdziņa norisēm ēku komplekss nākotnē tiks 
izmantots gan amatniecības, gan mākslas darbu izstā
dēm, koncertiem, semināriem, lekcijām un citiem 
publiskiem pasākumiem, kas nav pretrunā ar kultūras 
pieminekļa būtību. Uzņēmēji plāno tajā iekārtot arī 
zirgu pasta kompleksa vēstures ekspozīciju.
Kompleksa arhitektoniski māksliniecisko inventarizā
ciju veicis arhitekts Pēteris Blūm. Straupes zirgu pasta 
kompleksa restaurāciju uzņēmušās privātpersonas 
Aija un Guntis Āboliņi-Āboltiņi.

Vika pasaku parkā Dikļos – jauni tēli

Kocēnu novada Dikļos jūnijā norisinājās koktēlnieku 
plenērs, kurā īpaši Vika pasaku parkam tika gatavotas 
jaunas koka skulptūras, kuru ideju skices veidojuši 
RTU studenti. Jaunās figūras ir no rakstnieka Viktora 
Kalniņa (Viks) bērniem domātās daiļrades darbiem.
Vika pasaku parks tika izveidots pirms desmit gadiem, 
un līdz šim tajā varēja sastapt 28 Vika pasaku varoņus, 
kurus no koka darinājuši tēlnieki brāļi Rūrāni. Šeit 
savu mājvietu raduši gan Ness un Nesija, gan Rūņu 
Dūķītis, gan citi tēli. Vika pasaku parka vadmotīvs ir 
rosināt bērnus iepazīt viņiem domāto literatūru, tādē
jādi veicinot iztēles attīstību.

Salacgrīvā atklāta Slavas aleja
16. jūlijā “Positivus” festivālā laikā Salacgrīvā prome
nādē pie upes atklāja Slavas aleju. Doma par šādu 
aleju radās novada domes priekšsēdētājam Dagnim 
Straubergam, un darbs pie tās aizsākās pirms septi
ņiem gadiem, kad “Positivus” festivālā tika paņemti 
pirmie mākslinieku roku nospiedumi.
Pirmos četrus gadus ar māksliniekiem aizska
tuvē runāja un roku nospiedumus ņēma domes 

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/diklosnorisinaskoktelniekuplenerstopjaunasskulpturasvikapasakuparkam/Vika_parks_Baltic Pictures-VS-4493.jpg?attredirects=0
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=35134
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priekšsēdētājs, Informācijas nodaļas vadītāja Ilga 
Tiesnese un informācijas aprites speciālists Kaspars 
Neimanis, pēdējos trīs gadus stafeti pārņēmusi atjau
nota komanda, kurā piepalīdz Ēriks Straubergs un 
Elvijs Jaunbalodis.

Šogad Salacgrīvas Slavas alejā izvietoti pieci bronzā 
atlieti Salacgrīvas pilsētu un novadu apmeklējušu 
ievērojamu cilvēku roku nospiedumi – “Positivus” 
festivāla viesu Marka Ronsona, klasiskās mūzikas 
festivāla radītāja Alekseja Lundina un izcilā arhitekta 
Mihaela Untertrifallera roku nospiedumi.
Katru gadu aleja tiks papildināta ar jauniem bronzā 
atlietiem mākslinieku roku nospiedumiem, jo krāju
mā ir gan 22 “Positivus”, gan klasiskās mūzikas festivā
la mākslinieku roku nospiedumi.

Siguldā unikāls vides objekts par godu 
Vienības braucienam
31. augustā Siguldā, Cēsu un Raiņa ielas krustojumā, 
par godu 25. Latvijas riteņbraucēju Vienības braucie
nam tika atklāts vides objekts, uz kura iegravēti teju 
seši tūkstoši 2015. gada velobrauciena dalībnieku 
vārdi un uzvārdi.
Vides objekts veidots no nerūsējošā tērauda un kar
tena – metāla, kas iegūst rūsas nokrāsu. Objekta 
izliektais pamats simbolizē ceļu augšup, kas raksturīgs 
Siguldas novadam gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, 

savukārt sudrabotie dažādu izmēru riteņi, kas savi
jušies vienotā ķēdē, simbolizē Vienības brauciena 
galveno mērķi – dažādu paaudžu kopābūšanu. Vides 
objekta izmaksas ir gandrīz 20  000 eiro, tā finan
sētāji – Igo Japiņa sporta aģentūra, Siguldas novada 
pašvaldība, kā arī paši pērnā gada Vienības brauciena 
dalībnieki.

Jau 17 gadus Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens 
norisinās Siguldā, kas, pateicoties Gaujas senielejas 
skaistajai dabai un izaicinošajam Gaujas kalnam, ir 
pievilcīgs daudziem tūkstošiem velomīļu. Arī Sigul
das novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics 
atzīst: “Atzīmējot Latvijas riteņbraucēju Vienības brau
ciena 25. gadadienu, pērn Siguldā pulcējās rekordliels 
velobraucēju skaits – tas bija jauns atjaunotās Latvijas 
rekords, kad vienkopus pulcējas tik daudz velomīļu. 
Tādēļ ceru, ka šis vides objekts kalpos kā atgādinājums, 
ka velosports un Sigulda ir cieši saistīti, kā arī aicinās 
Latvijas velobraucējus pārbaudīt savus spēkus Siguldas 
trasēs. Objekta postamentā iegravētie teju seši tūkstoši 
pērnā brauciena dalībnieku vārdi ir ierakstīti vēstures 
grāmatā.”
Vides objekta autors ir Latvijas Mākslas akadēmijas 
Metāla dizaina nodaļas vadītājs mākslinieks Arvīds 
Endziņš.

Daugavā palaists vikingu kuģis
Biedrības “Latviešu karavīrs” vadītājs un Tērvetes koka 
pils saimnieks Normunds Jērums ar prieku atzīst, ka 
5. augustā piepildījies viņa ilgi lolotais sapnis – Rīgā, 
11. novembra krastmalā pie Akmens tilta kreisās pie
stātnes, ir atklāts vikingu kuģa “Indriķis” kruīza marš
ruts atpūtas izbraucieniem pa Daugavu. Izbraucienu 
laikā ikviens var iejusties vikingu lomā un aplūkot 
krāšņo Rīgas panorāmu no kuģa klāja. Vikingu kuģis 
“Indriķis” ir samazināta slavenākā un skaistākā vikingu 
kuģa “Oseberg” kopija. Kuģis būvēts Latvijā, Birzgales 
novadā. Līdz šim pasaulē sastopamas tikai trīs “Ose
berga” kuģa replikas, no kurām divas būvētas Latvijā.

KULTŪRA UN TŪRISMS
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Pieejamas ierakstītās šūpuļdziesmas no 
nakts ekspedīcijas

6. augustā Dzintaru mežaparkā pulcējās vairāk nekā 
10  000 apmeklētāju – ģimenes ar maziem un lie
liem bērniem, lai pustumsā dotos nakts ekspedīcijā 
“Nestāsti pasaciņas”, kur viņus priecēja dažādi tēli no 
iemīļotām pasakām un stāstiem Latvijas mākslinieku 
interpretācijā.
Tāpat kā iepriekšējos gados ekspedīcijas laikā darbo
jās šūpuļdziesmu ierakstu studija, kurā vecāki kopā ar 
bērniem varēja iedziedāt savas mīļākās šūpuļdzies
mas fragmentu. Skanīgākos un sirsnīgākos dziedāju
mus audioformātā var lejuplādēt šeit.

Kandavas mākslas plenērs “Radošais 
mākslas mirklis”
No 18. līdz 24. jūlijam Kandavā norisinājās gadskār
tējais mākslas plenērs “Radošais mākslas mirklis”, un 
Kandavas ielās varēja sastapt Latvijā pazīstamus un 
mazāk pazīstamus māksliniekus. Gleznošana, kera
mika, dekupāža, filcēšana, mozaīka un darbs ar koku 
– tik dažādas aktivitātes nedēļas garumā bija pieeja
mas plenēra dalībniekiem.
Šogad aprit 21 gads, kopš Kandavā notiek mākslas 
plenēri. To aizsācēja ir galerijas “Vējspārns” ilggadējā 
vadītāja Ilzīte Grīnberga. Nu jau ceturto gadu plen
ēru organizēja keramiķe Linda Romanovska. Plen
ēram bija reģistrējušies 60 dalībnieki no dažādām 
Latvijas malām.
23. jūlija vakarā kultūras nama pagalmā notika muzi
kāls pikniks, kurā piedalījās ne tikai mākslinieki, bet 
arī pilsētas iedzīvotāji. Īpaši lielas ovācijas izraisīja 
Danutas Ābeles darināto tērpu modes skate.

Plenērs noslēdzās pie Kandavas novada muzeja ar 
izstādi “Plenērā radītie”, kurā bija apskatāmi plenērā 

tapušie darbi, un notika svinīgs tā noslēgums.

Uzstādīts informatīvs plakāts Plieņciema 
baltajā kāpā

Pateicoties apņēmīgajam Plieņciema jaunietim 
Mikam Riekstam-Hofmanim, Engures novada Plieņ
ciema baltajā kāpā ir pieejams informācijas stends, 
kur viesi var iepazīties ar kāpas aprakstu. 12gadīgais 
Miks piedalījās Engures novada jauniešu projektu 
konkursā un ieguva 121 eiro sava projekta īstenošanai. 
Viņam piepalīdzēja vecāki un projekta vadītāja Inese 
Vilciņa.
Informatīvajā stendā sniegta vēsturiska un bioloģiska 
informācija latviešu un angļu valodā.

Rojā – kino, māksla un mūzika

Jau tradicionāli jūlija beigās Roja pārtop par kino, 
mākslas un mūzikas galvaspilsētu. Arī šogad no 28. 
līdz 30. jūlijam kino, mākslas un mūzikas festivāls 
“RojaL” mākslas un kino baudītājiem un tā organiza
toriem bija maratons trīs dienu garumā. Sesto gadu 
“RojaL” svētkus veidoja un rīkoja Jurģis Krāsons, kurš 
spēj pulcēt un piesaistīt gan jaunus, gan slavenus 
režisorus.
Roju šajās dienās pārņem ne tikai kino, bet arī māksla. 
Izstāžu un radošo darbnīcu zālē uz savas personāl
izstādes “Jūra” atklāšanu aicināja mākslinieks Pēteris 
Sidars. Savukārt nākamajā dienā mākslas baudītāji 
priecājās par igauņu mākslinieku Urmasa Puhkana un 
Lauri Kiluska personālizstādes “SAVIBRAATOR” atklā
šanu. Šajā projektā savietoti māls, video un skaņa.
“RojaL” ir arī mūzikas festivāls. Šogad Roju apcie
moja Juris Žvikovs ar koncertprogrammu “Skarbais. 

https://failiem.lv/u/9dn766fc


ŽURNĀLA “LOGS” ELEKTRONISKAIS ZIŅU PIELIKUMS

LOGS56

Dievišķais. Rahmaņinovs. Prelūdijas”, un saulrieta 
koncertu “Klusuma skaņas” sniedza koklētāja Laima 
Jansone.

Ekskursijām atkal pieejams Irbenes lokators

Foto: Juris Presņikovs
Pēc vērienīgas rekonstrukcijas Ventspils Starptau
tiskais radioastronomijas centrs, ko tūristi dēvē par 
Irbenes lokatoru, atkal atvērts apmeklētājiem, un 
Ventspils Augstskolas (VeA) Inženierzinātņu institūts 
piedāvā aizraujošu ekskursiju gida pavadībā. Ekskur
sijā ietilpst pastaiga pa Irbenes teritoriju, pārgājiens 
pazemes tunelī un raķešu konstruktora Frīdriha Can
dera memoriālās telpas apskate ēkā “Kristāls”.
Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs 
atrodas Ances pagasta Irbenē, bijušajā Padomju armi
jas pilsētiņā, un tā saimnieks ir VeA Inženierzinātņu 
institūts. Šeit joprojām zinātniskos nolūkos darbojas 
32 m pilnīgi grozāma paraboliska antena RT–32, kas ir 
lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā pasaulē.

Suvenīrmonēta Aizputes novadam

Aizputes novada dome sadarbībā ar SIA “Publisko 
un privāto partnerattiecību pārvalde” izgatavojusi 
īpašu suvenīru – Aizputes novada suvenīrmonētu, 
kas šobrīd ir viena no jaunākajām Latvijas nacionālā 
mantojuma kolekcijas suvenīrmonētām.
Monētas aversā attēlots baznīckalns ar Aizputes 
novada ģerboni un uzraksts “Aizputes novads”, savu
kārt reverss ir vienots visām Latvijas monētas kolek
cijām – Latvijas kontūrkarte centrā ar četrām zvaig
znēm katrā malā, ietverot vārdus “Latvian Heritage” 

un “Collection Coin”. Katra suvenīrmonēta atrodas 
ietvarā, kas iestiprināts nelielā bukletā, un sastāv no 
fotoattēliem, mākslas skolas audzēkņu zīmējumiem 
un informācijas par Aizputi.

Liepājā saņemts ziedojums ērģeļu 
atjaunošanai un atjaunota Biedrības nama 
galerija

10. jūnijā arhitektu un inženieru apvienības pārstāvji 
no sadraudzības pilsētas Darmštates Vācijā pasnie
dza Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālei 1000 eiro lielu 
ziedojumu ērģeļu atjaunošanai.
Liepājas apmeklējuma laikā 32 Darmštates arhitekti 
un būvinženieri tikās arī ar domes priekšsēdētāja 
vietnieku Gunāru Ansiņu, kurš iepazīstināja ar pil
sētas attīstības tendencēm un pateicās Darmštates 
pārstāvjiem par līdzšinējo sadarbību un atbalstu. Viņš 
Darmštates arhitektu un inženieru apvienībai dāvāja 
Jāņa Krastiņa grāmatu “Liepāja. Jūgendstila arhitek
tūra”, kas izpelnījās klātesošo ovācijas, jo Darmštate 
pati ir bagāta ar šā stila arhitektūras mantojumu un 
viesi iesaistīti tā saglabāšanā.

8. augustā atjaunotās Liepājas Latviešu biedrības 
nama Izstāžu galerijas durvis vaļā vēra bijušās liepāj
nieces stikla mākslinieces Aijas Klintsones (Vilma-
nes) personālizstāde “Laiks”, piedāvājot apmeklē
tājiem apskatīt neatkārtojamus, mākslinieces pašas 
lolotus stikla meistardarbus.

http://www.liepaja.lv/upload/zinjas_new/a.klintsone.jpg


Nr. 4 • 2016. gada jūnijs–augusts

LOGS 57

Šajā vasarā Biedrības nama Izstāžu galerija ieguvusi 
otro elpu – tajā atjaunots sienu krāsojums un uzla
bota telpas funkcionalitāte, lai ikvienu liepājnieku un 
pilsētas viesi turpinātu ik mēnesi priecēt ar jaunām un 
daudzveidīgām mākslas darbu izstādēm.

Priekulē durvis vērusi “Rokdarbnīca”

Pirms Līgosvētkiem Priekulē, Galvenajā ielā 8, noti
ka “Rokdarbnīcas” atklāšanas svētki. “Rokdarbnīcā” 
omulīgi iekārtojušies biedrības “Saspraude” dalīb
nieki.
Jau ilgu laiku biedrība lolojusi ideju par savu telpu, 
vietu, kur darboties, veidot izstādes, izvietot pašdari
nātos darbiņus un parādīt tos citiem. Telpas veiksmī
gi tika atrastas, kopīgiem spēkiem izremontētas un 
iekārtotas.
Atklāšanas dienā apmeklētājiem līdzi bija jāņem 
pļavu ziedi un kļavu lapas, lai kopīgi gatavotu cepures 
no dabas materiāliem.

Embūtes TIC – 1000. apmeklētājs

Jau trešo sezonu pēc kārtas Vaiņodes novada Embū
tes tūrisma informācijas centra tūkstošais apmeklētājs 
tiek pie pārsteiguma balviņas. Šogad tā bija Rasma 

Trubača no Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmas 
ciema, kura kopā ar savu amatieru teātra grupiņu 
“Daži” bija ieradusies uz Valda Lūriņa režijas amatieru 
teātru festivālu Vaiņodē. Mājupceļā viņi iegriezušies 
apskatīt Embūtes senleju.

Skrundas militārā pilsētiņa nodota valstij
Bijusī Skrundas militārā pilsētiņa atkal nonākusi valsts 
īpašumā – tā 28. jūlijā lēmusi Skrundas novada dome. 
Aizsardzības ministrija apņēmusies segt pašvaldības 
izdevumus, kas bija saistīti ar šā objekta iegādi un 
apsaimniekošanu.
Projekts paredz, ka te būs militārs objekts karavīru 
apmācībai kaujai apdzīvotas pilsētvides apstākļos.

Mākslas klātbūtne Rundāles novadā

Foto: Ieva Muzikante
No 8. līdz 13. augustam Rundāles novada Svitenē 
norisinājās jau piektais mākslas plenērs. Pateicoties 
novadnieces gleznotājas Īras Rozentāles pulcināta
jiem māksliniekiem, gan Rundāles pils, gan daudzas 
citas gleznainas vietas iemūžinātas mākslas darbos, 
kas tālāk turpina liecināt par Rundāles novada savda
bību un skaistumu.
Plenēra noslēgumā tika atklāta izstāde, kurā Svitenes 
pilī izstādīja visus nedēļā radītos darbus.

Iecavas novada pašvaldībai jauna 
interaktīvā karte
Iecavas novada pašvaldības portālā www.iecava.lv, 
sadaļā “Novads” ievietots jauns karšu pārlūks, kurā 
pieejama informācija par katra objekta atrašanās 
vietu, GPS koordinātēm un kontaktinformācija.
Kartē ir seši objektu slāņi: apskates objekti, izklaide 
un aktīvā atpūta, apskates uzņēmumi, naktsmītnes, 
viesu nami, ēdināšanas vietas un iestādes. Pārlūka 
lietotāji var pieslēgt apskatei katru objektu slāni atse
višķi vai visus vienlaikus. Tie izmantojami gan mazajā 
mērogā kā daļa no pašvaldības portāla, gan pilnā 
atvērumā. Noklikšķinot uz konkrētā objekta ikonas, 
parādās uzpeldošais logs ar objekta adresi, kontakt
informāciju un citu papildinformāciju.
Karšu pārlūks izveidots, sadarbojoties ar karšu izdev
niecību “Jāņa sēta”.

http://www.iecava.lv/lv/novads/kartes/
http://www.iecava.lv/lv/novads/kartes/
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Ikšķiles novadā uzstādītas lielformāta 
tūrisma kartes un radīts mākslas kopdarbs

Augustā vairākās vietās Ikšķiles novada teritorijā 
uzstādītas jaunas lielformāta novada un pilsētas kar
tes, lai informētu vietējos iedzīvotājus un viesus par 
novada populārākajiem tūrisma objektiem, nakts
mītnēm, ēdināšanas iestādēm un aktīvās atpūtas 
iespējām.

Jau otro gadu Ikšķiles novada invalīdu biedrība sadar
bībā ar jauniešu attīstības programmu “Go Beyond” 
rīko sociālos projektus. Šogad viena no programmas 
dalībniecēm jaunā māksliniece Māra Skuja nolēma 
īstenot savu individuālo projektu – “Mākslas terapijas 
nodarbības pieaugušajiem ar invaliditāti”. Katra no 
tām bijusi pilnīgi atšķirīga – zīmēšana gan uz papīra 
ar krītiņiem, gan ar ēdienu uz vafelēm, gan pienā ar 
pārtikas krāsvielām.
“Ar nodarbībām gribēju parādīt, ka māksla ir ne tikai 
eksponāti muzejos. Tā ir mums apkārt ikdienā, jāmāk 
tikai to pamanīt,” ir pārliecināta māksliniece. Mākslas 
terapijas nodarbību apmeklētāju veikumu – apglez
notos krēslus – bija iespējams aplūkot Ikšķiles novada 
svētkos, bet pēc tam tie nodoti Veselības veicināša
nas centram.

Ķeguma skolā durvis vēris muzejs
Ķeguma novada svētkos Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā tika atklāts muzejs, kas piedzīvojis dažā
das pārmaiņas. Ar svinīgu uzrunu un oficiālu len
tes pārgriešanu to atklāja skolas direktors Vladimirs 
Samohins.
Muzejā iekārtota izstāde par skolas vēsturisko attīs
tību – dažādu laiku skolas soli, formastērpi, skolēnu 
veidotās afišas un daudz kas cits. Materiālus muzeja 
vadītājai Mārai Andersonei nodevuši gan bijušie 

audzēkņi, gan mācībspēki, gan lielu ieguldījumu 
sniegusi Ruta Andersone.

Jaunais Lielvārdes novada logo un moto

Foto: Zane Aperāne
29. jūlijā atklāja Lielvārdes novada logo un moto, kas 
ar vienbalsīgu deputātu balsojumu tika apstiprināti 
jūnija domes sēdē. Darba autores ir mākslinieces 
Inese Ciprusa (logo) un Daina Asarīte (moto).
Logo iekļauts Māras krusts jeb krustu krusts, kas 
redzams arī novada ģerbonī. Kā zināms, mitoloģijā 
Māra pārvalda visu dzīvo un nedzīvo, piedalās visās 
ļaužu dzīves norisēs, kā arī tās ziņā ir auglības noslē
pums, un vienlaikus tā ir viena no Lielvārdes jostas 
zīmēm. Krusta centrā ir arī trīs vienāda izmēra Dieva 
zīmes, kas simbolizē gaismu, tiekšanos uz pilnību, 
attīstību, uzraudzību un svētību. Tie ir pagastu simbo
li, kas atveidoti pagastu ģerboņiem atbilstošos krāsu 
toņos. Novada nosaukuma uzrakstu veido no Lielvār
des jostas elementiem šifrēta burtu grafika Lielvārdes 
tautastērpa krāsās.
Savukārt novada devīze “spēks viedumā” atveidota 
Andreja Pumpura rokrakstā. Sauklis “spēks viedumā” 
apzīmē Daugavas vareno plūdumu un krastos dzīvo
jošās tautas viedumu – tas iedvesmo lieliem darbiem.

Dāvanas novadpētniecības ekspozīcijai un 
plenērs Zasā
Biedrības “Pavadiņa” vadītāja dignājiete Valija Flan-
dere aktīvi atbalsta Jēkabpils novada topošā muzeja 
krājuma papildināšanu ar latviešu tautas mūžsenām 

http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/kultura/jaunumi-kultura/1834-skolas-muzeja-atklasana
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vērtībām un aicina to darīt arī pārējiem novadnie
kiem. Muzejs dāvinājumā jau saņēmis veselu duci 
tautisko jostu, Dignājas tautiskos brunčus, jostu un 
sagšu, kā arī senas fotogrāfijas, kurās redzama pati 
tērpa darinātāja Milda Alkšāre.

Foto: Kaspars Sēlis
Pirmsjāņu nedēļā Valija Flandere uz Zasu atveda arī 
tērpa dāvinātāju – Mildas meitu Sarmīti Kulitāni, kura 
muzejam uzdāvināja senas un nozīmīgas fotogrāfijas, 
arī no pēdējiem Dziesmu svētkiem pirms Otrā pasau
les kara.

Jūlija beigās Zasā jau 14. reizi notika grafiķu un koktēl
nieku plenērs, ko rīkoja biedrība “Sēļu pūrs”, pulcējot 
māksliniekus gan no Latvijas, gan Lietuvas.
Biedrības “Sēļu pūrs” vadītāja Anda Svarāne stāsta: 
“Zasa izveidojusies skaistā vietā un savu nosaukumu 
guvusi no barona Zasa, tāpēc šāgada tēma – Zasas 
leģendas. Nolēmām, ka leģendām ir jādzīvo ne tikai 
vārdos, bet arī mākslā. Grafiķi šogad iemūžināja Zasas 
leģendas grafikā un koktēlnieki – kokā.”

Jēkabpilī atvērts pasaku muzejs 
“ButaFORIJA”
Jēkabpils mākslas skolas teritorijā Dambja ielā 19 
apmeklētājiem durvis šovasar vēris pasaku muzejs 
“ButaFORIJA”.
Ideju par šāda muzeja nepieciešamību izauklējis 
Jēkabpilī pazīstamais leļļu meistars Juris Abramenko 
kopā ar Jēkabpils mākslas skolas direktoru Ziedoni 
Bārbalu un skolotāju un Jēkabpils Tūrisma informāci
jas centra darbinieci Dainu Eglīti.

“ButaFORIJĀ” apmeklētājus sagaida alvas zaldātiņš, 
kurš ir šīs pasaku valstības īstenais sargs. Apmeklē
tājus pieņem arī karalis un princese Zeltīte. Pēc tam 
bērni var aizraujoši pavadīt laiku Rūķu mājā, izmē
ģināt veiksmi Robina Huda mežā, doties uz Raganas 
ķēķi, princešu istabu, Simsonu māju un Leļļu paradīzi 
– vietu, kur lelles nonāk, kad to saimnieki jau izauguši. 
Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu 
mākslas skola iegādājusies uz ārzemēm emigrējušās 
jēkabpilietes Ļubovas Rutkas leļļu kolekciju. Tām 
uzšūti jauni tērpi, visas šīs kolekcijas lelles ar mīlestī
bu sapostas un restaurētas.
Muzejā it visur ir iespēja nofotografēties kopā ar 
iemīļotajiem pasaku un multfilmu tēliem, tāpat pare
dzētas arī dažādas rotaļas un aktivitātes. Un kur nu 
bez brīnumiem! “Butaforijā” atrasts īsts Burvju avots, 
kas, ja pareizi darbojas, piepilda visas jūsu vēlēšanās!

Tiek popularizēti Daugavas ielejas dabas 
un kultūrvēsturiskie objekti

Krustpils novada pašvaldība ar biedrības “Daugavas 
savienība” finansiālu atbalstu īstenojusi divus projek
tus, kas saistīti ar novada un Daugavas ielejas dabas 
un kultūrvēsturisko objektu popularizēšanu.
Ar projekta “Informācijas stenda “Krustpils novads 
Daugavas ūdeņu atspulgos” uzstādīšana Krustpils 
novada Vīpes pagastā” palīdzību šosejas A6 (Rīga–
Daugavpils) malā atpūtas vietā “Daugmales” uzstā
dīti trīs informatīvi izglītojoši tūrisma stendi. Pirmajā 
iekļauta informācija par zinātnieka un Tērbatas uni
versitātes profesora un rektora Frīdriha Bidera bio
grāfiju, otrajā pieejama karte un informācija par 30 

http://i9.ifrype.com/posts/366/559/v1467196067/14366559.jpg
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kilometru garo krāčaino Daugavas posmu no Trepes 
līdz Zeļķu tiltam, un trešajā stendā ietverta informā
cija par novada tūrisma objektiem un pakalpojuma 
sniedzējiem.
Rogāļu gravā ikviens var ne tikai izstaigāt ainavisko 
pastaigu taku, apskatīt Rogāļu dižakmeni, pasmelt 
dzidro Mīlestības avota ūdeni, sastapt mītiskos tēlus 
no Rogāļu gravas rašanās teikas, bet arī atpūsties un 
nobaudīt līdzpaņemto cienastu iekārtotajā atpūtas 
vietā. Krustpils novada vietējo iedzīvotāju un tūristu 
iecienītajā tūrisma objektā īstenots projekts “Rogāļu 
gravas dabas takas labiekārtošana Krustpils novada 
Kūku pagastā”.

Daugavpilī atklāts Šmakovkas muzejs

3. jūnijā Vienības namā Daugavpils mērs Jānis 
Lāčplēsis pārgrieza sarkano lentīti Šmakovkas muze
jā, un pilsētā darbu uzsāka vēl viens unikāls tūrisma 
objekts.
Šā projekta iniciators ir Latgales attīstības aģentūra, 
un tas īstenots, pateicoties pārrobežu programmai 
un ES atbalstam. Daugavpils tūrisma attīstības un 
informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika 
skaidro, ka muzeja mērķis ir popularizēt Latgales kuli
nāro mantojumu, tā ir reģiona vēsture, bet šmakovka 
ir unikāls produkts, kam nav vienas receptes. Muzejā 
iespējams šmakovku arī nogaršot.

Jauns rekreācijas objekts Kārsavas novadā

18. jūnijā Kārsavas novada Otrajos Mežvidos piemā
jas saimniecībā “Kalniņi” durvis apmeklētājiem vēris 
skaists tūrisma un rekreācijas objekts – te izbūvēta 
mājiņa, ko saimnieki Vaira un Jānis Šicāni nosaukuši 
par Bišu namiņu.
Tajā iekārtotas divas guļamlāvas, zem kurām atrodas 

bišu stropi ar skrejām ārpusē. Cilvēkam un bitēm 
tiešās saskares nav, bet ir dzirdama un jūtama bišu 
zumēšana, kam piemīt nomierinošas un dziednie
ciskas īpašības. Papildu labsajūtu rada arī smaržas, 
kas rodas no medus, propolisa, ziedputekšņiem un 
vaska svecēm. Apdarē izmantoti tikai dabīgi materiāli 
– koks un lins, kas uzturēšanos Bišu namiņā padara 
vēl bagātīgāku.

Smiltenes novadā uzstādītas 22 norādes uz 
tūrisma objektiem

Foto: Ingars Veismanis
Smiltenes novadā uzstādītas jaunas norādes uz tūris
ma apskates objektiem. Tās izvietotas galveno auto
ceļu tuvumā, lai atvieglotu tūristu orientēšanos un 
apskates objektu atrašanu, kā arī lai piesaistītu uzma
nību un veicinātu tūristu plūsmu no A2 šosejas uz 
Smiltenes novada tūrisma objektiem.
Smiltenes novadā kopumā izvietotas 22 norādes 
uz 11 tūrisma objektiem – uz atpūtas kompleksu 
“Silmači”, netradicionālo dzīvnieku audzētavu (mini 
zoo) “Ezerlejas”, privātmuzeju “Lejas Kleperi”, Smilte
nes muižas kompleksu, sporta kompleksu “Teperis”, 
Cērtenes pilskalnu, Palsmanes ev. lut. baznīcu, Pals
manes muižu un parku, Mīlestības skvēriņu, maizes 
darbnīcu lauku mājā “Donas” un jaunu tūrisma pie
dāvājumu – bērzu sulu “Birzī” ražotni Brantu pagastā.

“Tūrista markas” koka suvenīri Strenču 
novadā

Pirmo reizi “Tūris
ta markas” suvenī
ri paradījās Čehijā 
1997. gadā, bet tagad 
tā izplatīta jau vairāk 
nekā 20 pasaules val
stīs, arī Latvijā.
“Tūrista marka” ir 
koka aplītis ar metā
lisku austiņu piekari
nāšanai un tiek ražots 
no īpaši piemeklētas 
ekoloģiskas un starp

tautiski sertificētas koksnes. “Tūrista marka” veidota 
no trim daļām: pati marka, kupons un uzlīme. Katra 
marka ir unikāls roku darbs – kultūrvēsturiskā objekta 
attēls tiek iegravēts metāliskā matricā, ar kuras palī
dzību pēc tam notiek attēla iededzināšana kokā ar 
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karstās drukas metodi.
“Tūrista marka” unikāla ar to, ka to iespējams iegā
dāties, tikai apmeklējot attēloto vietu vai objektu. 
“Tūrista markas” pirmie numuri meklējami Strenču 
novadā: Nr. 1 – SEDA; Nr. 2 – SEDAS PURVS; Nr. 3 
– KAŅEPJU DIŽOZOLS; Nr. 4 – JĒRCENMUIŽA; Nr. 
5 – STRENČI.

Āraišu vienotā tūrisma tēla prezentācija

7. augustā ikgadējo Āraišu vējdzirnavu Maizes dienās 
notika jaunā Āraišu tūrisma zīmola prezentācija.
Āraiši ir Latvijas vēsturiskais dārgakmens. Te norisinā
jušies īpaši pagātnes notikumi, par ko vēsta neskaitā
mas leģendas un nostāsti. Šeit palikušas arī vēsturisko 
notikumu liecības, no kurām ievērojamākā ir Ezerpils. 
Lai apkopotu visu Āraišu bagātību un piešķirtu šai 
vietai identitāti un vienotu tūrisma tēlu, radīts unikāls 
logo, Āraišu leģenda un leģendu taka.

Amatas novads vēlas pasludināt un pilnveidot Ārai
šus par leģendām bagātāko vietu Latvijā. Šī devīze 
atspoguļota jaunajā Āraišu logo, kurā redzami Āraišus 
raksturojošie objekti.
Āraišu stāsti nav izdomāti – tie vākti ilgi un rūpīgi, 
izmantojot visus pieejamos avotus: rakstītās liecības 
un nostāstus, kas apkopoti, aptaujājot vietējos iedzī
votājus, mācītāju, Amatu mājas ļaudis un dzirnavu 
saimniekus. Apkopotās leģendas ir iedzīvinātas īpašā 
maršrutā.

Radīts arī īpašs Āraišu leģendu vācēja – stāstnieka 
jeb gida tēls. Tērpa māksliniece ir Ilona Pagrode, bet 
vairākas tērpa detaļas gatavojuši apkārtnes amatnie
ki. Šādā tērpā tērpti gidi pavadīs tūristus pa Āraišu 
apkārtni, reprezentēs tūrisma izstādēs un citos publi
citātes pasākumos.

Grāmatai “Liepāja. Jūgendstila arhitektūra” – 
Europa Nostra atzinība

Maijā Jāņa Krastiņa Liepājas jūgendstila arhitektūras 
izpēte saņēmusi prestižo Eiropas Savienības kultūras 
mantojuma balvas Europa Nostra žūrijas atzinību par 
to, ka šis projekts izceļ ļoti nozīmīgu arhitektūras 
mantojumu. Četru gadu laikā veiktā pētījuma rezul
tāti 2015. gadā izdoti grāmatā “Liepāja. Jūgendstila 
arhitektūra”.

Eiropas Savienības kultūras mantojuma balva Euro
pa Nostra tiek piešķirta šādās jomās: arhitektūras 
mantojums, industriālais mantojums, kultūrainavas, 
vēsturiskie parki un dārzi, arheoloģiskais mantojums, 
mākslas darbi un to kolekcijas, nemateriālā kultūras 
mantojuma prakses un izpausmes un kultūras man
tojuma digitalizācija.

Kopkrājums 
“Dvēseles pļavas”
1. jūnijā Rēzeknes nova
da Dekšāres pagas
ta bibliotēkā notika 
kopkrājuma “Dvēse
ļu pļavas” atvēršanas  
svētki.
Dzejas grāmatas autori ir 
Daiga Akmentiņa, Egils 
Dambis, Agnese Ezer-
roze, Jans Ikes (Jānis 

GRĀMATAS, BUKLETI, FILMAS
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Lūciņš), Dzidra Medvedjeva, Ņina Stolere un Sol-
veiga Veide.

Annas Builes 
grāmata “Tur tas 
suns aprakts”
4. jūnijā Kocēnu 
pagasta 1. bibliotē
kā notika Anna Bui
les grāmatas “Tur tas 
suns aprakts” atvērša
na. Grāmatā ievieto
tas autores sacerētās 
lugas, viencēlieni un 
ainas no dzīves.

Grāmata “Siltumapgādes optimizācija. 
Problēmas un risinājumi pašvaldību 
administratīvajās teritorijās”

9. jūnijā Rīgas domē tika atvērta jauna grāmata “Sil
tumapgādes optimizācija. Problēmas un risinājumi 
pašvaldību administratīvajās teritorijās”, kuras autori 
ir Maija Rubīna un Aivars Cers. Grāmata tapusi Fizi
kālās enerģētikas institūta vadībā sadarbībā ar Rīgas 
pašvaldības aģentūru “Rīgas enerģētikas aģentūra” 
(REA), Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas energo
uzņēmumiem.
Grāmata sniedz ieskatu par jau notikušajām un plā
notajām izmaiņām siltumapgādē, ieviešot inovatīvas 
un viedas tehnoloģijas, kas ievērojami paaugsti
na energoefektivitāti un ļauj aktīvi risināt vienu no 
galvenajām ar enerģētiku saistītajām problēmām 
– siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšanu glo
bālo klimata pārmaiņu novēršanai. Tāpat grāmata 
vērš uzmanību uz enerģētikas risinājumu ilgtspējī
bu, nenoplicinot energoresursus un saglabājot to 
izmantošanas iespējas arī nākamajām paaudzēm. 
Izdevumā uzsvērts, ka mainīgajā ģeopolitiskajā situ
ācijā jāpievērš lielāka uzmanība energoapgādes dro
šumam.
Grāmata paredzēta plašam interesentu lokam, 
tostarp koledžu un augstskolu studentiem, zināt
niekiem, likumdevējiem un pašvaldību deputātiem, 
valsts un pašvaldību pārvaldes struktūru darbinie
kiem, enerģētikas jomas speciālistiem, daudzdzīvok
ļu namu apsaimniekotājiem, dzīvojamo un sabied

risko ēku energopārvaldniekiem, kā arī iedzīvotā
jiem ar siltumapgādi saistīto jautājumu izzināšanā un 
risināšanā.

Ilmāra Knaģa grāmata “Ne mēs tos laikus 
izdomājām”

14. jūnijā Melngalvju 
namā fonda “Sibīrijas 
bērni” rīkotajā pasāku
mā notika Latvijas repre
sēto biedrības Jēkabpils 
nodaļas Goda biedra, 
divreiz izsūtījumā pabi
jušā publicista Ilmāra 
Knaģa grāmatas “Ne mēs 
tos laikus izdomājām” 
svinīgā atvēršana.
Daudziem labi pazīsta
ma arī viņa grāmata par 
piedzīvoto divos izsūtī

jumos “Bij’ tādi laiki” (2001), tāpat arī dokumentālā 
filma par grāmatas autoru ar tādu pašu nosaukumu 
Ingas Nesteres režijā.

Grāmata “Sagūstītās atmiņas. Valkai – 730”

Foto: Evija Smane
17. jūnijā Valkas novada centrālajā bibliotēkā tika 
atvērta Zanes Brūveres-Kvēpas, Indras Brūveres-
Darulienes un Aivara Ikšeļa grāmata “Sagūstītās 
atmiņas. Valkai – 730”. Tas ir stāsts par Valku gadsimtu 
lokos caur fotokameras objektīvu un mūsdienu cil
vēku izjūtām. Grāmatā arī lasāmi dzejnieka Pētera 
Brūvera meitu Zanes un Indras dzejoļi.
Z. Brūvere stāsta, ka šajā izdevumā pirmo reizi lasā
ma abu rakstītā dzeja: “Grāmata ir dāvana Valkai 730 
gadu jubilejā. Tā ir eksperiments un kaut kādā ziņā 
atmiņā atsauca to laiku, kad abas ar Indru veidojām 
kopīgas publikācijas ikmēneša literārajā mēnešrakstā 
“Karogs”.”
Savukārt A. Ikšelis atklāj: “Mums bija jāizvērtē zudušās 
Valkas un valcēniešu dzīves ritums, lai tas izveidotos par 
kultūrvēsturiski nozīmīgu un bagātīgi ilustrētu izdevu
mu un to varētu veltīt Valkas (Walk) 730. gadadienai, 
kopš pilsēta pirmo reizi minēta vēstures avotos.”
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Tukuma muzeja speciālistu grāmata par 
muižām

18. jūnijā Tukuma Durbes pilī tika atvērta Tukuma 
muzeja direktores Intas Dišleres un vēsturnieces, 
muzeja speciālistes Agritas Ozolas grāmata “Muižas 
laikmetu griežos. 1900–1939”, kas sagatavota latviešu 
un vācu valodā.
Grāmata ietver ļoti plašu fotoattēlu klāstu un kon
centrētu informāciju par muižām 20. gs. sākumā un 
1905. gada norisēm, Pirmā pasaules kara notikumiem 
Kurzemē, lielinieku teroru un Brīvības cīņām, kā arī 
muižu likvidāciju agrārās reformas laikā un vācbal
tiešiem.
Grāmatā publicētas fotogrāfijas no Durbes pils, Jaun
pils, Zemītes un Jaunmoku pils, Lamiņu, Vānes, Aiz
upes, Vecmoku, Kukšu, Lestenes, Brizules, Struteles 
un Stūru, Reņģes, Jaunsātu, Vecsātu, Pūres, Kaives, 
Šlokenbekas, Zvāres, Cērkstes, Sēmes, Irlavas, Dego
les, Grenču un citām muižām, kas atradušās kādrei
zējā Tukuma rajona teritorijā. To papildina izmantotās 
literatūras un avotu uzskaitījums, personu reģistrs un 
vietvārdu saraksts.

Grāmata par krievu dzīvesstāstiem Latvijā

Foto: Ventspils hronikas arhīvs
28. jūnijā Ventspils Pārventas bibliotēkā notika dzī
vesstāstu krājuma “Все мы дети своего времени: 
истории жизни русских в Латвии / Visi esam sava 
laikmeta bērni: krievu dzīvesstāsti Latvijā” atvēršana.
Grāmatā apkopoti 15 dažādu paaudžu Latvijas krie
vu dzīvesstāsti, kuros atklājas dažādas pieredzes un 
arī vērtējumi par pagātnē un šobrīd notiekošo. Tā ir 
interesanta, izglītojoša lasāmviela, jo intervētie stāsta, 

kā te nokļuvuši, kā iedzīvojušies, kā sākumā uztvēruši 
latviešus un Latviju, kāda ir viņu attieksme tagad.
Ar šo grāmatu sastādītāji cer atrast saskarsmes punk
tus starp Latvijā dzīvojošajām etniskajām grupām, 
jo, autoruprāt, dzīvesstāsti, paplašinot un padziļinot 
skatījumu uz cilvēku, spēj mainīt arī lasītāja izpratni 
par sevi un savu vietu starp līdzcilvēkiem sabiedrībā.
Grāmata ir bilingvāla – latviešu un krievu valodā. Tās 
sastādītājas – Māra Zirnīte un Marija Assereckova, 
izdevēji – Latvijas Universitātes Filozofijas un sociolo
ģijas institūts un Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku 
asociācija “Dzīvesstāsts”.

Astotais Ventspils muzeja rakstu krājums

Foto: Juris Presņikovs
Jūlijā ceļu pie lasītājiem sācis kārtējais – jau astotais 
izdevuma “Ventspils Muzeja Raksti: Acta Historica 
Vindaviensia” sējums. Tajā ievietoti 12 pētījumi par 
Ventspils, Ventspils novada un Ziemeļkurzemes vēs
turi.
Rakstu krājuma sastādītājs – muzeja direktores viet
nieks un vadošais speciālists Armands Vijups. Grā
matā publicētie akadēmiskie pētījumi un avotu teksti 
adresēti gan akadēmiskiem pētniekiem, gan arī tiem 
lasītājiem, kas interesējās par Ventspils un Ziemeļkur
zemes vēsturi.
Acta Historica Vindaviensia iekļautie raksti sadalīti trīs 
nodaļās: pirmā veltīta vēsturisko laiku arheoloģijai, 
otrā vēsta par Ventspils pilsētas vēstures pētījumiem, 
trešajā nodaļā iekļauti ar Ventspils senāko vēsturi sais
tītie dokumenti, to tulkojumi no latīņu, viduslejasvā
cu un vācu valodas un speciālistu komentāri.

“Lejuplādes” jūsu 
lejupielādēm
1. jūlijā Kokneses pagas
ta bibliotēkā notika kok
nesietes Anitas Liepiņas 
dzejas grāmatas “Lejup
lādes” atvēršana.
Autores redzējums un 
izjūtas sarindotas 185 
lappusēs, un grāmatas 
krāsainos vākus zīmē
jusi un veidojusi Anitas 
meita Solveiga Vikšere.
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Grāmata par Gaiķu pagasta vēsturi
2. jūlijā Brocēnu nova
dā pie Gaiķu skolas 
notika grāmatas “Gaiķu 
pagasta vēstures līklo-
či” atvēršanas svētki, kas 
bija veidoti 16.–17. gs. 
noskaņā, ar Kurzemes 
hercoga Gotharda fon 
Ketlera, barona Toma 
fon Hernera un viņa sie
vas Katelīnas klātbūtni 
(Brocēnu teātra aktieri).
Grāmatas autore ir biju
sī Gaiķu skolas direkto
re Hermīne Edelmane, 

kura uz šo notikumu noraudzījās no mākoņa maliņas. 
Darbu turpināja un līdz rezultātam aizvirzīja tagadējā 
Gaiķu pagasta un skolas vēstures krātuvītes vadītāja 
Inese Gulbe-Rodionova.
Grāmatā atainota pagasta vēsture no 1501. līdz 1945. 
gadam, bet tai būs turpinājums – H. Edelmane apko
pojusi materiālus arī par laiku pēc 1945. gada, par 
dzīvi kolhozā. I. GulbeRodionova cer to sagatavot 
līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai 2018. gadā.

Nīcgalietim Staņislavam Ružānam – divas 
jaunas grāmatas

Jūlijā izdotas divas Daugavpils novada Nīcgales 
pagasta rakstuvīra Staņislava Ružāna grāmatas. Viena 
– “Nīcgales Pabērzu–Vanagu dzimtas laiks 1795–
2015” – stāsta par Pabērzu–Vanagu dzimtu, bet otrā 
grāmata “Atceroties studiju laiku” – par Staņislava 
Ružāna studenta gadiem Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā Jelgavā.
Abās grāmatās daudz interesantu faktu, atmiņu pie
rakstu un bagāts fotomateriāls.

Pļaviņietei Aldonai 
Cinītei – kārtējais 
izdevums
Pļaviņietei Aldonai Cinītei 
iznācis viņas dzejas un pro
zas krājums “Esi sveicinā-
ta saule!”. Šī ir jau devītā 
Aldonas Cinītes grāmata. 
Iepriekš izdotas septiņas 
prozas grāmatas un viens 
dzejoļu krājums.

Jaunajā krājumā A. Cinītes dzejoļi un prozas darbi 
veltīti četriem gadalaikiem, bet vienojošais motīvs ir 
saule, ko tik ļoti mīl arī pati autore.

Ritas Balodes grāmata “Laika rata 
pagrieziens”
6. augustā kultūras 
darbiniece, ilgga
dējā Limbažu kultū
ras nama direktore 
Rita Balode aicināja 
uz savas grāmatas 
“Laika rata pagrie
ziens” atvēršanu.
Grāmatā apkopotas 
atmiņas par rajona 
pašdarbības kolektī
viem, to veidošanos 
un izaugsmi. Tāpat 
tur rodamas pār
domas par radoša
jiem cilvēkiem, kuri 
veidoja Limbažu un rajona kultūras dzīvi padomju 
gados.

Rakstu krājums par Mālpils novadu
16. augustā Latvijas 
Universitātes Akadē
miskajā bibliotēkā 
Rīgā un 19. augustā 
Mālpils novada bib
liotēkā notika rakstu 
krājuma “Kultūrvēs-
tures avoti un Māl-
pils novads” atvērša
nas svētki.
Grāmata tapusi ciešā 
sadarbībā ar Latvijas 
Zinātņu akadēmiju 
un ar grāmatu apgā
du “Zinātne”, un to 
finansiāli atbalstīju
si Mālpils novada 

dome un Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Izdevumā apkopoti 23 autoru pētījumi par Mālpili un 
tās apkārtni. Autoru vidū ir gan mālpilieši, gan arī pla
šākā sabiedrībā pazīstami vēsturnieki un savas jomas 
speciālisti, kuru darbs vai pētījumi bijuši vairāk vai 
mazāk saistīti ar Mālpils novada kultūrvēsturi. Rakstu 
tēmas ir ļoti dažādas – sākot ar senatni un beidzot ar 
mūsdienu dzīves norisēm un ievērojamākajām nova
da personībām. Rakstu krājumā publicēti apcerējumi 
un atmiņu stāstījumi arī par vairākiem novadniekiem. 
To noslēdz novada domes priekšsēdētāja Aleksan-
dra Lielmeža apcerējums par paveikto un iecerēto, 
apkopojot novada vēsturi.

Ludzā atvērts krājums par ebrejiem
Šovasar centrs “SEFER” Maskavā izdeva grāmatu 
“Утраченное соседство: евреи в культурной памяти 

http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5600-aicinam-apmeklet-ritas-balodes-gramatas-laika-rata-pagrieziens-atversanu
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5600-aicinam-apmeklet-ritas-balodes-gramatas-laika-rata-pagrieziens-atversanu
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жителей Латгалии”, un augusta vidū Ludzas pilsētas 
galvenā bibliotēka rīkoja tās atvēršanas svētkus.
Krājumā apkopoti materiāli par ebreju tautas etno
grāfiju, vēsturi un epigrafiku. Šie dati tika savākti 
2011.–2015. gadā organizētajās ekspedīcijās Latgalē 
un Izraēlā. Krājumā ievietoti arī materiāli, kas tika 
savākti Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Pildas apkaimēs.

Pēc pasākuma notika draudzīgas sarunas neformālā 
atmosfērā, un ludzānieši un Izraēlas ciemiņi atcerējās 
kopīgus paziņas un draugus un interesantus notiku
mus. Pēc 60 gadu neredzēšanās ļoti aizkustinoša bija 
divu klasesbiedru – ludzānietes Jevģenijas Skuratovas 
un Izraēlas iedzīvotāja Ruvela Špungina tikšanās.

“Olūta” un “Tāvu zemes kalendara” 
atvēršanas svētki
25. augustā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā 
notika literatūras almanaha “Olūts” 21. laidiena un 
2017. gada “Tāvu zemes kalendara” atvēršanas svētki.

Foto: Artūrs Bondars
Pasākumu rīkoja Latgales Kultūras centra (LKC) izdev
niecība sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku. 
Svētkos piedalījās LKC izdevniecības vadītājs Jānis 
Elksnis, Rēzeknes pilsētas domes deputāts Jānis Kri-
šāns, Latgales kultūras un sabiedriskais darbinieks 
Pēteris Keišs, autori Elvīra Pinka, Ilzīte, Vladislavs 
Malahovskis, Leonards Rakitskis, Pēteris Akuls, Vol-
demārs Voguls, Pēteris Meikstums u.c. Klāt bija arī 
mediju un garīdzniecības pārstāvji, kā arī pilsētas un 
reģiona bibliotēku un akadēmiskie pārstāvji, lasītāji 
un citi apmeklētāji.
Interesanti pieminēt, ka šie darbi, tāpat kā daudzi 
citi LKC izdevniecībā izdotie, tiek iespiesti latgaliešu 
valodas vecajā stilā. Var teikt, ka tā ir tradīcijas kop
šana.

Grāmata par Kuldīgas daiļamatniecības 
vidusskolu

26. augustā Kuldīgas novada muzejā notika grāmatas 
“Mākslinieku citadeles stāsti. Kuldīgas daiļamat-
niecības vidusskola” prezentācija un tikšanās ar tās 
autori Alisi Volansku.
Grāmatā autore raksta par Kuldīgas daiļamatniecī
bas vidusskolu, kas šeit darbojās no 1945. līdz 1952. 
gadam. Tas ir pavisam neilgs periods, tomēr pavisam 
noteikti ietekmējis gan skolu dzīvi Kuldīgā, gan dau
dzu nākamo mākslinieku un daiļamatnieku dzīvi. Šī 
grāmata ir laika atstāts vēstījums, pieminot visus, kas 
mācīja un mācījās Kuldīgas daiļamatniecības vidus
skolā, kļūstot par leģendām mūsu tautas vēsturē.

Publicēts izdevums “Radīts Cēsīs”

Publicēts pirmais izdevums, kas aptver un apraksta 
lielāko daļu Cēsu radošo industriju. Izdevumā “Radīts 
Cēsīs” iekļauti radošie uzņēmumi, kas darbojas dizai
na, modes, mūzikas, radošās izglītības, foto un video, 
arhitektūras un pilsētvides jomā.
“Radīts Cēsīs” autore Evelīna Ozola pauž cerību, 
ka šis izdevums palīdzēs veidot spēcīgu radošo 
kopienu Cēsīs un nepaies ilgs laiks, lai būtu iemesls 
veidot jaunu materiālu, jo radošie uzņēmumi Cēsīs 
aug.
Ar “Radīts Cēsīs” iespējams iepazīties Koprades mājā 
“Skola6”, kā arī lasīt un lejupielādēt šeit.
Izdevums sagatavots ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda 
un Cēsu novada pašvaldības atbalstu.

http://www.cesis.lv/uploads/files/Creative-Cesis.pdf
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Mazo pļaviņiešu grāmata “Fantāzijas pilis”
30. augustā Pļaviņu bērnu bibliotēka rīkoja Pļa
viņu novada domes atbalstītā projekta “Lietderīga 
laika pavadīšana bērniem un pusaudžiem” ietvaros 
izdotās mazo lasītāju sarakstītās grāmatas “Fantāzijas 
pilis” atvēršanu. Jaunos māksliniekus iedvesmojusi 
un zīmējumiem tapt palīdzējusi māksliniece Janīna 
Krompāne.
Jāpiebilst, ka pirms gandrīz desmit gadiem bibliotē
kas lasītāji rakstīja un zīmēja, lai izdotu pirmo grāma
tiņu “Treju novadu gaiļi dzied”.

Liepājas jauniešu dāvana pirmklasniekiem

30. jūnijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pār
valdes Drošības klasē notika svinīgs pasākums, lai 
pateiktu paldies talantīgajiem Liepājas jauniešiem, 
kas šogad aktīvi iesaistījās bērnu krāsojamās grāmatas 
zīmēšanā. Krāsojamajā grāmatiņā atspoguļoti dažādi 
ar drošību un veselību saistīti padomi, un 1. septem
brī to tradicionāli saņēma visi Liepājas pirmklasnieki.
Grāmatas tapšanā iesaistījās 20 audzēkņi no radošās 
pilnveides studijas “Mākslas pasāža RADI” Ilzes Eliza-
betes Rasas vadībā.

Krāsojamā grāmata arī mazajiem 
talseniekiem
Talsu novada pašvaldība 1. septembrī sagatavojusi 
dāvanu visu novada izglītības iestāžu pirmklasnie
kiem – Mazā novadnieka uzdevumu grāmatu.

Grāmatas veidotāja ir pašvaldības māksliniece Ildze 
Ose. “Šīs grāmatas uzdevumi atklāj novada skaistākās 
un raksturīgākās vietas, stāsta par vēsturi un mūsu sim
boliem,” komentē māksliniece.

Buklets par Bauskas, Iecavas, Rundāles un 
Vecumnieku novadu

Bukletā “Brīvdienas 
ģimenei ar bērniem 
Bauskas, Iecavas, Run-
dāles un Vecumnie-
ku novadā” apkopota 
informācija par apskates 
objektiem, pakalpoju
miem un pasākumiem, 
kas būtu interesanti 
ģimenēm ar bērniem 
vecumā no viena līdz 16 
gadiem. Bērnu piemēro
tība konkrētām vietām 

iedalīta četrās vecuma grupās: mazulis (1–3 gadi), 
pirmsskolas vecuma bērns (3–7 gadi), skolēns (7–12 
gadi) un pusaudzis (12–16 gadi).
Buklets izdots latviešu, krievu un angļu valodā.
Tas pieejams Bauskas Tūrisma informācijas centrā, kā 
arī pdf versija lejuplādējama šeit.

Vaiņodes novada buklets

Šovasar izdots arī buklets par Vaiņodes novadu.
To var lejuplādēt šeit: novada buklets (.pdf).

Krustpils novadam jauns tūrisma buklets

Krustpils novada pašvaldība izdevusi jaunu tūrisma 
bukletu, kas ievērojami atšķiras no saviem priekš
gājējiem – šogad tā vāku rotā mākslinieces Jolantas 
Ābeles zīmējumi, kuros attēloti novada populārākie 
tūrisma objekti.
Bukletā iekļauta informācija par kultūrvēsturiskiem 
un dabas objektiem, piemiņas vietām, dažādām 

http://www.iecava.lv/files/turisms/2016/Brivdienas_gimenei_ar_berniem_Bauska_LV.pdf
http://www.vainode.lv/wp-content/uploads/bukleta_bilde.jpg
http://www.vainode.lv/wp-content/uploads/Novada_buklets_internetam.pdf
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novadā aplūkojamām kolekcijām un ekspozīcijām, 
naktsmītnēm un telšu vietām, ēdināšanas iespējām, 
kā arī cita tūristiem noderīga informācija. Lai atvieg
lotu maršrutu plānošanu, ikviens tūrisma objekts vai 
uzņēmums ir atzīmēts bukletā pieejamajā Krustpils 
novada kartē un to apraksti papildināti ar atrašanās 
vietas koordinātēm. Tūrisma buklets sagatavots trīs 
valodās – latviešu, angļu un krievu.

Velomaršruta buklets “Raiņa pirmais 
ceļojums”
Jēkabpils novada Tade
navā ikviens var apskatīt 
jauno muzeja ekspozī
ciju, taču buklets aici
na iepazīties ar Raiņa 
zemi plašāk, dodoties 
emocionālā izbraucie
nā “Raiņa pirmais ceļo
jums”. Maršruts adresēts 
velobraucējiem, tomēr 
ne mazāk prieka un 
pārsteigumu šajā ceļā 
saņems arī autobraucēji.
Bukletu var apskatīt šeit 
>>.

Jaunais Strenču novada tūrisma ceļvedis

Ceļu pie interesentiem sācis jaunais Strenču novada 
tūrisma ceļvedis. Pirmie to augustā saņēma Sedas 
svētku dalībnieki.
Ceļvedis izdots divās valodās – latviešu un angļu un 
pieejams Tūrisma informācijas centrā.
Ceļvedi latviešu valodā skatīt šeit.

142 vārdos par to, kas Rīgā interesants

LIVE RĪGA sadarbībā ar digitālo aģentūru “CUBE” 
radījuši jaunu Rīgas reklāmas video – “A–Z Riga Rap 

Guide”. Tas ir sociālajiem medijiem paredzēts Rīgas 
ceļvedis, kurā stāsts par pilsētu izstāstīts repa dziesmā 
ar 142 vārdiem, kas izkārtoti alfabēta secībā.
Šāds formāts ārzemnieku uzrunāšanai izraudzīts apzi
nāti, lai video saturs atšķirtos no daudziem citiem 
pilsētu reklāmas video un būtu dalīšanās vērts. Teh
nika, kādā tas veidots, aizgūta no amerikāņu hiphopa 
dueta “Blackalicious” dziesmas “Alphabet Aerobics”.
Saites uz video: Facebook: https://www.facebook.
com/LIVERIGAcom/videos/10156935494915244/; 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Nhn_
N6HtBp0&feature=youtu.be.

Dokumentālā filma par motosporta vēsturi 
Talsu novadā

18. jūnijā Sabilē pirmizrādi piedzīvoja dokumentālā 
filma “Motors rūc cauri gadiem”, ko veidojusi Talsu 
televīzija sadarbībā ar motoklubu “Stende” un Talsu 
novada pašvaldību.
Filmā atspoguļoti spilgtākie Talsu novada motokrosa 
vēstures notikumi laikposmā no 1950. gada līdz mūs
dienām.

“Joki un spoki” Ludzā

Tāds nosaukums bija dots 12. augusta pasākumam 
Ludzas kinoteātrī, kurā plašākai auditorijai Ludzas 
jaunieši izrādīja divas pašu veidotās filmas – kinoope
ratora Raivja Isakoviča samontēto īsfilmu “Foto cīņas” 
un pilnmetrāžas filmu “Macbeth Quest”.

Par Olaini – filma un dziesma
Sagaidot Olaines 50. gadadienu, Olaines jaunie
šu centrā “Popkorns” projekta “Radi! Dari! Spēlē!” 
ietvaros novada jaunieši izveidojuši īsfilmu “Olaine 
jauniešu acīm”. Tas ir stāsts par jauniešu ikdienas un 
neikdienas gaitām Olainē, par to, cik viņu intereses ir 
dažādas un kādas iespējas tās realizēt.
Īsfilmu iespējams noskatīties šeit.

http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2015/07/Velomarsruts_Raina_pirmais_celojums.pdf
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2015/07/Velomarsruts_Raina_pirmais_celojums.pdf
http://www.strencunovads.lv/docs/1026/TIC/2016/Strencu-nov-LV.pdf
file:///Users/arturs/Desktop/e-Logs%2010.2016/javascript:windowOpen('/lv/systems/news/ShowLargeImage.aspx?PostingGUID={20D8DAA7-25B0-43FD-A2B1-88E2E342D146}&Mode=0', 1, 1 )
https://www.facebook.com/LIVERIGAcom/videos/10156935494915244/
https://www.facebook.com/LIVERIGAcom/videos/10156935494915244/
https://www.youtube.com/watch?v=Nhn_N6HtBp0&feature=youtu.be
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Īpaši Olainei sarakstītās dziesmas autori – novad
nieks Atis Auzāns un Ieva Sircova – skanīgi savijuši 
vārdus, ko vēlētos pilsētai teikt katrs, kurš to mīl un 
jūtas tai piederīgs. Dziesmai ir divas ritma versijas 
– ātrā un lēnā, lai to varētu izmantot dažādos pasā

kumos. Dziesmu, ko iedziedājis Atis Auzāns kopā ar 
mazo Kati Čižiku no bērnu vokālā ansambļa “Olaines 
cālīši” un popgrupas “Domino”, kā arī jauno daudzso
lošo dziedātāju Viktoriju Jansoni, varat dzirdēt šeit: 
dziesmas lēnā versija; dziesmas ātrā versija.

Vairāk nekā 300 rīdzinieku pabeiguši māju 
pilnvaroto pārstāvju kursus

28. jūlijā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs 
Rīgas domē 42 rīdziniekiem pasniedza māju pilnva
roto pārstāvju kursu beigšanas apliecības.
Rīgas dome sadarbībā ar SIA “Rīgas namu pārvald
nieks” jau gadu rīkojusi māju pilnvaroto pārstāvju 
mācību kursus, tādēļ šoreiz pasākums bija ne tikai 
pirmā gadadiena, bet arī kursu beidzēju “salidojums”. 
Šāgada laikā kursu noklausījušies 302 Rīgas iedzīvotā
ji, un jau saņemti 178 jauni pieteikumi no interesen
tiem apmeklēt šos kursus.
Viens apmācību cikls ir piecas nedēļas jeb astoņas 
nodarbības, kurās tiek apskatīti svarīgākie likumdoša
nas akti namu pārvaldīšanas jomā, īpašnieku kopības 
lēmumu pieņemšanas veidi, dzīvojamās mājas kon
strukciju un inženierkomunikāciju īpatnības u.tml. 
Apmācības ir bez maksas. Tajās var piedalīties ikviens 
Rīgas iedzīvotājs, taču priekšroka tiek dota pilnvaro
tajiem pārstāvjiem, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieku kopību ievēlētie pārstāvji, 
kuri palīdz nodrošināt sadarbību starp mājas pārvald
nieku un iedzīvotājiem.

Mihaila Malkiela fonds nodrošinās 
līdzfinansējumu agrīnai rehabilitācijai
5. augustā kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” 
svinīgi tika atklāts Mihaila Malkiela fonds, kas nodro
šinās 50% līdzfinansējumu agrīnai rehabilitācijai reha
bilitācijas centrā “Jaunķemeri”.

Foto: Ojārs Martinsons
“Ikdienā neaizdomājamies par rehabilitācijas nepiecie
šamību līdz brīdim, kamēr trauma vai slimība neskar 
mūs vai mūsu tuviniekus. Jauniem cilvēkiem darbspējīgā 
vecumā pēc izrakstīšanās no slimnīcas realitātē ir gandrīz 
neiespējami uzreiz tikt uz rehabilitāciju. Palīdzēt cilvēkiem 
un sniegt atbalstu nelaimē nonākušajiem ir Mihaila Mal
kiela darba un dzīves būtība un jēga. Tieši tā, izsapņojot 
savu sapni un izlolojot ideju, pirms daudziem gadiem 
tika izveidota ārstniecības iestāde, kas līdz mūsdienām 
pārtapusi par plaša profila rehabilitācijas centru un 5. 
augustā atzīmēja savu 49. gadadienu,” atklāšanā teica 
Mihaila Malkiela fonda valdes locekle Elīna Malkiela.
Pats Mihails Malkiels savā uzrunā sacīja: “Fonds nezie
do naudu, jo medicīnā nevar būt runa par ziedošanu, 
fonds dāvina līdzfinansējumu tiem, kam rehabilitācija 
ir nepieciešama – bērniem pēc traumām, jauniešiem 
pēc kādas akūtas saslimšanas, cilvēkiem darbspējīgā 
vecumā ar rehabilitācijas potenciālu.”

Kuldīgas sētniekiem – skaisti darba tērpi
Par pilsētas tīrību dienu no dienas rūpējas SIA “Kuldī
gas komunālie pakalpojumi” sētnieki, kuriem šogad 
uzņēmums sagādājis kvalitatīvus, ērtus, skaistus un 
vecpilsētas ainavai piedienīgus darba apģērbus.
“Kuldīgas vēsturiskā apbūve un daba veido neatkār
tojamu vienotu ansambli, kas ir īpašs ne vien Latvijā, 
bet arī cituviet Eiropā. Ne velti Kuldīga Ventas senlejā 
saņēmusi starptautisko titulu “Eiropas izcilākais tūristu 
galamērķis” un ik gadu pilsētu apciemo aizvien vairāk 

PIEREDZEI
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tūristu. Tādēļ SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 
pienākums ir ne tikai skaisti uzkopt pilsētu vietējiem 
iedzīvotājiem un ciemiņiem, bet arī nodrošināt sētnie
kiem atbilstošu un tīkamu darba apģērbu,” uzskata SIA 
“Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsē
dētājs Pēteris Gobzemis.

Foto: Anita Zvingule
Darba apģērba komplektācijā ir silta, brūnas krāsas 
veste ar zaļas krāsas ziedu apdruku uz sāniem, mik
roflīsa jaka no viegla un ērta materiāla ar dekoratīvu 
printējumu, ūdens un vēja necaurlaidīga softshell jaka 
ar kapuci, laima zaļas krāsas T–krekli ar īsām rokām 
un melni T–krekli ar garām rokām, melnas bikses, kas 
pašūtas no elpojoša un ļoti izturīga auduma, bēšas 
panamas tipa cepures, lai pasargātu no karstajiem 
saules stariem vasarā, un ērti darba apavi.

Jēkabpilī labdarības akcija “Dzīvo vesels”

16. augustā Jēkabpils reģionālas slimnīcas konferen
ču zālē notika domes priekšsēdētāja Leonīda Salce-
viča pieņemšana par godu labdarības akcijas “Dzīvo 
vesels” noslēgumam.
Atklājot pasākumu, domes priekšsēdētājs L. Salcevičs 
uzsvēra: “Es jau no paša sākuma atbalstīju labdarības 
akcijas iniciatīvu un ticēju, ka mēs kopā varam. Paldies 
dakterim Kasparam Ūdrim par iniciatīvu, Jēkabpils reģio
nālajai slimnīcai – lielākajam akcijas atbalstītājam par 
iesaisti, piedāvājot infrastruktūru, medicīnas personālu, 
sakārtojot akcijas norises organizatorisko pusi. Viennozī
mīgi akcija ir izdevusies un tā ir jāturpina arī nākamgad!”
No 10. līdz 15. augustam Jēkabpilī noritēja Latvijā uni
kāla labdarības akcija “Dzīvo vesels”. Tajā iesaistījās gan 
ārsti, gan medicīnas personāls, lai bez maksas strādātu 
sabiedrības labā – sniegtu konsultācijas un nodrošinā

tu nepieciešamās ķirurģiskās manipulācijas Jēkabpils 
pilsētā un apkārtējos novados dzīvojošiem pensionā
riem, invalīdiem, politiski represētām personām.
Labdarības akciju “Dzīvo vesels” organizēja Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar traumatologu – orto
pēdu Kasparu Ūdri, Jēkabpils reģionālo slimnīcu un 
nodibinājumu “Jēkabpils slimnīcas atbalsta fonds”.
Izvērtējot labdarības akcijā paveikto, akcijas iniciators 
traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris uzsvēra: “Šis 
projekts ir savedis kopā daudzus, lai godprātīgi un bez 
atlīdzības veiktu labdarības akcijā nospraustos mērķus. 
Ir veikts ļoti liels darbs, un bez jums – Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības, iesaistītajiem ārstiem, Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas kolektīva atbalsta, finansiālajiem atbalstītā
jiem akcija nebūtu iespējama. Viens es nebūtu to pavei
cis. Liels paldies visiem!”
Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs 
Ivars Zvīdris, komentējot akcijas praktisko norisi, 
minēja, ka sākumā esot bijušas bažas par to, kā veik
sies ar akcijas organizatorisko pusi, bet viss – pacientu 
reģistrācija, konsultācijas, medicīniskās manipulāci
jas, operācijas – noritējis raiti un labi organizēti.
Labdarības akcijai kopumā tika reģistrēti 375 pacien
ti, savukārt uz konsultācijām ieradās 326 pacienti. 
Saskaņā ar konsultējošo ārstu uzstādītajām diagno
zēm akcijas laikā veikta 21 operācija, 32 ar trombocī
tiem piesātināta fibrīna jeb PRF injekcijas un blokā
des traumatoloģijas pacientiem, ko atkārtoti turpinās 
veikt vēl divas reizes pēc akcijas beigām. Akcijas laikā 
bez maksas veikta 91 pēdu aprūpes procedūra. Jāatzī
mē, ka 49 akcijas pacienti neieradās uz konsultācijām 
un 11 pacienti neieradās uz nozīmētajām operācijām.
Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs 
sveica akcijas dalībniekus ar Pateicības rakstiem.
Kopumā labdarības akcijas norises nodrošināšanai 
tika saziedoti 25 900 eiro. Tie tiks izlietoti medicīnis
ko materiālu iegādei, kā arī saimniecisko izdevumu 
segšanai.

Preiļos atklāts Latgales identitātes veikals 
“Latgolys ūga”

22. jūnijā Preiļos tika atklāts mūsdienīgs un interak
tīvs Latgales identitātes veikals “Latgolys ūga”.
Tā saimnieki – Ingūna un Aigars Zīmeļi – jau dau
dziem labi zināmi, jo arī līdz šim viņi tirgojušies ar 
“latgalisku garšu”. Tagad vairāk nekā 40 Latgales māj
ražotājus un amatniekus viņi apvienojuši zem vienota 
zīmola – “Latgales ūga”.
Norādes tirdzniecības centrā ir latgaliešu valodā, taču 
tās sapratīs ikviens.

http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/08/7103-noslegusies-labdaribas-akcija-dzivo-vesels/rcs-akcijas-noslegums20161608fjl-329.jpg?itok=08wOKVQc


ŽURNĀLA “LOGS” ELEKTRONISKAIS ZIŅU PIELIKUMS

LOGS70

Kaķu māja Balvos

Aprīļa sākumā Balvu novada pašvaldībā pulcējās 
pašvaldības speciālisti un Balvu pilsētas iedzīvotājas, 
kurām rūp pamestie dzīvnieki, lai risinātu jautājumu 
par klaiņojošajiem kaķiem pilsētā. Sanāksmes laikā, 
pārrunājot dažādas problēmsituācijas, tika pieņemts 
lēmums izveidot kaķu māju.
Pēc diviem mēnešiem pirmā kaķu māja bija gatava un 
tika uzstādīta Teātra ielā 6b. Tagad tie iedzīvotāji, kas 
baro kaķus, barību var nolikt pie šīs mājas, līdz ar to 
daudzdzīvokļu māju apkaimē vairs nemētājas ēdienu 
atliekas un vide kļūst sakārtotāka.
Atklājot uzstādīto māju, Balvu novada pašvaldības 
saimnieciskās nodaļas vadītājs – pilsētas pārvald
nieks Sandis Meiers izteica pateicību šīs idejas auto
rei Inesai Stankevičai un domubiedriem, Viktoram 
Šļuncevam, kurš ideju pārvērta īstenībā un māju 
uzbūvēja, tāpat paldies vārdus saņēma Balvu novada 
pašvaldības izpilddirektore Imanta Serdāne par ide
jas atbalstu. Būvmateriālu sagādē atbalstu sniedza arī 
SIA “Ozolmājas” vadītājs Aigars Pušpurs.
Māja kaķiem izgatavota no koka, ar preskartona iek
šējo oderējumu. Tai ir četras atsevišķi nodalītas tel
pas, kā arī kāpnītes un lievenītis. Vieta ēdiena novie
tošanai ir paredzēta zem mājas. Mājiņas dubultsienas 
nodrošina aizsardzību pret vēju un lietu.

Gulbenes novada pašvaldībai sava viesu 
grāmata

Noslēdzoties biedrības “Latvijas Ordeņu brālība” 18. 
salidojumam, kas augusta nogalē norisinājās Gulbe
nē, Gulbenes novada pašvaldība no brālības saņēma 

skaistu un vērtīgu dāvanu – viesu grāmatu. Tās vāku 
rotā izšūts Gulbenes novada ģerbonis un Latvijas 
Ordeņu brālības simbolika.
Pirmo ierakstu tajā veica Mihaela un Frīdhelms Flūgi 
no Vācijas. Frīdhelms Flūgs ir nu jau aizsaulē aizgājušā 
Friča Flūga dēls, kurš turpina tēva iedibināto tradīciju 
– sniegt atbalstu Gulbenes novada jauniešiem studiju 
uzsākšanai.

Ziņas sagatavojuši: Evita Aploka, Elīna Astahovska, 
Dzintra Āboliņa, Aija Balandiņa, Edīte Balode, 
Marika Barone, Daira Bērtule, Vineta Bērziņa, 
Ruta Bogdanova, Ineta Bordāne, Ineta Brašus, 

Linda Brūdere, Lelde Bukovska, Elita Cepurīte, 
Aleksandra Cimbale, Inga Dārzniece, Eva Dišlere, 

Lelde Drozdova-Auzāne, Kristīne Duļbinska, 
Daina Eglīte, Eva Eglīte, Evita Enģele, Inita Fedko, 

Baiba Gailīte, Antra Galiņa, Zane Gorškova, 
Jolanta Grandāne, Vera Grāvīte, Monika Griezne, 

Zane Ģirne, Inta Haferberga, Līga Hofmane, Ilze 
Indriksone, Margarita Isajeva, Aija Jankava, Laura 
Jansone, Gunta Jākobsone, Ieva Jātniece, Dzidra 
Ješkina, Agnese Jēkabsone, Inga Jonāne, Tamāra 

Kablanova, Inta Kalniņa, Lita Kalniņa, Lauma Kaļva, 
Aija Kamala, Tamāra Kaudze, Sandra Kerēvica, 

Kristīne Kirilova, Dace Klabere, Kristīne Kociņa, 
Ilze Konstante, Lolita Kozlovska, Ginta Kraukle, 

Gunta Krevica, Renāte Kuļomina, Marika Kupče, 
Inta Kušnere, Dace Ķēde, Simona Laiveniece, Ieva 
Lapiņa, Zita Lazdāne, Zane Leite, Margita Liepiņa, 

Liāna Lilenblate-Sipko, Solvita Lodiņa, Guna 
Malinovska, Elīna Malkiela, Monta Meldere, Edīte 

Melne, Edīte Miķelsone, Marita Mūze, Kristīne 
Ozola, Maija Paegle, Ieva Pauloviča, Zane Pārpuce, 
Marita Pāvuliņa, Lelde Podniece-Jostmane, Marija 

Pometjko, Inga Priede, Simona Puiga, Anna 
Rancāne, Baiba Rasa, Valentīna Razumovska, 

Svetlana Rimša, Sarmīte Rode, Maruta Ruskule, 
Elīna Serkova, Agnese Siliņa, Vita Silvestrova, Aiga 
Sleže, Olga Smane, Angelīna Smirnova, Anastasija 

Smoļakova, Lelde Sprancmane, Zane Sproģe, 
Eva Staltmane, Iveta Stepanova, Gita Šēfere-

Šteinberga, Gunita Šime, Mārīte Šketika, Ilga 
Tiesnese, Elza Timšāne, Inese Turkupole-Zilpure, 

Iveta Tūmiņa, Santa Upīte, Evita Urpena, Irīna 
Vāvere, Ivonna Vicinska, Indra Vilde, Vaira Vilde, 
Dace Vizule, Dina Ziemele, Ilga Zīlniece, Sandra 

Zobena, Vanda Žulina, Jānis Aleksāns, Modris 
Apsītis, Jānis Artemjevs, Artūrs Bondars, Jānis 

Briška, Aivars Janelsītis, Andris Jankovskis, Dāvis 
Kalniņš, Kristaps Matisons, Druvis Mucenieks, 

Didzis Strazdiņš, Jānis Stundiņš, Aigars Štāls, Uģis 
Vidauskis, Mārtiņš Vilemsons, Viktors Zaķis, Jurijs 

Zeļčs 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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