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Aizvadīts februāris ar svarīgāko četrgades notikumu sporta dzīvē  – olim
piskajām spēlēm Dienvidkorejā  –, ar valsts simtgades svinībām Lietuvā un 
Igaunijā, ar 25 gadu jubilejas izstādi “Balttour 2018” Ķīpsalā, kas vienuviet 
pulcēja 860 tūrisma uzņēmumus no 39 pasaules valstīm un arī daudzām 
Latvijas vietām, ar Ēnu dienu uzņēmumos, iestādēs un dažādās organizāci
jās, ar Meteņdienas pasākumiem, masku festivālu Kārsavā, Vecumniekos un 
citviet un vēl ar citiem interesantiem notikumiem.

Februāra ziņu apkopojumā stāstīts gan par infrastruktūras projektiem  – 
ielām un ceļiem, ūdenssaimniecības un siltumtīklu sakārtošanu un terito
riju labiekārtošanu –, gan sporta, izglītības, kultūras, sociālajiem, vides un 
dabas objektiem, gan izdotajām grāmatām un izveidotajām spēlēm, gan 
citiem paveiktajiem darbiem un darbiņiem.
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Līdzi jūtot olimpiskajām spēlēm un 
sagaidot olimpiskos Oskarus
XXIII Ziemas olimpiskās spēles Dienvidkorejā norisi-
nājās no 9. līdz 25.  februārim. Latvija bija pārstāvēta 
deviņos sporta veidos ar 34 sportistiem, kuriem des-
mit reizes izdevās iekļūt labāko desmitniekā.
Bronzas medaļas Phjončhanā Latvijai izcīnīja Oskars 
Melbārdis ar stūmēju Jāni Strengu. Četriniekos Oskars 
Melbārdis ar stūmējiem Jāni Strengu, Daumantu 
Dreiškenu un Arvi Vilkasti sasniedza augsto piekto 
vietu. Oskars Ķibermanis ar Matīsu Mikni bija devītie 
divnieku sacensībās, bet četriniekos, pievienojoties 
stūmējiem Jānim Jansonam un Helvijam Lūsim, tika 
uzrādīts desmitais labākais rezultāts.

28. februārī mājās no Phjončhanas atgriezās Latvi-
jas bobsleja komanda. Valmieras Bērnu sporta sko-
las bijušos vieglatlētikas nodaļas audzēkņus Oska-
ru Melbārdi un Oskaru Ķibermani sagaidīt devās 
un sveicienus no Valmieras nodeva sporta skolas 
audzēkņi.
“Abi puiši ir ne vien paraugs jaunajiem sportistiem, bet 
arī Valmieras lepnums. Viņi pierāda, ka liela nozīme ir 
gan fiziskajai sagatavotībai, gan gara spēkam. Esam 
lepni, ka Valmieras Bērnu sporta skola ir bijis viens no 
“pamatakmeņiem” abu bobslejistu sportiskajā izaug
smē. Priecājamies un esam pagodināti šodien Valmie
ras vārdā sveikt abus Oskarus un pateikties olimpisko 
spēļu Latvijas komandai,” sagaidot sportistus, teica 
Valmieras Bērnu sporta skolas direktore Līga Dzene.

Lietuvai un Igaunijai – 100

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) nosūtītajos 
apsveikumos Lietuvas un Igaunijas valsts simtgadē 
sveikti ilggadējie sadarbības partneri  – Lietuvas Paš-
valdību asociācija un Igaunijas Pilsētu asociācija un 
Igaunijas Lauku pašvaldību asociācija, pašvaldības, 
abu valstu iedzīvotāji, kā arī lietuvieši un igauņi, kuru 
mājvieta ir Latvija.
Sveicot kolēģus, LPS pauž gandarījumu par daudzām 
patiesi aktīvām partnerībām, kas gadu gaitā izvei-
dojušās starp abu valstu pašvaldībām, to iestādēm, 
nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. Šī 
lieliskā iespēja ļauj dalīties pieredzē, mācīties citam 
no cita un aizstāvēt mūsu kopīgās intereses Baltijas 
jūras reģionā un Eiropā.

25. tūrisma izstāde “Balttour 2018”

4. februārī Ķīpsalā noslēdzās 25 gadu jubilejas izstāde 
“Balttour 2018”, kas vienuviet pulcēja 860 tūrisma 
uzņēmumus un to pārstāvjus no 39 pasaules valstīm. 
Uzzināt dažādu valstu tūrisma iespējas, atklāt jaunus 
maršrutus, iegādāties ceļojumu sev un ģimenei bija 
ieradies vairāk interesentu nekā pērn – kopā 29 630.
Tematiskajā hallē “Apceļo Latviju!” pirmo reizi Rīgu 
pārstāvēja “Live Riga”  – dāvājot skaistu skatuves 
noformējumu izstādes atklāšanai un plašajai priekš-
nesumu programmai, kā arī atraktīvu fotostendu, 
kas apmeklētājiem bija pieejams visas trīs dienas. 
Pilnā krāšņumā sevi prezentēja arī Latvijas novadi  – 
Kurzeme, Zemgale, Latgale un Vidzeme. Pašmāju 
tūrisma speciālisti pārsteidza ar daudziem jauniem 
maršrutiem, apskates objektiem, pasākumiem un 
atraktīviem piedāvājumiem.

Ēnu diena arī pašvaldībās
14. februārī visā Latvijā norisinājās Ēnu diena – lielākās 
izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvija” 
(JA Latvija) organizētais karjeras izglītības pasākums 
skolu jauniešiem.
Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 
1542 ēnu devēji no visas Latvijas, kas ir par 17% vairāk 
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nekā pērn, kopumā piedāvājot 8044 vakances. Liela 
bija arī skolēnu interese par Ēnu dienu: portālā www.
enudiena.lv bija reģistrējušies 49 000 potenciālo ēno-
tāju iepretim pagājušā gada 41 500 ēnotgribētājiem.
Pieprasītāko profesiju vidū šajā gadā bija program-
mētājs, ārsts, radio diktors, gaisa kuģa stjuarts, fizio-
terapeits, sabiedrisko attiecību speciālists, ugunsdzē-
sējs, arhitekts, jurists un neatliekamās medicīniskās 
palīdzības ārsta palīgs. Savukārt ēnu devēju visvairāk 
piedāvātās profesijas bija sabiedrisko attiecību spe-
ciālists, projektu vadītājs vai direktors, ugunsdzē-
sējs-glābējs, programmētājs, iestādes vadītājs, ārsts, 
farmaceits, neatliekamās medicīniskās palīdzības 

ārsta palīgs un feldšeris, bibliotekārs un policijas 
inspektors.
Aktīvākie ēnu devēji šogad bija Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienests, kas piedāvāja ēnot 141 
darbinieku, Jelgavas pilsētas pašvaldība  – 129, Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības dienests  – 90, AS 
Swedbank  – 73 un Rīgas Tehniskā universitāte  – 42 
darbiniekus.
30 skolēni no dažādām Liepājas skolām Ēnu dienu 
pavadīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā. 
Viņi ēnoja gan domes priekšsēdētāju Uldi Sesku un 
viņa vietniekus Gunāru Ansiņu, Ati Deksni un Ģirtu 
Kronbergu, gan administrācijas darbiniekus.

Pieņemti pašvaldību budžeti 2018. gadam

2018.  gada budžetu februārī pieņēmušas vairākas 
pašvaldības: Aglonas, Bauskas, Dagdas, Dundagas, 
Iecavas, Kocēnu, Ķekavas un Līvānu novada dome un 
Liepājas dome.

Bauskas novada budžets
1. februārī pašvaldības budže-
tu apstiprināja Bauskas novada 
dome. Kopā finanšu resursi izde-
vumu segšanai veido 39 927 756 
eiro, no kā plānots atmaksāt aiz-
ņēmumu 1 784 006 eiro apmērā 
un 90 125 eiro ieguldīt pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces 
ūdens”.

Par budžeta prioritāti 2018.  gadā noteikta Eiropas 
Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdz-
finansēto projektu, kā arī valsts budžeta līdzfinansēto 
projektu īstenošana. Kopā plānots īstenot 22 ES atbal-
stītus projektus par kopējo summu 5,88 milj. eiro.

Šogad jāpabeidz arī iesāktie investīciju projekti: Īslī-
ces ielas pārbūve, Bauskas 2.  vidusskolas ēkas silti-
nāšana, Mežotnes pamatskolas ēkas pārbūve, sporta 
halles būvniecība, Bauskas pamatskolas ēkas pārbū-
ve, Mūzikas un mākslas skolas ēkas rekonstrukcija, 
videonovērošanas sistēmas izbūve Bauskā un citi 
projekti.

Kocēnu novada budžets
1. februāra ārkārtas domes sēdē 
tika apstiprināts Kocēnu nova-
da budžets 2018. gadam.
2018.  gadā galvenie veicamie 
darbi vērsti uz kvalitatīvas izglī-
tības nodrošinājumu iedzīvo-
tājiem (pirmsskola, sākumsko-
la, pamatskola), infrastruktūras 
uzlabošanu (ēku remonts, ceļu 

remonts, brīvā laika iespēju nodrošinājums, infra-
struktūras objektu atjaunošana un jaunu izveidošana), 
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kultūras daudzveidības nodrošināšana atbilstoši 
valsts simtgades tematikai (finansējums paredzēts 
gan Kocēnu novada kolektīvu dalībai dziesmu un 
deju svētkos, gan ievērojamu mākslinieku uzņemša-
nai un pasākumu organizēšanai) un sporta aktivitā-
tēm tradicionālajos sporta veidos, kā arī tiks īstenotas 
jaunas iniciatīvas.
Pašvaldības 2018.  gada pamatbudžeta ieņēmumi 
kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņē-
mumu saņemšanu projektu realizācijai plānoti 11,7 
miljonu eiro apmērā, kas ir par 38,3% vairāk nekā 
sākotnēji apstiprinātajā 2017.  gada plānā, un veido 
aptuveni 1820 eiro uz vienu Kocēnu novada iedzī-
votāju.
Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izde-
vumi kopā ar aizdevumu atmaksu un kapitāldaļu 
iegādi līdzdalībai radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
šogad plānoti 11,4 miljonu eiro apmērā. Salīdzināju-
mā ar 2017.  gada sākotnēji apstiprinātajiem izdevu-
miem šogad izdevumi plānoti par 41,3% vairāk, t.sk. 
izdevumi no pašvaldības līdzekļiem – par 46,7%.
Lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums eko-
nomiskajai darbībai  – 30,4%, kam seko izglītības 
finansējums ar 24,7% īpatsvaru, pašvaldības teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošana (labiekārtošanas darbi, 
nekustamo īpašumu apsaimniekošana, ielu apgais-
mojums) – 13,9%, sociālā nodrošināšana – 11,5%, pār-
valde ar 9,1% īpatsvaru, sporta un kultūras pasākumi – 
8,2%, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 1,1%, dro-
šības pasākumi – 0,9% un veselība ar 0,2% īpatsvaru.

Ķekavas novada budžets
Ķekavas novada dome 1. februārī apstiprināja pašval-
dības budžetu 2018. gadam gandrīz 42 miljonu eiro 
apmērā, lielāko artavu atvēlot izglītībai, videi un ielu 
sakārtošanai.
Dome atvēlējusi līdzekļus aptuveni 6,5 miljonu eiro 
apmērā, lai jau šogad īstenotu vairākus lielus inves-
tīciju projektus, kā arī uzsāktu projektēšanu nozī-
mīgiem objektiem, kuru reālos būvniecības darbus 
varētu uzsākt nākamajos gados.
2018.  gadā lielākie projekti Ķekavas novadā: Baložu 
vidusskolas piebūves un sporta laukuma celtniecība 
(3,5 milj. eiro), jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izvei-
de Ķekavas pagastā (1,2 milj. eiro), Jauno ideju centra 
būvniecība (696 000 eiro), siltumtrašu rekonstrukcija 
Baložos un Titurgā (424  000 eiro), stāvlaukuma un 
pagalma rekonstrukcija Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9 
(847  000 eiro), bērnudārza “Zvaigznīte” Valdlaučos 
pagrabstāva rekonstrukcija (285 000 eiro), Nākotnes 
ielas rekonstrukcija Ķekavā (220  000 eiro), atpūtas 
un sporta laukuma izbūve Rāmavā (98 000 eiro), iet-
ves izbūve Odukalnā pie Kalnakroga (60  000 eiro), 
Mežmalas un Zālītes ielas segumu atjaunošana Krust-
kalnos (48  000 eiro), seguma atjaunošana Ziemeļu 
ielai Ķekavā (43 000 eiro) un Daugmales pamatskolas 
ēkas siltināšana (39 000 eiro).
Apstiprinot budžetu, ieplānota arī nauda nākama-
jiem investīciju projektiem: jaunas skolas Katlakalnā 
būvniecības iespēju izpēte un meta skices izveide, 

Baložu vidusskolas baseina būvniecības finansējuma 
piesaistes modeļu izpēte, Saules ielas (Odukalnā) un 
Uzvaras prospekta (Baložos) pārbūves projektēšana, 
gājēju un veloceliņa projektēšana Rāmavā, gājēju 
ietves projektēšana Ķekavā, veloceliņa Ķekava–Katla-
kalns viena posma projektēšana, kā arī līdzekļi Ķeka-
vas vidusskolas piebūves projektēšanai 2019. gadā.
Budžeta veidošanā pašvaldība iesaistīja arī novada 
iedzīvotājus, aicinot iesūtīt idejas novada dzīves uzla-
bošanai. Pašvaldība saņēma gandrīz 130 priekšliku-
mus. Izvērtējot budžeta iespējas, lielākā daļa no tiem 
iekļauti jau šāgada budžetā.

Dagdas novada budžets
Dagdas novada pašvaldības kopējā 2018.  gadā plā-
noto ieņēmumu summa ir 8  475  841 eiro. Līdzekļu 
atlikums gada sākumā bija 292  447 eiro. Lai varētu 
nodrošināt vairāku projektu realizāciju, kā arī citām 
vajadzībām šogad plānots ņemt aizņēmumus Valsts 
kasē par kopējo summu 720  000 eiro. Līdz ar to, 
plānojot izdevumus, pašvaldība var rīkoties ar finanšu 
līdzekļiem 9 488 288 eiro apmērā.
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No 2018.  gadā plānotajiem 
izdevumiem vislielāko īpatsva-
ru veido izdevumi izglītībai  – 
40,42%. Otrā lielākā budžeta 
izdevuma daļa ir finansējums 
atpūtai, kultūrai un reliģijai, 
kas veido 13,79%. Šajā sadaļā 
plānoti izdevumi virknei inves-
tīciju projektu, no kuriem lie-

lākais ir “Veselīga dzīve – pirmie soļi laimīgas nākot-
nes veidošanai”, kura izmaksas varētu būt vairāk nekā 
365 000 eiro. Trešā lielākā sadaļa ir izdevumi veselī-
bai, kas veido 10,27% no kopējiem izdevumiem.
Šogad plānots pabeigt pērn sākto projektu “VSPC 
“Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieeja-
mībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto-
stāvlaukumu”, un paredzēts uzsākt lielu investīciju 
projektu “Pašvaldības autoceļu Aleksandrova–Skudri-
ķi un Porečje–Malcāni–Krasnopole pārbūve, veicinot 
uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”. Šajā 
gadā tiks turpināts projekts “Sabiedrība ar dvēseli”, 
atbalstot un iesaistot tajā novada biedrības un inte-
rešu grupas, kā arī plānots uzsākt dažus jaunus inves-
tīciju projektus. Vēl Aglonas novadā šogad būvēs 
kapliču Andzeļu ciemā, kā arī iegādāsies divus auto-
busus skolēnu pārvadājumiem, veiks ieguldījumus 
Ezernieku un Dagdas vidusskolā un iegādāsies jaunus 
krēslus Dagdas Tautas nama skatītāju zālei.

Iecavas novada budžets
6. februārī Iecavas novada 
dome apstiprināja pašvaldības 
budžetu 2018.  gadam, kurā 
plānoti ieņēmumi 10  997  532 
eiro apmērā, bet izdevumu 
kopējais apjoms  – 12  577  404 
eiro.
Nozīmīgākie finansiālie iegul-
dījumi par kopējo summu 
2  344  059 eiro šogad ir šādi: 

izglītības jomā  – Iecavas vidusskolas 3.  korpusa 
remonts, ēdnīcas pārbūves un aktu zāles jaunbūves 
projektēšana, jumta pārbūve ēkai Baldones ielā 65, 
ēkas Grāfa laukumā 7 iegāde, Iecavas internātpamat-
skolas sporta zāles būvniecības projektēšana, pirms-
skolas izglītības iestādes “Dartija” teritorijas labiekār-
tošanas un rotaļu laukumu pārbūves projektēšana 
un autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai; ekono-
miskā darbība  – autoceļa “V1040–Roņi–Tāmas–Ren-
celes–A7” pārbūves pirmā kārta, Bērzu ielas iegāde, 
būvniecības projektēšana automašīnu stāvlaukumam 
Upes ielā, Sila ielas gājēju trotuāra izbūves projektē-
šana, Ģedules upes tiltiņa restaurācija, Lauku ielas 
posma pārbūves projekta izstrāde un daudzdzīvok-
ļu ēku iekšpagalmu teritorijas labiekārtošanas skiču 
projekta izstrāde; pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana  – pašvaldības attīstības program-
mas izstrādes uzsākšana, skeitparka projektēšana un 
izbūve, Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtoša-
nas projekta izstrāde, Iecavas tirgus teritorijas pārbū-

ves metu/skiču projekta izstrāde, ielu apgaismojuma 
izbūve Raiņa, Robežu un Kalna ielā un Dimzukalnā, 
apgaismojuma ierīkošana pie daudzdzīvokļu māju 
atkritumu savākšanas vietām un dzīvokļu iegāde paš-
valdības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanai; 
veselības aizsardzība  – pašvaldības aģentūras “Ieca-
vas veselības centrs” teritorijas labiekārtošana; vides 
aizsardzība  – pašvaldības nozīmes ūdens noteku 
pārbūve; vispārējie valdības dienesti – klientu apkal-
pošanas centra izveidošana.

Līvānu novada budžets
7. februārī Līvānu novada 
dome apstiprināja pašvaldības 
budžetu 2018. gadam, kur par 
prioritārajām jomām noteik-
ta sabiedriskās infrastruktūras 
uzlabošana, pašvaldības iestā-
žu un struktūrvienību sekmīga 
darbība, iedzīvotāju sociālā 
aizsardzība, atbalsts ģimenēm 
ar bērniem, kā arī valstī noteik-

tās minimālās darba algas palielināšana pašvaldībā, 
tās struktūrvienībās un budžeta iestādēs strādājoša-
jiem un pašvaldības finanšu stabilitāte ilgtermiņā.
2018.  gada budžetā iekļauts finansējums šādiem 
pasākumiem, kuriem plānots piesaistīt ES struktūr-
fondu un citu fondu finansējumu un nodrošināt ar 
pašvaldības līdzfinansējumu: Līvānu biznesa parka 
attīstība industriālajā zonā, transporta infrastruktūras 
uzlabošana, komunālo pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes uzlabošana, izglītības iestāžu infrastruktūras 
un atbalsta pasākumu uzlabošana, veselības veicinā-
šanas un aprūpes pakalpojumu, iedzīvotāju un viesu 
brīvā laika aktivitāšu un kultūras pasākumu pieeja-
mības un kvalitātes nodrošināšana, ilgtspējīga vides 
attīstība un publiskās pārvaldes uzlabošana.
Pašvaldības 2018.  gada pamatbudžetā plānoti 
ieņēmumi 12  262  727 eiro apmērā un izdevumi  – 
15 856 279 eiro apmērā.
Šogad Līvānu novada dome ņems aizņēmumus Valsts 
kasē kopsummā 2  614  162 eiro apmērā, tajā skai-
tā meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, 
publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Līvānu 
industriālajā zonā, Kaiju ielas pārbūvei uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai, Rudzātu pagasta pārvaldes ēkas sil-
tināšanai, Rožupes estrādes pārbūvei, Līvānu 1. vidus-
skolas peldbaseina jaunbūvei, sporta zāles pārbūvei, 
mācību vides uzlabošanai un aprīkojuma iegādei.

Dundagas novada budžets
Dundagas novada domes 
9.  februāra ārkārtas sēdē tika 
apstiprināts šāgada budžets, 
kurā plānoti 4  204  295 eiro 
pamatbudžeta kopējo ieņē-
mumu, kas ir par 108 051 eiro 
vairāk nekā pagājušā gada 
sākumā, bet kopējie izdevumi 
paredzēti 4 691 645 eiro.

PAŠVALDĪBU BUDŽETI
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Šogad pašvaldības budžetā 14 ES līdzfinansētiem pro-
jektiem ieplānoti 634  110 eiro, to skaitā 189 231 eiro 
no pašvaldības budžeta, 227 649 eiro no piešķirtā aiz-
ņēmuma Valsts kasē un 167 229 eiro no saņemtajiem 
avansa maksājumiem.
2018.  gada pamatbudžeta izdevumos ir iestrādāti 
iestāžu un struktūrvienību vadītāju priekšlikumi par 
128 827 eiro.

Aglonas novada budžets
15. februāra sēdē tika pieņemts 
Aglonas novada pašvaldības 
2018.  gada budžets, kurā par 
prioritārajām jomām noteik-
ta sabiedriskās infrastruktū-
ras uzlabošana, kā arī ilgstoša 
pašvaldības finanšu stabilitāte. 
Pamatbudžeta ieņēmumi plā-
noti 4 333 435 eiro, bet izdevu-

mi – 4 929 810 eiro apmērā (neieskaitot Valsts kases 
aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
2018.  gads iezīmēsies ar nozīmīgas sabiedriskās 
ēkas – Aglonas centrālas bibliotēkas – energoefektivi-
tātes paaugstināšanu. Aglonas Sporta centrā plānots 
pabeigt stadiona pārbūves pirmo kārtu un turpmāka-
jos gados veikt otrās kārtas būvdarbus. Šogad sāksies 
darbs pie satiksmes drošības uzlabojumiem Aglonā, 
Jaunaglonā, Grāveros, Šķeltovā un Priežmalē, tiks 
izstrādāta tehniskā dokumentācija ielu apgaismoju-
ma ierīkošanai. Līdz 2020.  gadam novadā izbūvēs 
vairākus grants ceļus un ar melno segumu pārklās 
vairākas ielas Aglonā, Šķeltovā un Kastuļinā. Aglonā 
būvēs arī Radošo industriju centru un sakārtos lauku-
mu Somersetas ielā.

Liepājas 2018. gada budžeta grozījumi

15. februārī Liepājas pilsētas domē apstiprināti grozī-
jumi pašvaldības 2018. gada budžetā. Lielākā līdzek-
ļu daļa atvēlēta infrastruktūras uzlabošanai  – ielu 

rekonstrukcijai, sporta būvju celtniecībai, Grīzupes 
ielas pārbūvei, uzņēmējdarbības vides attīstībai, 
Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma saglabāša-
nai un degradēto teritoriju revitalizācijai.
Kopējais pašvaldības budžets 2018. gadam pēc grozī-
jumu apstiprināšanas ir 102 660 849 eiro, no kuriem 
44,3 miljoni eiro ir nodokļu ieņēmumi, 33,2 miljoni 
eiro ir valsts mērķdotācijas un transfertu maksājumi 
un 9,9 miljoni eiro  – aizņēmumi, savukārt atlikums 
no iepriekšējā budžeta gada ir 7 milj. eiro, budžeta 
iestāžu ieņēmumi – 7,9 milj. eiro.
Budžetu kārtējam gadam apstiprina divos posmos: 
2018.  gada pamatbudžetu jeb uzturēšanas budže-
tu apstiprināja 2017.  gada nogalē, tajā iekļauti visi 
pamatizdevumi  – algas, obligātie maksājumi un 
komunālo pakalpojumu apmaksa. Savukārt februāra 
domes sēdē, kad ir zināms precīzs naudas atlikums 
no iepriekšējā gada, tiek izskatīti attīstības projekti un 
jaunas iniciatīvas.
Budžeta grozījumos finansējums no valsts budžeta 
līdzekļiem 1  550  000 eiro apmērā paredzēts slēgto 
tenisa kortu būvniecībai, 2  500  000 eiro Grīzupes 
ielas pārbūvei, par 1  562  202 eiro plānots atjaunot 
degradētās teritorijas Vecajā ostmalā, 1 000 000 eiro 
atvēlēti uzņēmējdarbības vides attīstībai Kapsēdes 
ielā, 1 799 899 eiro Dienvidkurzemes piekrastes man-
tojuma saglabāšanai un 981 750 eiro – būnas izbūvei 
Baltijas jūrā.
Tāpat šogad Liepājā atjaunos iekškvartālu brauktu-
ves 2,25 km garumā un asfaltēs grants ielas, uzlabos 
lietus ūdens novadīšanas un kanalizācijas sistēmu 
Jūrmalas parkā un vairākās ielās, labiekārtos iekšpa-
galmus un izveidos atkritumu novietnes, labiekārtos 
Beberliņu teritoriju, attīstīs lidostas infrastruktūru, 
rekonstruēs Glābšanas stacijas ēku un turpinās vēstu-
risko ēku saglabāšanas programmu. Plānots arī izvei-
dot jaunu bērnu rotaļu laukumu Krūmu ielā, izbūvēt 
vairākas gājēju pārejas, labiekārtot Veco kapsētu, 
izbūvēt un rekonstruēt apgaismojumu vairākās ielās. 
2018.  gadā labiekārtos piecus bērnudārzus, siltinās 
un atjaunos fasādi Vecliepājas PVAC ēkai, līdzekļi 
atvēlēti arī Jaunliepājas PVAC ēkas hidroizolācijai. 
Sociālās aizsardzības jomā finansējums piešķirts Veco 
ļaužu dzīvojamās mājas remontdarbiem, projekta 
izstrādei vienkāršotai telpu renovācijai Klaipēdas ielā 
96a un dzīvokļu remontiem Viršu ielā 9/11. Aptuveni 
100 000 eiro atvēlēti dažādiem kultūras projektiem. 
Šogad paredzēts labiekārtot arī stadionu “Daugava”, 
nomainīt jumta segumu Tenisa sporta skolā un kortos, 
kā arī citi sporta infrastruktūras uzlabošanas darbi.
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Preiļu novada attīstības programma

21. februāra Preiļu novada domes sēdē deputāti 
apstiprināja Preiļu novada Attīstības programmu 
2018.–2024. gadam.

Rīgas pašvaldības pretkorupcijas 
stratēģija

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēr-
šanas jautājumu komiteja 22. februārī pieņēma Biro-
krātijas apkarošanas centra izstrādāto Rīgas pašval-
dības pretkorupcijas stratēģiju 2018.–2021.  gadam. 
Komiteja arī pārraudzīs tās īstenošanu.
Stratēģijas mērķis ir nodrošināt amatpersonām uzti-

cētās varas godprātīgu un likumīgu izmantošanu 
sabiedrības interesēs. Stratēģija norāda prioritārās 
jomas pretkorupcijas pasākumiem: publiskie iepirku-
mi, pašvaldības mantas nodošana lietošanā, finanšu 
līdzekļu piešķiršana un izlietošana, iespējamais inte-
rešu konflikts, kā arī pašvaldības sniegto pakalpoju-
mu kvalitātes uzlabošana.
Komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais uzsver, ka 
pretkorupcijas pasākumi tiek veikti ne tikai visās 
pašvaldības institūcijās un padotības iestādēs, bet 
arī visās pašvaldības kapitālsabiedrībās, kurās kopu-
mā strādā ap 25 000 cilvēku. Tādējādi pašvaldībā ir 
izveidota korupcijas novēršanas sistēma, kurai Latvijā 
nav analoga. Rīgas domes prasības šajā jomā krietni 
pārsniedz valsts programmas prasības. Vairāk infor-
mācijas šeit.

Ķekavas novada uzņēmējdarbības 
atbalsta plāns

Atbalstot Ķekavas novada uzņēmējus, pašvaldības 
darba grupa izstrādājusi strukturētu plānu ar pasāku-
miem, ko pašvaldība noteikusi kā prioritārus uzņē-
mējdarbības atbalstam, un tos plānots realizēt līdz 
2020. gadam.
Uzņēmējdarbības atbalsta ceļa karte veicinās dia-
logu starp pašvaldību un uzņēmējiem, tā darbosies 
kā sadarbības platforma. Katru mēnesi darba grupa 
tiekas sapulcēs, kurās izvērtē padarīto un vienojas 
par turpmākajiem darbiem, turklāt šajās sanāksmēs 
var piedalīties ikviens iedzīvotājs un ieteikt savus 
priekšlikumus.
Pašvaldības prioritātes 2014.–2020. gadam: radīt lab-
vēlīgu uzņēmējdarbības vidi tādās jomās kā loģisti-
ka, pārtikas ražošana, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas, kā arī tūrisms. Ceļa kartes plānā kā 
četras būtiskākās jomas uzņēmēju atbalstam noteik-
tas: informācijas telpas pilnveidošana un uzturēša-
na, atbalsts uzņēmējdarbībai, izglītības projekti un 
uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras uzlaboša-
na. Ceļa karte pieejama šeit. Infografiku par atbalsta 
virzieniem skatiet šeit.

Citas programmas

file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2c%20pielikums%202/javascript:windowOpen('/lv/systems/news/ShowLargeImage.aspx?PostingGUID={AE843497-4806-4162-8EB9-EDDBD23440E8}&Mode=0', 1, 1 )
http://www.pasvaldiba.riga.lv
http://kekava.lv/uploads/filedir/Uznemejiem/cela_karte.pdf
http://www.kekava.lv/uploads/filedir/Uznemejiem/atbalsts_uznemejiem_2018_2020.pdf
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Ģerboņu reģistrā – Tirzas, Stradu un 
Jaungulbenes pagastu ģerboņi
Kultūras ministrija Ģerboņu reģistrā iekļāvusi trīs Gul-
benes novada pagastu – Tirzas, Stradu un Jaungulbe-
nes – ģerboņus.

Tirzas pagasta ģerbonī redzams 
zilā laukā uzslējies zelta vērsis ar 
sudraba ragiem.

Stradu pagas-
ta ģerbonī 
sudraba laukā 

atainoti trīs sarkani žuburoti 
ugunskrusti pāļa virzienā.

Jaungulbenes 
pagasta ģerbonis ir skaldīts: vienā 
pusē sudraba laukā redzama sar-
kana roze ar zaļām kauslapām un 
zelta auglenīcu, bet otrā  – sarka-
nā laukā izplests sudraba gulbja 
spārns.

Iepriekš Ģerboņu reģistrā jau reģistrēti Litenes, Stā-
merienas, Rankas un Lejasciema pagastu ģerboņi, 
Gulbenes pilsētas ģerbonis un Gulbenes novada 
ģerbonis.

Babītes novada zīmols iekļauts Valsts 
preču zīmju reģistrā

Latvijas Republikas Patentu valde iekļāvusi Valsts 
preču zīmju reģistrā Babītes novada zīmolu – logo ar 
saukli.

Reģistrācijas apliecība izsniegta uz desmit gadiem un 
apliecina, ka preču zīmes īpašnieks ir Babītes nova-
da pašvaldība, kā arī iekļauj preču un pakalpojumu 
sarakstu, norādot uz zīmola izmantošanas iespējām 
(saskaņā ar Nicas klasifikācijas 11. redakciju).
Novada iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un 
uzņēmumi ir aicināti izmantot Babītes novada logo 
atbilstoši Babītes novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem “Par Babītes novada zīmola izmanto-
šanu”.

Izveidots Ogres novada logo

Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvās 
komisijas sēdē 22. februārī apstiprināts Ogres novada 
logo projekts.
Komunikācijas un mārketinga eksperts Pēteris Pūrītis, 
kurš ir pieaicināts novada logotipa izstrādē un tā pie-
lietojuma jeb stila grāmatas sagatavošanā, komisijas 
sēdē izklāstīja savu redzējumu un ierosinājumus, kā 
logo būtu izmantojams un popularizējams dažādos 
pasākumos, reklāmas, komunikācijas un informācijas 
materiālos, suvenīros, vides objektos.
Komisija vienprātīgi akceptēja novada logotipu un 
atzina, ka līdz Ogres pilsētas svētkiem, kas notiks 
augustā un būs arī Ogres pilsētas 90 gadu jubilejas 
centrālais pasākums, jaunais logo jāpopularizē ne 
tikai kultūras centrā, bet arī citās iestādēs  – sporta 
centrā, muzejā, bibliotēkās, izglītības iestādēs –, kā arī 
pilsētā jāveido jauni vides objekti.

Izsludināts konkurss par Grobiņas 
novada talismaniem

Identitātes zīmes

https://www.vestnesis.lv/op/2018/20.9
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SIA “Tūrisma attīstības grupa” aicina ikvienu piedalī-
ties radošo darbu konkursā un iesniegt ideju skices 
Grobiņas novada talismanu izveidei.
Konkursa mērķis ir iegūt divu radošu Grobiņas novadu 
raksturojošo tēlu skici, uz kā pamata varētu izgatavot 
divas Grobiņas novada lielauguma lelles jeb talisma-

nus. Tie atraktīvi papildinās Grobiņas novada kultūras 
un tūrisma prezentācijas pasākumus, kā arī atbalstīs 
Grobiņas novada sporta komandas sacensībās.
Konkurss norisināsies līdz 2. aprīlim, un visus iesūtītos 
darbus 3. aprīlī vērtēs žūrijas komisija. Konkursa noli-
kums un prasības vizualizācijai pieejamas šeit.

Jubilejas

Februārī pirms 90 gadiem Latvijas Valsts prezidents 
Gustavs Zemgals izsludināja Saeimas pieņemto liku-
mu “Par pilsētu tiesību piešķiršanu 16 miestiem”. 
Līdz ar to pilsētas tiesības tika piešķirtas Apei, Bal-
viem, Kārsavai, Ķemeriem, Lejasciemam, Mazsala-
cai, Ogrei, Preiļiem, Priekulei, Salacgrīvai, Siguldai, 
Strenčiem, Varakļāniem, Vecgulbenei, Viesītei un 
Viļāniem. Pilsētām atstāja līdzšinējos nosaukumus, 
izņemot Vecgulbeni, ko nosauca par Gulbeni.

Likums pieņemts Saeimas sēdē 1928. gada 7. februārī, 
izsludināts 11. februārī “Valdības Vēstneša” 34. numurā.

Balviem – 90

Balvos pilsētas 90 gadu jubilejas svinības sākās 
10. februārī Balvu muižā ar muzikālu uzvedumu “Nāc 

un svinēt sāc!”. Pasākumā tika godināta apbalvojuma 
“Balvu Goda pilsonis” ieguvēja režisore Vaira Resne, 
kuras darba mūžs vairāk nekā 45 gadu garumā ir izcils 
ieguldījums Balvu pilsētas un novada kultūrvides 
kopšanā, sabiedrības kultūrizglītības veicināšanā un 
pilsētas un novada tēla popularizēšanā gan Latvijā, 
gan ārpus tās.
Par Balviem šajos 90 gados rūpējušies 22 pilsētas 
vadītāji – daži no viņiem pāris nedēļas, citi pat gadu 
desmitus. Diemžēl ne visi varēja ierasties uz pasā-
kumu. Sirsnīgus apsveikuma vārdus no Liepājas bija 
atsūtījusi Zelma Šulce, kura pilsētu vadīja no 1957. 
līdz 1960. gadam. Valters Kamiševs Balvus vadīja 30 
gadus. Uz dzimšanas dienas svinībām bija ieradies 
Dzintars Putniņš, kurš pilsētas vadītāja amatā bija 
divus gadus. Juris Annuškāns Balvus vadīja desmit 
gadus – laikā, kad no padomju republikas tika veidota 
Latvijas valsts. Jānis Trupovnieks bijis gan pilsētas, 
gan arī novada vadītājs un šobrīd strādā Saeimā. Inā-
ras Ņikuļinas darbības laikā tika pabeigti un iesākti 
ļoti lieli objekti. Andris Kazinovskis bija priekšsēdē-
tājs no 2011. līdz 2017. gadam – jau pēc administratīvi 
teritoriālās reformas, kad izveidoja novadus un Balvu 
pilsēta ietilpa Balvu novadā. Šobrīd Balvu novadu 
vada Aigars Pušpurs.
Jubilejas svinības turpinājās 11. februārī Balvu muižā ar 
kamermūzikas koncertu, bet 24. februārī Balvu Nova-
da muzejā tematiskā sarīkojumā “Dzimuši reizē ar 
pilsētu” godināja 17 Balvu pilsētas vienaudžus, kuriem 
ir tikpat gadu, cik Balviem.

Gulbenei – 90
25. februārī gulbenieši un viesi pulcējās Gulbenes 
Kultūras centrā un centrālajā skvērā, kur norisinājās 
Gulbenes 90. dzimšanas dienai veltīti pasākumi.
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Viss sākās ar izstādes “Gulbenei 90” atklāšanu, ko 
izveidojis Gulbenes novada Vēstures un mākslas 
muzejs sadarbībā ar Gulbenes Mākslas skolu un Gul-
benes Kultūras centru. Turpinājumā projekta “Darini 
savu tautastērpu” 11 dalībnieces prezentēja četru 
gadu garumā tapušos tautastērpus. Skati papildināja 
Jaungulbenes pagasta postfolkloras grupas “Dadzes” 
priekšnesumi. Vakarpusē koncertu sniedza grupa 
“Tautumeitas”, bet svētku kulminācijā bija gaismas 
parāde “Gaismas slepenā dzīve” un salūts.
Iedzīvotājus svētkos sveica Gulbenes novada domes 
priekšsēdētājs Andris Vējiņš, Gulbenes pilsētas pār-
valdes vadītājs Gints Āboliņš, kā arī ciemiņi no kai-
miņnovadiem – Apes, Alūksnes un Smiltenes.

Ogrei – 90
24. februārī Ogres evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
notika ekumeniskais dievkalpojums-koncerts, kas 
bija veltīts Ogres pilsētas 90 gadu jubilejai. Pasākumu 
sadarbībā ar Ogres evaņģēliski luterisko draudzi un 
Ogres novada pašvaldību rīkoja kultūras un izglītības 
atbalsta biedrība “Domā! Radi! Dari!”, ko vada Agne-
ta Krilova-Bērziņa.

24.  februārī Ogres Vēstures un mākslas muzejā tika 
atklāta izstāde “Ogre un ogrēnieši 90 gados”. Jubi-
lejas izstādē skatāmi 90 fotomirkļi, katram pilsētas 
gadam savs, kas vislabāk atspoguļo Ogres sadzīvisko 
un vēsturisko daudzpusību.
Svētku noskaņā turpinājās vēstures lasījumi, kuros 
piedalījās Ogres muzeja speciālisti, kā arī citu muzeju 
un institūciju pētnieki.

Preiļiem – 90

Foto: Gunārs Vilcāns

10. februārī pilsētas iedzīvotāji un viesi tika aicināti uz 
Preiļu 90. dzimšanas dienai veltītu dziedošo kolektī-
vu koncertu Preiļu Kultūras namā.
Šogad preilieši svin arī 670 gadus, kopš Preiļi kā 
apdzīvota vieta pirmo reizi pieminēta vēstures liecī-
bās. Šiem notikumiem veltīti pasākumi norisināsies 
visu gadu.
17. februārī Preiļu Kultūras namā pilsētnieki tika ieprie-
cināti ar jaunu pasākumu ciklu “Ģimeņu sestdiena 
uzvārdu zīmēs”. 18.  martā visi aicināti uz pasākumu 
“Dzimis Preiļu novadā”. Maijā notiks pilsētai veltīti 
“Pieneņpūku svētki”, kuros godinās pašus mazākos 
Preiļu pilsētas iedzīvotājus. 20.  maijā skatītājus un 
klausītājus priecēs mazākumtautību festivāls, savu-
kārt 2.  jūnijā  – Dziesmu un deju svētku ieskaņas 
koncerts. 22. jūlijā Preiļos norisināsies Latgales ērģeļu 
diena, bet 11. augustā notiks Latvijas simtgades balle 
atjaunotajā Preiļu parka saliņas estrādē.
Preiļu jubilejas gada kulminācija gaidāma 17.–
19.  augustā, kad tiks svinēti Preiļu pilsētas svētki un 
nu jau 4. Starptautiskais autorleļļu festivāls. Pilsē-
tas svētkos būs pasākumi dažādām mērķauditori-
jām, koncerti, tikšanās, izstādes, sacensības, balles, 
neizpaliks arī Preiļu pilsētas modināšana un svētku 
gājiens. Klausītājus priecēs arī opermūzikas koncerts 
ar festivāla orķestri un triju Baltijas valstu operteātru 
solistiem.
Rudeni preilieši sagaidīs ar ģimeņu pasākumiem: 
“Urā  – Zinību diena!” būs 1.  septembrī, “100 spēka 
mirkļi tētim”  – 8.  septembrī un “100 svecītes mīļa-
jiem” – 20. oktobrī. Latvijas dzimšanas dienu novem-
brī Preiļos svinēs ar teatralizētu uzvedumu “Manai 
Latvijai – 100, maniem Preiļiem – 90!”.

Viesītei – 90
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8. februāra vakarā Viesītes Kultūras pilī tika atzīmēta 
Viesītes pilsētas 90. dzimšanas diena. Svētku svinības 
sākās ar Ligitas Caunes personālizstādes atklāšanu “Te 
un tālumā” Kultūras pils izstāžu zālē. Svinīgais sarīko-
jums turpinājās Lielajā zālē ar videofilmu par Viesī-
tes vēsturi cauri laikiem, svētku uzrunām, pateicību 
izsniegšanu Viesītes pilsētas iestādēm, biedrībām, 
nodibinājumiem un uzņēmumiem. Turpinājumā 
Daumants Kalniņš sanākušos priecēja ar koncert-
programmu “Atspulgi”, bet pasākuma noslēgumā visi 
sanākušie bija aicināti nobaudīt Viesītes māmiņu 
kluba cepto kliņģeri un Viesītes novadā ražoto kafeju.

Čakli gatavojušies pilsētas dzimšanas dienas svinī-
bām bija arī Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi: mazie “Otiņu” bērni zīmēja Viesītes āžus, 
4.  klase gatavoja plakātus Viesītei  – 90, bet 1.  klases 
audzēkņi – svētku vilcieniņu.

Viļāniem – 90

Par godu Viļānu dzimšanas dienai 24. februārī Viļānu 
Kultūras namā notika svinīgais pasākums “Kur bitis, 
tī mads”, kurā piedalījās Viļānu Mūzikas un mākslas 
skolas bērnu koris, Viļānu pagasta PII “Bitīte” un 
Viļānu pilsētas PII audzēkņi, jauniešu deju kolektīvs 
“Austra” un senioru deju kopa “Kūmys”, kā arī sieviešu 
koris “Alta”, turklāt jaunos tautastērpos!
Nosaukumam “Kur bitis, tī mads” ir sena vēsture, un 
jau vairākus gadus tas ir arī Viļānu novada moto. Tas 
sasaucas ar pilsētas ģerboni – bite un bišu šūnas.

Olainei – 51
Ar iespaidīgiem gaismas šoviem un krāšņu salūtu 
noslēdzās Olaines pilsētas 51. jubilejas svinības.
Šogad pilsētas svētku programma tika atklāta jau 
15.  februārī, un līdz pat 24.  februārim pilsētas iedzī-
votājus un viesus priecēja gan vairāki koncerti, gan 
dažādas sporta aktivitātes. Kā jau ierasts, svētku kul-
minācija notika Olaines Mežaparkā, kas šoreiz bija 
ietērpts košās skaņās un krāsās.

Alojai – 26

3. februārī Alojas Kultūras namā alojieši un viesi pul-
cējās uz pilsētas 26. dzimšanas dienas koncertu, ko 
ieskandināja jauktā kora “Ale” dalībnieku dziedājums. 
Pēc tam sanākušos uzrunāja Alojas novada domes 
priekšsēdētājs Valdis Bārda, aicinot alojiešus ikdienā 
līdzcilvēkiem teikt labus vārdus, pateikties un uzsla-
vēt, vairojot labo un pozitīvo noskaņojumu pilsētā.
Šogad Alojas Kultūras nams uzsāka jaunu tradīciju  – 
pilsētas dzimšanas dienas koncertā pateikties un 
sveikt cilvēkus, kuri iepriekšējā gadā paveikuši kādu 
labu darbu, palīdzējuši, atbalstījuši citus ar darbu vai 
finansiāli vai teikuši labus vārdus grūtā dzīves situāci-
jā. Aicinājumam atsaucās vairāki alojieši, nominējot 
14 cilvēkus pateicību saņemšanai. Paldies aizceļoja 
pie Dzidras Graviņas, Skaidrītes Jenčas, Gunas Krū-
miņas, Anitas Āriņas, Valda Zvēra, Vēsmas Ozolas, 
Alvja Bondara, Valda Možvillo, Elgas Veides, Kaspa-
ra Rozīša, Anitas Krūmiņas, Aldas Tosunovas, Māra 
Siktāra un Evijas Veides.

http://www.vilani.lv/images/news/201803/large/65ds3nh2cp.jpg?v=1520507432
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Valmierai prestižā Financial Times balva
12. februārī laikraksta Financial Times izdevums fDi 
Intelligence paziņoja starptautiskā Eiropas nākotnes 
pilsētu un reģionu reitinga rezultātus. Valmiera Eiro-
pas mikropilsētu vidū ieguvusi 3.  vietu, piekāpjoties 
tikai divām Īrijas pilsētām. Starptautiskajā novērtēju-
mā īpaši augstu novērtēta Valmieras pilsētas ārvalstu 
investīciju piesaistes stratēģija, iezīmējot Valmieru 
Eiropas kartē kā izaugsmes pilsētu ar augstu investīci-
ju piesaistes potenciālu.
Jau daudzus gadus Financial Times pētnieki pēc 
noteiktiem kritērijiem noskaidro investīciju piesaistē 
veiksmīgākās un daudzsološākās Eiropas pilsētas un 
reģionus. Šogad ārvalstu investīciju piesaistes kate-
gorijā (FDI Strategy) pavisam tika izvērtēti 146 pilsētu 
un reģionu pieteikumi. Prestižā balva tiks pasniegta 
īpašā apbalvošanas ceremonijā, kas notiks Kannās 
(Francijā).
Financial Times reitingā labus rezultātus sasniegušas 
arī citas Latvijas pilsētas. Mikropilsētu vidū ārvalstu 
investīciju piesaistes kategorijā (FDI Strategy) Vents-
pils ieguvusi 4. vietu un Rēzeknes pilsēta – 6. vietu, 
savukārt piekļuves un savienojamības (Connectivity) 
kategorijā 7. vietu ieguvusi Jelgava. Lielo pilsētu vidū 
6. vietu izmaksu efektivitātes kategorijā (Cost Effective
ness) ieguvusi Rīga.

Dzimumu līdztiesības balva pašvaldību 
politiķiem
15. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika godi-
nātas Aizkraukles un Varakļānu novada un Jelgavas, 
Jūrmalas, Rēzeknes un Ventspils pilsētas pašvaldī-
bas par vietējo politiķu ieguldījumu dzimumu līdztie-
sības nodrošināšanā.
Politika topošo māmiņu un tētu atbalstam, bērniem 
radīta vide Ventspilī, sports mācību procesā un pil-
sētā meitenēm un zēniem Jelgavā, plaša kultūras un 
interešu izglītības pieejamība jauniešiem Rēzeknē, 
sistemātisks atbalsts iedzīvotāju veselības uzlaboša-
nai senioriem Jūrmalā, atvērtība inovatīvām politikām 
un iesaiste pētījumos Aizkrauklē, kā arī ilggadējs 
atbalsts sieviešu organizācijām Varakļānos  – tādi ir 

pamanītie un augsti novērtētie pašvaldību darbi no 
2013. līdz 2017. gadam.
Saņemot Dzimumu līdztiesības balvu, Aizkraukles 
novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums atzi-
na, ka balva nopelnīta par piedalīšanos Sabiedrī-
bas integrācijas fonda veiktajā pētījumā “Dzimuma 
aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budže-
ta procesos”. Šis pilotprojekts kalpos par paraugu 
citām pašvaldībām pasākumu plānošanā no budžeta 
līdzekļiem kultūrā, sportā un citās jomās.
Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir veicināt sabied-
rības izpratni par dzimumu līdztiesību un novērtēt 
politiķu ieguldījumu tās nodrošināšanā. Pašvaldību 
politiķiem balva piešķirta otro reizi tās vēsturē. Balvu 
pasniedza Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju 
padomdevēja komitejas locekle un Eiropas Vardarbī-
bas novēršanas observatorijas Latvijas pārstāve Edīte 
Kalniņa, Eiropas Sieviešu lobija Valdes locekle Inete 
Ielīte un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve Elita 
Kresse.

Konkurss “Latvijas labākais tirgotājs 
2017”
Ikgadējais konkurss “Latvijas labākais tirgotājs”, ko 
rīko Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar LPS, jau 
kļuvis par stabilu tradīciju, un katru gadu tajā iesaistās 
uzņēmumi no visas Latvijas.
Konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2017” finālā no 
124 objektiem tika izvirzīti 52: 17 bija tirdzniecības, 
20 ēdināšanas objekti, astoņas aptiekas, divas viesu 

Apsveicam!
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mājas un viesnīcas, četras degvielas uzpildes stacijas 
un viens lauku tūrisma objekts.
Galvenās balvas un nominācijas konkursa “Latvijas 
labākais tirgotājs 2017” dalībniekiem tika pasniegtas 
22. februārī Rīgas domes sēžu zālē.
Dalībnieku kategorijā atzīmēti astoņi uzņēmumi, par 
laureātiem kļuvuši 17, bet par uzvarētājiem – 15 uzņē-
mumi.
Konkursa galvenā balva tika pasniegta 12 uzņēmu-
miem: bistro “Silva” Jelgavā (SIA “ViktorijaB”), saldu-
mu veikalam “Laima” Rīgā (SIA “Saldumu tirdzniecī-
ba”), veikalam-bāram “Eirovīns” Rīgā (SIA “Eliots”), 
“Apotheka 84” Ventspilī (SIA “A Aptiekas”), SIA 
“Astarte-nafta” DUS nr. 5 Dobelē, pārtikas veikalam 
“Sena bode” Jūrmalā (SIA “Shablovs”), salonvei-
kalam “Mimoza” Jēkabpilī (SIA “Mimoza”), lielvei-
kalam “Sky” Rīgā (SIA “Skai Baltija”), restorānam 
“Moltto” Rīgā (SIA “Bodo”), pilsētas galerijai “Valle-
ta” Valmierā (SIA “VRPB”), tējas namiņam “Silva” Jel-
gavā (SIA “ViktorijaB”) un “Zaķu krogam” Ventspils 
novadā (SIA “Kuršu taka”).

Gada balva medicīnā
9. februārī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” jau astoto 
reizi norisinājās nozīmīgākais gada notikums medicī-
nas nozarē  – Gada balvas pasniegšanas ceremonija. 
Šī balva ir paldies medicīnas speciālistiem par iegul-
dīto darbu, un to ik gadu februārī pasniedz Latvijas 
Ārstu biedrība.
Gada balva medicīnā tiek pasniegta 13 nomināci-
jās, no kurām septiņās apbalvojamos izvirza Latvijas 
iedzīvotāji elektroniskā balsojumā. No pagājušā gada 
1.  decembra līdz šāgada 14.  janvārim ikviens varēja 
nobalsot par savu labākā mediķa kandidātu nominā-
cijās “Gada ārsts”, “Gada zobārsts”, “Gada farmaceits”, 
“Gada funkcionālais speciālists”, “Gada ārsta palīgs”, 
“Gada māsa” un “Gada vecmāte”.

Par Gada slimnīcas titula saņēmēju atzīta Jelgavas 
pilsētas slimnīca.

Sabiedrisko mediju balva “Kilograms 
kultūras”
14. februārī svinīgā ceremonijā kinoteātrī “Splendid 
Palace” tika atzīmēti aizvadītā gada spilgtākie kultūras 
notikumi un pasniegtas sabiedrisko mediju balvas 
“Kilograms kultūras” deviņās kategorijās.
Par nozīmīgāko kultūras dzīves notikumu kategorijā 
“Kultūras mantojums” balva piešķirta VEF Kultūras pils 
rekonstrukcijai.

Balva “Saules laiva” – Ogres tehnikumam
8. februārī tika paziņots pagājušā gada labākais pie-
augušo neformālās izglītības sniedzējs. Par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības attīstībā 2017. gadā izglītības un 
zinātnes ministrs profesors Kārlis Šadurskis pasniedza 
balvu “Saules laiva” Ogres tehnikumam.

No kreisās: izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadur
skis, Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, direktores 
vietniece Baiba Liepiņa un Meža un medību saimniecī
bas nodaļas vadītājs Kārlis Ranga.
Pieaugušo neformālās izglītības balva ir ceļojoša, 
katru gadu to saņem kāda cita iestāde vai organizā-
cija, kas veicinājusi pieaugušo neformālās izglītības 
attīstību Latvijā un nodrošinājusi nemainīgi kvalitatīvu 
mācību procesu.
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Pateicības rakstus par ieguldījumu pieaugušo nefor-
mālās izglītības veicināšanā un kvalitatīvu mācību 
nodrošināšanā saņēma Rīgas Valsts tehnikuma direk-
tore Dagnija Vanaga un Tālākizglītības nodaļas izglī-
tības metodiķe Andra Zenčaka, Jelgavas Reģionālā 
pieaugušo izglītības centra direktora vietniece Skaid-
rīte Bukbārde un Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas 
vadītāja Līga Miķelsone, Olaines Pieaugušo izglītības 
centra vadītāja Rudīte Babra un pasniedzēja Ligita 
Jegorova, profesionālās pilnveides un tālākizglītības 
iestādes “Mācību centrs plus” vadītāja Jeļena Ļipov-
ska, Ogres tehnikuma Datorikas, elektronikas un 
administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Luka-
še noka un multimediju dizaina pedagogs Armands 
Pučs.

Jēkabpils novada biedrībai 
“Ūdenszīmes” – LLU balva “Uzņēmējs 
nākotnei”
23. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) Valdekas pilī tika pasniegtas Gada balvas kon-
kursa “Uzņēmējs nākotnei 2017” laureātiem. Klātesot 
universitātes mācībspēkiem, zinātniekiem un vadī-
bai, godināja astoņus uzņēmējus, kuri 2017.  gadā, 
sadarbojoties ar LLU, snieguši būtisku ieguldījumu 
zinātnē vai atbalstījuši studijas.
Gada balvas tika pasniegtas trīs nominācijās. Par labā-
kajiem nominācijā “Gada ieguldījums biozinātnēs 
2017” atzīti divi uzņēmumi: akciju sabiedrība “Latvi-
jas valsts meži” un BASF “Agro Latvija”. Nominācijā 
“Gada ieguldījums inženierzinātnēs 2017” galveno 
balvu saņēma SIA “TestDevLab” un SIA “Astarte-
nafta”.

Nominācijā “Gada ieguldījums sociālajās zinātnēs 
2017” galvenā balva piešķirta biedrībai “Ūdenszī-
mes”, ko vada Ieva Jātniece.
Gada balvas “Uzņēmējs nākotnei” mērķis ir izcelt 
iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir 
izcils paraugs sadarbībai ar LLU zinātniekiem, kopīgi 
radot izcilību pētniecībā un studijās, veicinot attīstību 
un inovāciju pārnesi uz ražošanu. Jaunā tradīcija uni-
versitātē dibināta 2016. gadā, lai godinātu uzņēmējus 
Latvijā, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem veidojuši 
inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām, snie-
guši ieguldījumu pētniecībā un/vai studiju nodroši-
nājumā.

“Latvijas Alus gada balva 2017”
3. februārī VEF kultūras pilī Rīgā notika “Latvijas Alus 
gada balvas 2017” pasniegšanas ceremonija, kurā jau 
septīto reizi Latvijas alus darītavu nozīmīgākajā gada 
pasākumā tika godināti labākie aldari.
Par lielākajiem alus pārdošanas kāpumiem atzīmētas 
AS “Cēsu alus”, AS “Tērvetes AL” un SIA “Valmier-
muižas alus” darītavas. Nominācijā “Videi draudzī-
gākais un sociāli atbildīgākais ražošanas uzņēmums” 
šogad uzvarētāju godā iekļuvuši AS “Aldaris”, SIA 
“Bauskas alus” un SIA “Cēsu alus”. Vērtējot pēc 
iepakojuma, reklāmas un spilgtiem notikumiem, 
nepārspēts līderis jau vairākus gadus ir SIA “Valmier-
muiža”. Pasākumā tika cildināti arī pārējie nozares 
ražotāji un meistari.
Portāla LA.lv rīkotajā balsojumā janvāra beigās vērtē-
šanai tika nodotas 44 Latvijā reģistrētas alus darītavas. 
Uzvarētāji tautas balsojumā nominācijai “Mīlētākā 
Latvijas alus darītava” bija divi: nano (lokālo) alus 
darītavu grupā  – “IndieJānis”, ko Suntažu pagastā 
brūvē Jānis Rudzītis, bet mazo alus darītavu grupā – 
SIA “Bauskas alus”.

“Tērvetes AL” guvis uzvaru nominācijā “Lielākais tirdz-
niecības pieaugums veikalu grupā”. Par balvu prieks 
gan AS “Tērvetes AL” valdes priekšsēdētājam Val-
teram Paškauskam, gan Tērvetes novada domes 
priekšsēdētājai Dacei Reinikai.

Latgaliešu kultūras gada balva “Boņuks”
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26. februārī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, 
notika svinīgā Latgaliešu kultūras gada balvas 
“Boņuks” pasniegšanas ceremonija, kurā desmito 
reizi godināja īpašākos pērnā gada notikumus, aktivi-
tātes un darītājus latgaliskajā kultūrā.
Gada cilvēka gods piešķirts režisoram Viesturam Kai-
rišam, bet par mūža ieguldījumu tika godināti Vācijā 
dzīvojošais literāts, skolotājs un sabiedriskais darbi-
nieks Alberts Spoģis un valodniece Lidija Leikuma. 
Visvairāk Boņuku saņēma apvienība “Latgalīšu reps”, 
kas uzvarēja trīs nominācijās.
Par labāko sniegumu literatūrā atzīts Raibīs ar dze-
joļu krājumu “Pistacejis”, bet par labāko izdevumu/
grāmatu  – Ilgas Šuplinskas, Līgas Rundānes un Aeli-
tas Andrejevas grāmata “Gostūs pi Boņuka. Stuosti 
bārnim par Latgolu”. Žūrijas speciālbalva piešķirta 
Marutai Latkovskai un Ievai Jurjānei par grāmatu 
“Kačeiša patmalis”  – pirmo pārlikumu no latviešu 
literārās valodas mūsdienu latgaliešu kultūrā (Kārļa 
Skalbes pasaku “Kaķīša dzirnavas”).
Mūzikā par labāko sniegumu pop/rock mūzikā atzīta 
grupa “Bez PVN” ar koncertdarbību, dziesmu un 
videoklipu “Golds iz ustobys”; labākais sniegums 
tautas mūzikā  – “Tautumeitas” ar koncertdarbību 
un albumu “Lai māsiņa rotājās”; labākais sniegums 
alternatīvajā mūzikā  – apvienība “Latgalīšu reps” ar 
koncertdarbību, dziesmām un videoklipiem; labā-

kais sniegums akadēmiskajā mūzikā – Rihards Dubra, 
oratorija “Marija”, labākais mūzikas video  – “Skots 
pa lūgu” (“Latgalīšu reps”); gada debija mūzikā – “Lat-
galīšu reps”; labākais sniegums šlāgermūzikā – grupa 
“Galaktika” ar koncertdarbību un albumu “Sirds vēl 
tic”.
Sadaļā “Sabiedrība un kultūra” par gada notiku-
mu nosaukts 4. pasaules latgaliešu saiets “Latgales 
simtgades kongress”, par latgaliešu valodas popu-
larizēšanu  – bankas “Citadele” bankomāts latgalie-
šu valodā, par gada amatnieku/saimnieku  – Rīgas 
kebabnīcas “Ausmeņa Kebabs” saimnieks Valters 
Murāns, par gada sniegumu vizuālajā mākslā – Anne-
les Slišānes projekts #100dečiLatvijai, par gada 
sniegumu skatuves mākslā – koncertizrāde rakstiem 
un skaņai “Latgales gredzens”, par gada sniegumu 
audiovizuālajā mākslā  – Latvijas Radio stāstu cikls 
“Latgales kongress. 10 stāsti” un par latgaliešu kul-
tūras popularizēšanu Latvijā un pasaulē  – latgalisko 
vērtību iekļaušana Nacionālajā nemateriālās kultū-
ras mantojuma sarakstā.
Ceremonijas videoieraksts pieejams lietotnē “LMT 
straume”: http://straume.lmt.lv/bonuks.
Balvas “Boņuks 2017” norisi atbalstīja Valsts kultūrka-
pitāla fonds, AS “Latvijas valsts meži”, Rēzeknes pilsē-
tas dome, Balvu, Dagdas, Daugavpils, Preiļu, Rēzek-
nes, Riebiņu, Rugāju un Viļakas novada pašvaldības.

Infrastruktūras projekti un teritoriju labiekārtošana

Ventspilī attīsta ūdenssaimniecību, 
izgaismos pilsētu, remontēs ietves un 
uzlabo IKT infrastruktūru
* Februārī Ventspilī parakstīti būvniecības un būvuz-
raudzības līgumi par ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
paplašināšanu Robežu ielā no Graudu līdz Rotas 
ielai projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, 
6. kārta”. Ielas posmā tiks izbūvēta jauna kanalizācijas 
sūkņu stacija. Būvdarbus šeit realizēs vienlaikus ar 
Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā 
pārvalde” īstenoto ES līdzfinansēto projektu “Alter-
natīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī”, 
kas ietver Robežu ielas pārbūvi garākā posmā – no 
I. Mičurina ielas līdz Packules upes tiltam.

Foto: P/i “Komunālā pārvalde” arhīvs

* 16. februārī Ventspils pilsētas dome nolēma piešķirt 
finansējumu otrās kārtas apgaismojuma izbūvei Reņķa 
dārzā, papildu izgaismojuma izveidei uz gājēju pār-
ejām un Annas ielā un elektrības pieslēguma izbūvei 
Ostas ielā. Lai nodrošinātu iedzīvotāju un satiksmes 
drošību pilsētas ielās, šogad paredzēts izgaismot gājē-
ju pāreju Ganību un Pētera ielas krustojumā un Talsu 
ielā pie bērnu parka “Fantāzija”, savukārt Saules un 
Pētera ielas krustojumā tiks izgaismotas četras gājēju 
pārejas. Tāpat tiks izgaismota Annas iela no Kuldīgas 
ielas līdz Rātslaukumam un Ostas ielas promenādē 
līdz Jūras svētkiem izbūvēs elektrības pieslēgumu ska-
tuvei un svētku tirgotājiem Kuģenieku ielā.
* Šogad Ventspils pilsētas dome piešķīrusi līdzfinan-
sējumu ietves atjaunošanai pie daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas Talsu ielā 82. Pašvaldības saistošie notei-
kumi paredz iespēju līdzfinansēt daudzstāvu dzīvoja-
majām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtoša-
nu. Talsu ielā 82 tiks demontēts betona bruģakmens 
segums, atjaunota koku sakņu izcilātā pamatne un 
atjaunots segums ar demontēto betona bruģakmeni. 
Ietves atjaunošanai piešķirts finansējums 1090,55 eiro 
apmērā, kas ir 80% no kopējām plānotajām remonta 
izmaksām. Pērn Ventspils pilsētas pašvaldība piešķī-
rusi līdzfinansējumu sešu pagalmu labiekārtošanai 
apmēram 89 000 eiro apmērā.

http://rezekne.lv/2018/02/26/desmito-reizi-pasniegtas-latgaliesu-kulturas-gada-balvas-bonuks/
http://straume.lmt.lv/bonuks
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* Ventspils Digitālais centrs katru gadu attīsta optisko 
datu pārraides tīklu, pieslēdzot jaunus objektus, uzla-
bojot datortīkla aparatūru un veidojot to noturīgu 
pret bojājumiem. Šogad plānots nomainīt datortīkla 
aparatūru, kas ļaus nodrošināt 10 Gbit/s ātru pie-
slēgumu. Paredzēts arī atjaunot centrālo datortīkla 
aparatūru, savienojot Ventspils Digitālā centra datu 
centrus ar 40 Gbit/s savienojumiem, palielinot kopē-
jā datortīkla caurlaides spēju. Ik gadu optiskā datu 
pārraides tīkla attīstībā pašvaldība iegulda 17  000 
eiro. Ventspils pilsētā izbūvēts pašvaldībās plašākais 
un Digitālā centra uzturētais optiskais datu pārrai-
des tīkls, kura dzīslu kopgarums veido 3500  km. 
2016. gadā optiskajam tīklam tika pieslēgts Ventspils 
pilsētas domes Kultūras centrs, pagājušogad – teātra 
nams “Jūras vārti”, savukārt šogad plānots pieslēgt 
PSIA “Ventspils reiss”. Šādā veidā, apvienojot iestādes 
vienā tīklā, Ventspils Digitālais centrs spēj nodrošināt 
centralizētu lietotāju un resursu pārvaldību un attāli-
nātu datorizētu darba vietu apkalpošanu.

Liepājā uzlabos vides pieejamību 
cilvēkiem riteņkrēslos

15. februārī Liepājas domes sēdē apstiprināti saistošie 
noteikumi “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielā-
gošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”, kas 
paredz pašvaldības materiālo atbalstu mājokļa ārējās 
vides pielāgošanai.
Pabalsts līdz 10 000 eiro tiks piešķirts vienu reizi rin-
das kārtībā Liepājā deklarētai personai, kura pārvie-
tojas riteņkrēslā un kurai ir noteikta I vai II invaliditā-
tes grupa. Pabalstu izmaksās mantiskā veidā – apmak-
sājot reģistrēta būvkomersanta veiktos pakalpojumus 
pandusa vai pacēlāja izbūvei.
Šobrīd Liepājā ir 45 cilvēki, kuri pārvietojas riteņkrēs-
lā un kurus dzīvesvietā apsekojuši Sociālā dienesta 
darbinieki. Liepājas pilsētas pašvaldības materiāla-
jam pabalstam mājokļa ārējās vides pielāgošanai 
2018. gadā plānoti 40 000 eiro.

Dobelē parakstīti līgumi par Lauku 
ielas pārbūvi un jaunu ielu izbūvi
14. februārī Dobeles novada priekšsēdētājs Andrejs 
Spridzāns un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 
“Igate”” Valdes loceklis Madars Radželis parakstī-
ja līgumus par Lauku ielas pārbūvi un Katoļu un 
A. Bīlenšteina ielas izbūvi.

Šajos projektos paredzēts Dobelē pārbūvēt Lauku 
ielu posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku 
ielai 98 par 1  078  017,47 eiro un izbūvēt arī Katoļu 
un A. Bīlenšteina ielu, kur darbu kopējās izmaksas ir 
926  192,54 eiro (bez PVN). Lauku ielas pārbūve tiks 
segta gan no ES fonda līdzekļiem, gan no pašvaldības, 
savukārt Katoļu un A. Bīlenšteina ielasu izbūvi pilnībā 
finansēs pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Izsludināts iepirkums par Rīgas ielas 
pārbūvi Pļaviņās

Gada nogalē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
apstiprinājis Pļaviņu novada domes projektu “Pļavi-
ņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības vei-
cināšanai”, kurā tiks pārbūvēta Rīgas iela un ēka 
Rīgas ielā  19. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
2 336 551,96 eiro, no tā ERAF atbalsts – 1 500 000 eiro. 
Šobrīd izsludināts iepirkums par Rīgas ielas posma 
pārbūvi.
Rīgas ielas pārbūvi veiks 1,954 km garumā – no apdzī-
votas vietas zīmes “Pļaviņas” (virzienā no Rīgas) līdz 
Raiņa ielai  5. Ēkas pārbūve ieplānota, lai to nākotnē 
piedāvātu uzņēmējdarbības vajadzībām, jo projekta 
mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Pļaviņu 
novada teritorijā un veikt ieguldījumus uzņēmējdar-
bības attīstībā.
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Vērienīga ceļu un ielu pārbūve 
Madonas novadā

* Madonas novada pašvaldība pagājušogad iesnie-
dza Lauku atbalsta dienestā septiņus projekta pie-
teikumus grants ceļu atjaunošanai, šogad plānots 
iesniegt vēl trīs. Piecos ceļa posmos darbi tika uzsākti 
2017.  gada otrajā pusē. Šobrīd ir tehniskais pārtrau-
kums, bet, kolīdz laikapstākļi atļaus, tā darbi atsāksies 
Dzelzavas, Sarkaņu un Ošupes pagastā. Šogad darbi 
tiks uzsākti vairākos ceļu posmos Dzelzavas, Ošupes, 
Ļaudonas, Praulienas un Sarkaņu pagastā. Madonas 
novadam iedalītais Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansējums ir 3,47 milj. eiro.
* Pērnā gada septembrī Madonas novada pašvaldība 
noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projektu “Ceļa posma Madonas šoseja–
Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas 
novadā”, kas jāīsteno līdz 2019.  gada 26.  jūlijam, un 
oktobrī – par projektu “Ielu pārbūve un lietusūdeņu 
novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Saules-
kalnā, Madonas novadā”, kas jānoslēdz 2019.  gada 
22. janvārī. Šo projektu mērķis ir degradēto teritoriju 
attīstība.

Jēkabpilī pārbūvētas Dūmu, Atmodas 
un Kadiķu iela

3. februārī Jēkabpils Bebru mikrorajonā notika pro-
jekta “Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas 
pārbūve Jēkabpilī” svinīgā atklāšana.
Pasākumā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Raivis Ragainis, vietnieki Līga Kļaviņa un 
Andris Rutko, projekta realizētāja pārstāvis SIA “Ošu-

kalns” ceļu būves nozares vadītājs Ivars Joelis, cen-
trālās skulptūras autors tēlnieks Valts Barkāns, kā arī 
domes deputāti, žurnālisti un iedzīvotāji.
Būvdarbu laikā no 2016.  gada jūlija līdz 2017.  gada 
17. novembrim tika atjaunoti lietusūdens, kanalizāci-
jas un ūdensvadu tīkli, uzstādīti jauni apgaismes stabi, 
atjaunots ielu segums, veikta teritorijas labiekārto-
šana un apzaļumošana, kā arī ievērojami palielināts 
automašīnu stāvvietu skaits.

Līvānos veic ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkla izbūvi

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 
noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Jēkabpils PMK” 
par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu 
izbūvi Līvānu pilsētā Grīvas, Parka un Ubaglīča mikro-
rajonā. Šos darbus var veikt arī ziemas sezonā, savu-
kārt asfalta segums ielām tiks atjaunots vasarā.

Preiļos attīsta uzņēmējdarbības vidi un 
palielina atbalstu māju renovācijai
* 5. februārī Preiļu novada dome noslēdza vieno-
šanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 
ES fonda projekta “Preiļu novada uzņēmējdarbības 
vides infrastruktūras attīstība” īstenošanu. Projekts ilgs 
divus gadus, un tā gaitā izbūvēs Rietumu ielu trīs kilo-
metru garumā un tai piegulošo industriālo teritoriju.

* Preiļu novada deputāti apstiprinājuši grozījumus 
pašvaldības saistošajos noteikumos “Preiļu novada 
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energo-
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efektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās”. Grozījumi paredz, ka pašvaldība 
līdzfinansēs energoefektivitātes pasākumus daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās, līdz 800 eiro apmaksājot 
energoauditu un tehnisko apsekošanu un līdz 1000 
eiro apmaksājot tehniskā projekta izstrādi. Šogad 
pašvaldības budžetā ieplānots lielāks līdzfinansējums 
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem 
nekā iepriekšējā gadā.

Daugavpilī veic apjomīgus būvdarbus

* Daugavpilī noslēdzies projekts par A. Pumpura ielas 
pārbūvi posmā no Bauskas līdz Siguldas ielai, Sigul-
das ielas pārbūvi posmā no A. Pumpura līdz Silikātu 
ielai un Silikātu ielas pārbūvi posmā no Siguldas līdz 
Jelgavas ielai un projekts par Dunduru ielas pārbūvi 
posmā no Stiklu līdz Nometņu ielai un divu pievad-
ceļu pārbūvi. Šie ir divi no trim objektiem Čerepovas 
rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstībai ERAF 
projektā “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerā-
cija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada terito-
rijās, 1.  kārta”. Darbi tuvojas noslēgumam arī trešajā 
objektā – Rūpniecības ielā, kas pārbūvēta posmā no 
Stiklu līdz Jelgavas ielai.
* 23. februārī starp Daugavpils pilsētas domi un Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vie-
nošanās par ES fonda projektu “Smiltenes ielas div-
līmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu 
un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”. Tas ir secīgs 
turpinājums ES fondu 2007.–2014.  gada plānošanas 
periodā veiktajiem ieguldījumiem pilsētas transporta 
infrastruktūrā, uzlabojot un veicinot integrētu sasaisti 
TEN-T tīklā. Projekta gaitā tiks izbūvēts pārvads pār 
dzelzceļa mezglu, nodrošinot alternatīvu kravu trans-
porta maršrutu.

Daugavpils novadā sakārtos grants 
ceļus, siltinās mājas un pārbūvēs bijušo 
Randenes pamatskolu
* Lauku atbalsta dienesta finansētajā projektā “Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” šogad tiks 
uzsākta pārbūve ceļu posmiem četros pagastos  – 
Kalkūnes, Medumu, Salienas un Līksnas pagastā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 1  567  290 eiro, no kā 90% 
sedz ELFLA. Lai nodrošinātu 10% līdzfinansējumu, 

pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē. Pērn šādi 
darbi tika veikti Dubnas, Vaboles, Kalupes, Sventes 
un Višķu pagastā.
* Daugavpils novada dome atbalstījusi SIA “Naujenes 
pakalpojumu serviss” lūgumu piešķirt pašvaldības 
līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai 18.  novembra 
ielā  428 Naujenes pagasta Vecstropos un divām 
daudzdzīvokļu mājām Silenē un Randenē. Pašvaldī-
bas līdzekļi piešķirti arī Kalkūnes pagasta Randenes 
ielas 4. nama iedzīvotājiem. Šogad Daugavpils nova-
da pašvaldības budžetā energoefektivitātei daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām paredzēti 120 000 eiro, 
un dome ar pašvaldības līdzfinansējumu jau atbalstī-
jusi četras daudzdzīvokļu mājas.

* Pērnajā rudenī Kalkūnes pagastā tika uzsākta pārbū-
ve bijušās Randenes pamatskolas ēkā, lai degradēto 
teritoriju atgrieztu ekonomiskajā apritē, paredzot to 
perspektīvā kā tekstila un vieglās rūpniecības ražotni. 
Projekts “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerā-
cija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada terito-
rijās, 1.  kārta” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi 
tapis, lai, sakārtojot publisko infrastruktūru, atbalstītu 
uzņēmējdarbību un rastos jaunas darbavietas. Revita-
lizācijas projekta nākamajās kārtās Daugavpils novadā 
plānots attīstīt vēl četras degradētās teritorijas. Sadar-
bībā ar Daugavpils pilsētu atjaunošana paredzēta 
Sventes pagastā un Višķu pagasta Vīgantu ciemā, 
savukārt sadarbībā ar Krāslavas novadu tiks atjaunots 
publiskais ceļš, kas savieno Tabori un Vecsalienu.

Balvu Profesionālajā un 
vispārizglītojošajā vidusskolā mācībās 
izmanto modernākās šūšanas iekārtas 
reģionā

http://www.balvi.lv/lv/izglitibas-iestades/visparizglitojosas-skolas/balvu-profesionala-un-visparizglitojosa-vidusskola/16804-balvu-profesionalaja-un-visparizglitojosaja-vidusskola-macibu-darbu-nodrosinas-modernakas-susanas-iekartas-regiona
http://www.balvi.lv/lv/izglitibas-iestades/visparizglitojosas-skolas/balvu-profesionala-un-visparizglitojosa-vidusskola/16804-balvu-profesionalaja-un-visparizglitojosaja-vidusskola-macibu-darbu-nodrosinas-modernakas-susanas-iekartas-regiona
http://www.balvi.lv/lv/izglitibas-iestades/visparizglitojosas-skolas/balvu-profesionala-un-visparizglitojosa-vidusskola/16804-balvu-profesionalaja-un-visparizglitojosaja-vidusskola-macibu-darbu-nodrosinas-modernakas-susanas-iekartas-regiona
http://www.balvi.lv/lv/izglitibas-iestades/visparizglitojosas-skolas/balvu-profesionala-un-visparizglitojosa-vidusskola/16804-balvu-profesionalaja-un-visparizglitojosaja-vidusskola-macibu-darbu-nodrosinas-modernakas-susanas-iekartas-regiona
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Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 
(BPVV) tikusi pie jaunām šūšanas iekārtām, kas ir 
modernākās austrumu pierobežā, kā arī skaistākas un 
gaišākas kļuvušas mācību telpas.
BPVV šīs iekārtas iegādājusies, pateicoties pārrobe-
žu sadarbības projektam “Darba tirgus bez robe-
žām (mobilitāte)”, kurā iesaistītas četras profesionālās 
izglītības iestādes no Latvijas  – Balvu Profesionālā 
un vispārizglītojošā vidusskola, Rīgas Valsts tehniku-
ma Krāslavas struktūrvienība, Malnavas koledža un 
Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules 
skola” –, kā arī četras profesionālās izglītības iestādes 
no Lietuvas.
23. februārī ar profesionālajām iekārtām, mācību 
telpām un tērpu kolekcijām iepazinās Balvu novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs un 
vietniece Anita Petrova, deputāti un citi interesenti.

Labiekārto teritorijas Priekuļos un Liepā
* Ar “Cēsu rajona lauku partnerības” atbalstu un 
ELFLA finansējumu Priekuļu novadā īstenots projekts 
un labiekārtota “Sporta birzīte”. Šeit uzstādīti 16 soliņi, 
iegādātas 13 atkritumu urnas un izbūvēts koka nožo-
gojums, lai nodalītu bērnu rotaļu laukumu.

* Uzlabojot ielu apgaismojumu Liepā, pie Lielās ellī-
tes stāvlaukuma uzstādīts stabs ar apgaismes ķerme-
ni. Liepā arī 50  m garumā atjaunota apgaismojuma 
līnija P. Rozīša ielā un uzstādīts stabs ar diviem apgais-
mes ķermeņiem.

Valmierā noslēgti līgumi par 
būvuzraudzību un siltumtrases pārbūvi

* 15. februārī SIA “Valmieras ūdens” valdes priekš-
sēdētājs Indulis Frišfelds un valdes loceklis Gints 

Konošonoks noslēdza līgumu ar SIA “Lakalme”, ko 
pārstāvēja tās valdes priekšsēdētājs Imants Ārga-
lis, par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Valmieras aglomerācijā, 3.  kārta” būvdarbu 
inženiertehnisko būvuzraudzību. Projektā paredzēta 
pašteces kanalizācijas tīklu izbūve divu kilometru 
garumā, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 
un ūdensapgādes tīklu izbūve viena kilometra garu-
mā Valmieras pilsētā un Valmiermuižas ciemā Burt-
nieku novadā.
* SIA “Valmieras ūdens” un Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra noslēgusi līgumu par siltumtrases pārbūves 
projektu Voldemāra Baloža ielā Valmierā, lai veicinā-
tu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. 40% pro-
jekta kopējo izmaksu segs ES Kohēzijas fonds. Šajā 
projektā paredzēts izbūvēt jaunu pazemes siltumtrasi 
no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem ar 
iebūvētu uzraudzības signalizāciju.

Salacgrīvā izbūvēs apgaismojumu un 
pārbūvēs ielas
* 8. februārī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 
Dagnis Straubergs parakstīja līgumu par apgaismoju-
ma izbūvi novadā ar personu apvienību, kurā ietilpst 
SIA “Energy Expert” un SIA “EIPLS”. Līgums paredz 
izbūvēt apgaismojumu A1 šosejas un ceļa “Pagas-
ta padome–Vangas krustojumā” Liepupes pagastā, 
Robežu stāvlaukumā Ainažos, Liepu ielā Svētciemā 
un Svētciema parkā, Zītaru ielā Korģenē, Jūras ielā 
Tūjā un Liepupes pagasta Mustkalnos. Šie darbi jāveic 
līdz maija beigām.

* Salacgrīvas novada dome noslēgusi līgumu ar SIA 
“BM-projekts” par būvprojekta “Bocmaņa laukuma, 
Krīperu un Kalnu ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas 
novadā” izstrādi.

VPR Attīstības padomē pieņemts 
lēmums par ceļu infrastruktūras 
prioritātēm reģionā

23. februārī Smiltenē uz Attīstības padomes sēdi pul-
cējās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pašvaldību 
priekšsēdētāji.
Viens no galvenajiem jautājumiem bija VPR trans-
porta infrastruktūras prioritāšu noteikšana, ņemot 
vērā savietojamību ar pārējiem Latvijas reģioniem 
un starptautiskas nozīmes transporta koridoriem. 
Klātesošie vienojās par četrām galvenajām ceļu prio-

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131545/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131545/
http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/131545/
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ritātēm: A3 (Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža), 
A2 (Āraiši–Igaunijas robeža), P16, P18, P27, P36 (Maz-
salaca–Gulbene–Rēzekne) un P37 (Balvi–Gulbene–
Madona–Pļaviņas). Šis lēmums iesniegts Satiksmes 
ministrijā.

Zemgale var kļūt par alternatīvās 
enerģijas mugurkaulu
Zemgales enerģētikas darba grupā pašvaldību pār-
stāvji un eksperti no dažādām organizācijām apkopo-
juši viedokļus un idejas reģiona ilgtspējīga transporta 
attīstības vīzijai.
Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) projektā 
“INTENSSS-PA” tiek izstrādāts reģiona plāns alterna-

tīvo degvielu un atjaunojamās enerģijas izmantoša-
nas perspektīvai, lai sekmētu alternatīvās enerģijas 
izmantošanu un atjaunojamās enerģijas pielietojamī-
bu transportā. Eiropas Savienībā liels uzsvars tiek likts 
uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, bet 
speciālisti uzskata, ka Zemgales reģions, pateicoties 
lauksaimniecības nozarei, var kļūt par vadošu “spē-
lētāju” alternatīvo degvielu jomā arī plašākā reģionā.
Diskusijā par atjaunojamo energoresursu un alter-
natīvo degvielu ražošanu un izmantošanu Zemgales 
reģiona transportā pašvaldību pārstāvji pauda dau-
dzas idejas, kas veicinātu iepriekš pausto par Zem-
gali kā mugurkaulu atjaunojamajai enerģijai reģionā. 
Līdzās iepriekš apspriestajām domām par biogāzes 
vai ūdeņraža ražotnes un uzlādes stacijām izskanēja 
arī jaunas  – piemēram, specifiskāki plāni, kā pēc 
obligātās iepirkuma komponentes maksājumu pār-
maiņām izmantot un enerģijas tīklā integrēt esošās 
biogāzes stacijas vai kā LLU varētu kļūst par reģiona 
izcilības centru alternatīvās enerģijas jomā.

Rīgā atklāts renovētais Puškina liceja 
muzejs

Foto: Mārtiņš Zilgalvis, F64
23. februārī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs 
svinīgi atklāja renovēto Aleksandra Puškina liceja 
muzeju “Puškins un Baltija”, kurā tiek vākti, apkopoti 
un glabāti materiāli par dzejnieka Puškina dzīvi, viņa 
daiļrades saistību ar Latviju un Baltiju, kā arī par latvie-
šu un krievu literārajiem un kultūras sakariem.
Pēc renovācijas muzejs izvietots divās plašās un gai-
šās telpās, kur galvenā vieta atvēlēta Puškina mīļotās 
sievietes Annas Kernas krūšutēlam, paša Puškina 
bronzas bistei un pat pēcnāves maskai. Tāpat muzejs 
lepojas ar vērienīgu grāmatu fondu, tulkojumiem, 
mākslas darbiem un fotogrāfijām no slavenā dzejnie-
ka dzīves.

Izglītības, kultūras, sporta, sociālie,  
vides un mākslas objekti



IZGLĪTĪBA, SPORTS, VIDE

LOGS22

Rīgas skolās skaņu un videoierakstu 
studijas un jauna piebūve Rīgas 
Klasiskajā ģimnāzijā

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā pēc skolēnu parlamenta 
ierosinājuma Rīgas domes Īpašuma departaments 
izveidojis jaunu skaņu un videoierakstu studiju. Lai 
to paveiktu, skolas telpa pielāgota ierakstu studijas 
vajadzībām, izbūvējot akustiskos griestus un sienas 
un ieklājot akustisko linoleju. Studija aprīkota ar 
modernām tehnoloģiskām iekārtām, lai skolēniem 
būtu iespēja eksperimentēt un veidot video un skaņu 
ierakstus. Līdzīga skaņu ierakstu studija šogad tapusi 
arī Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā, un studijas tiks izvei-
dotas Rīgas 84. vidusskolā un Rīnužu vidusskolā.
Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā nākamgad paredzēts būvēt 
laboratorijas telpu piebūvi. Piebūvē, kuras kopējā 
platība būs apmēram 2700 kvadrātmetru, plānots 
izvietot desmit laboratorijas (ķīmijas, fizikas, bioloģi-
jas, fizikas, dabaszinību, robotikas, informātikas) un 
to palīgtelpas, auditoriju ar 120 sēdvietām, lasītavu, 
grāmatu glabātavu, bibliotēku, garderobi, darba tel-
pas skolotājiem, dažādas palīgtelpas un labierīcības.

Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs 
jaunās telpās

Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra mājvieta tagad ir 
jaunās telpās – Raiņa ielā 50 - 40. JIC durvis ir atvērtas 
katru dienu no plkst. 12 līdz 19. Pirmdienās šeit notiek 
Jūrmalas Jauniešu domes sapulces, trešdienu vaka-
ros  – spēļu pēcpusdienas, bet piektdienās  – zīmju 
valodas nodarbības.
Centra telpas tiek regulāri papildinātas ar interesan-

tām spēlēm, tajā pieejams Xbox, galda futbols un 
novuss, un apmeklētāji tiek nodarbināti dažādās akti-
vitātēs. Ikvienam jaunietim ir iespēja nākt un piepildīt 
šīs telpas ar savām idejām, priekšlikumiem, radošo 
garu un smaidu.

Veidos pastāvīgu ekspozīciju Engures 
novada Lapmežciema muzejā

Lapmežciema muzejs apkopojis lielu informācijas 
daudzumu par zvejniecības tradīcijām, ciema vēsturi 
un cilvēkiem. Lai šo bagātību padarītu pieejamāku 
un interesantāku muzeja apmeklētājam, īpaši jauna-
jai paaudzei, Engures novada pašvaldība iesniegusi 
un saņēmusi finansējumu projektam “Ekspozīcijas 
mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija” 
no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.
Projektā plānots veidot multimediālu ekspozīciju, 
kurā tradicionālās eksponātu prezentācijas formas 
tiek kombinētas ar mūsdienu tehnoloģijām. Muzeja 
ekspozīcijas saturu paredzēts veidot, balstoties uz 
zvejnieku ciema tēmu. Tā aptvertu ne tikai Lapmež-
ciema, bet arī Ragaciema, Bigauņciema un arī citu 
Engures novada zvejnieku ciemu kultūrvēsturisko 
mantojumu un dabisko vidi.
Atklātā iepirkumu konkursa rezultātā noslēgts līgums 
ar konkursa uzvarētāju SIA “Ddstudio”, kam ir liela 
pieredze muzeju ekspozīciju veidošanā.

Spāru svētki Ventspils Mūzikas 
vidusskolai ar koncertzāles funkciju

Foto: Dzintra Jūra/Oskars Jūra
23. februārī tika svinēti spāru svētki jaunajai Valsts 
Ventspils mūzikas vidusskolai ar koncertzāles funk-
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ciju. Gada laikā, aktīvi veicot būvniecību, samontēta 
lielākā daļa jumta tērauda konstrukciju, tieši spāru 
svētkos sasniedzot ēkas konstrukcijas augstāko atzī-
mi.
Pasākumā piedalījās Ventspils pilsētas domes priekš-
sēdētājs Aivars Lembergs, priekšsēdētāja vietnieks 
Didzis Ošenieks, priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, izpilddirek-
tors Aldis Ābele, Ventspils Mūzikas vidusskolas direk-
tors Andris Grigalis ar skolas audzēkņiem, pārstāvji 
no Kultūras ministrijas, ēkas projekta autori vācu arhi-
tekti Deivids Kuks un Martins Hāss, būvuzņēmumu 
“Merks” valdes priekšsēdētājs Oskars Ozoliņš un SIA 
“Ostas celtnieks” valdes priekšsēdētājs Konstantins 
Bursakovskis.
Valsts Ventspils mūzikas vidusskolas ēka ir lielākā Kul-
tūras ministrijas pārziņā esošā kultūrizglītības iestāde 
ārpus Rīgas, uz kuru pārcelsies 500 audzēkņu un 100 
darbinieku.

Ugāles ērģeļbūves darbnīcā top jaunās 
Ventspils koncertzāles ērģeļu daļas

Foto: P/i “Komunālā pārvalde” arhīvs
Paralēli Valsts mūzikas vidusskolas ēkai top arī Vents-
pils jaunās koncertzāles ērģeles.
Ugālē ir Latvijā vienīgā ērģeļbūves darbnīca, un ciešā 
sadarbībā ar Vācijas Bonnas pilsētas ērģeļbūvniecī-
bas darbnīcu šeit tiek būvētas manuālās akustiskās 
ērģeles, kas tiks uzstādītas jaunajās Ventspils Valsts 
mūzikas vidusskolas ēkas koncertzāles telpās.
Ugāles ērģeļbūves darbnīcas speciālists Jānis Kalniņš 
ziņo, ka jaunajām ērģelēm ir izgatavotas visas plēšas 
un konstrukciju centrālā daļa, ko sūtīs uz ērģeļu būv-
niecības darbnīcu “Johannes Klais Orgelbau” Vācijā 
priekšmontāžai. Bonnā izgatavotas ērģeļu vējlādes, 
kā arī sagatavoti elektriskie kabeļi to saslēgšanai.
Vērienīgais ērģeļu plānojums ir īpašs visas Latvijas 
mērogā. Līdzās baznīcu instrumentiem šīs būs vie-
nīgās koncertzālē no jauna iebūvētās ērģeles Latvijā.

Ventspilī izgatavota stēla, veido 
piemiņas vietu un remontēs muzeja 
vējdzirnavas
* Ventspilī izgatavots piemiņas akmens-stēla Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieriem, kuras autors ir mākslinieks 

Jānis Strupulis. Lai godinātu Lāčplēša kara ordeņa 
kavalierus un Latvijas simtgadi, šopavasar pie Vents-
pils pilsētas domes ēkas tiks labiekārtota un apgais-
mota piemiņas vieta, kurā uzstādīs piemiņas stēlu. 
Akmenī iegravēts patriotisks uzraksts “PAR LATVIJU” 
un 15 Ventspils un novada Lāčplēša kara ordeņa kava-
lieru vārdi.
* Ventspils pilsētas dome nolēma piešķirt finansē-
jumu jūrniekiem un zvejniekiem veltītā pieminekļa 
restaurācijai un Lāčplēša kara ordeņa kavalieru pie-
miņas vietas izveidei Jūras ielā 36. Jūrniekiem un zvej-
niekiem veltītais piemineklis tika atklāts 1938.  gadā 
par godu tiem, kuru atdusas vieta ir jūras dzelme. 
Šis piemineklis tiek uzskatīts par vecāko pieminekli 
Ventspilī.

Foto: Ventspils Muzeja arhīvs
* Ventspils pilsētas dome piešķīrusi finansējumu 
Piejūras brīvdabas muzeja vējdzirnavu kapitālajam 
remontam. Lielās dzirnavas būvētas 1864. gadā. Pie-
jūras brīvdabas muzeja teritorijā tās atrodas kopš 
1971. gada, kad tika pārvestas no Užavas ciema Piņķu 
mājām.

Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa 
radošie magnēti

Foto: Ričards Sotaks
20. februārī Rīgā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Kul-
dīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore 
Anita Krūmiņa parakstīja vienošanos par projekta 
“Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaun-
rades magnēti” īstenošanu. Pasākumā piedalījās arī 
projekta sadarbības partneri  – Talsu novada domes 
priekšsēdētājs Edgars Zelderis, Alsungas novada 
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domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa un biedrības 
“Pedvāle” vadītājs Ojārs Arvīds Feldbergs.
Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba 
ceļa radošie magnēti Pedvāle–Sabile–Kuldīga–Alsun-
ga. Kuldīgā valsts nozīmes vēsturiskā notikuma vietā 
“Adatu fabrika”, atjaunojot ēku, veidos mākslas un 
jaunrades klasteri – reģionālas un nacionālas nozīmes 
izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru, kura 
piedāvājumā sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju 
ietilps inovatīva augstākā izglītība un virkne pieaugu-
šo izglītības pakalpojumu. Sabilē tiks izveidots Mūs-
dienu mākslas un kultūras tūrisma centrs valsts nozī-
mes arhitektūras pieminekļa ēkā “Sabiles sinagoga”, 
kur apmetīsies Sabiles tūrisma informācijas centrs, kā 
arī tiks atjaunots Sabiles pilsētas laukums. Starptautis-
kā mākslinieku rezidence “Pedvāle” iecerējusi atjau-
not Firksu, Pedvāles muižas apbūves kungu, māju, kas 
ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas 
dabas parkā “Abavas senleja” un īpaši aizsargājamā 
kultūrvēsturiskajā teritorijā “Abavas ieleja”. Glābša-
nas darbi un restaurācijas tūrisma pakalpojums tiks 
nodrošināts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
ēkā “Alsungas pils”, kas atrodas UNESCO Pasaules 
nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā suitu 
kultūrtelpā. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 
31. decembrim.

Aizputes novada Cīravā veidos skaņu 
radošus vides objektus

Aizputes novadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai un Liepājas rajona partnerības atbal-
stu šogad tiks īstenots projekts “Skaņu radošu vides 
objektu izgatavošana un uzstādīšana Cīravas meža-
parkā”. Skanošos objektus gatavos metālmākslinieki 
Jēkabs Voļatovskis un Armands Vecvanags.
Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, īpaši bērnu 
vidū, tūrisma pasākumu organizatoriem radās ideja 
par skaņu radošu izturīgu objektu izvietošanu kādā 
no atjaunotajiem parka celiņiem. Pieci skanoši metā-
la mākslas vides objekti tiks izvietoti 1 km garumā, 

tādējādi atpūta būs interesantāka, aizraujošāka un 
apmeklētāji varēs darboties, klausīties, atpūsties, kā 
arī pārvietoties no viena objekta uz citu.

Parakstīts līgums par tenisa halles 
būvniecību Liepājā

Liepājas tenisa halles vizualizācija
21. februārī Liepājas pašvaldības izpilddirektors 
Ro nalds Fricbergs un AS “UPB” valdes locekle Nora 
Kalna parakstīja līgumu par tenisa halles būvniecību 
Liepājā, Liedaga ielā 5.
Lai pilnveidotu Liepājas sporta infrastruktūru un stip-
rinātu tenisa tradīcijas, projekta četrās kārtās plā-
nots uzbūvēt starptautisku turnīru rīkošanai atbilstošu 
tenisa halli un labiekārtot apkārtējo teritoriju, tai skai-
tā izbūvējot āra tenisa un pludmales tenisa laukumus, 
kā arī sporta spēļu laukumu.
Projekta pirmajā kārtā paredzēta universāla sporta 
spēļu laukuma un ielu vingrošanas rīku laukuma izbū-
ve un teritorijas labiekārtošana. Otrajā kārtā notiks 
tenisa halles un piecu slēgto tenisa kortu būvniecība, 
kā arī apkārtnes labiekārtošana un autostāvvietu izbū-
ve. Papildus tenisa hallei tiks izbūvēts arī administra-
tīvais korpuss, kur pirmajā stāvā paredzētas sportistu 
un treneru ģērbtuves, treniņu un sporta inventāra 
telpas. Ēkas otrajā stāvā būs trenažieru zāle, komandu 
ģērbtuves un administrācijas telpas. Projekta trešajā 
kārtā plānota āra tenisa laukumu, kā arī iesildīšanās 
sienas un laukuma izbūve un teritorijas labiekārtoša-
na. Savukārt ceturtajā, noslēdzošajā kārtā izbūvēs āra 
pludmales tenisa laukumus.

Liepājā pieejams “atelpas brīža” 
pakalpojums ģimenēm, kas audzina 
bērnus ar invaliditāti
Liepājā jaunās telpās darbu uzsācis biedrības “Diž-
vanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kura 
pakalpojumi galvenokārt domāti bērniem ar invali-
ditāti un viņu ģimenēm – tai skaitā “atelpas brīža” un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
“Atelpas brīža” pakalpojumu bez maksas līdz 30 dien-
naktīm gadā var saņemt jebkura ģimene, kuras bērnam 
ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komi-
sijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepiecie-
šamību. Lai izmantotu šo iespēju, vecākiem jāiesniedz 
iesniegums un atbilstoši dokumenti savas dzīvesvietas 
sociālajā dienestā, un pakalpojuma izmaksas tiks seg-
tas no projekta “Kurzeme visiem” līdzekļiem.

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6w_rQ0PPZAhWHJ1AKHdtuCiIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.cirava.lv/turisms/atputa-daba/ciravas-mezaparks/&psig=AOvVaw2gYe2KptXEijlULyyd-NEP&ust=1521385458075634
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Šobrīd Baltijas rehabilitācijas centrs var nodrošināt 
“atelpas brīža” pakalpojumu vienlaikus astoņiem bēr-
niem, taču pēc otrā stāva telpu paplašināšanas vasarā 
pieejamību plānots palielināt līdz pat 15 bērniem 
vienlaicīgi.

Nīcas novada Grīnvaltos top 
sabiedriskais centrs

Pērnajā vasarā Nīcas novada dome saņēma Lauku 
atbalsta dienesta pozitīvu lēmumu par projekta 
“Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnval-
tos” apstiprināšanu. Tā bija zaļā gaisma vēl viena 
sabiedriskā centra būvniecībai Nīcas novadā.
Projekta gaitā tiek izbūvētas plašas un sanitārām 
normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra iekār-
tošanai Nīcas novada Grīnvaltos. Līdz šim Nīcas tālā-
kajā ciemā šādas publiski pieejamas telpas, kur tikties 
iedzīvotājiem, iesaistīties aktivitātēs, kā arī saņemt 
pašvaldības sniegtos pakalpojumus, nebija. Tagad 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
un Liepājas rajona partnerības atbalstu – būs. Jaunās 
telpas tiek izbūvētas, ievērojot arī universālā dizaina 
principus, tāpēc iekļūšana telpās būs atvieglota gan 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan jaunajām 
māmiņām ar bērnu ratiem.
Šis būs jau trešais sabiedriskais centrs Nīcas nova-
dā. Līdz šim veiksmīgi darbojas sabiedriskais centrs 
“Dimanti” Kalnišķu ciemā un “Ievas” Jūrmalciemā. 
Abi centri pieredzējuši pozitīvas pārmaiņas, kad 
2013.  gadā (“Dimantos”) un 2015.  gadā (“Ievās”) tika 
veikta to rekonstrukcija ar Eiropas fondu atbalstu.

Grobiņas sākumskolā daļa telpu jau 
nodotas ekspluatācijā

Grobiņas novada dome sekmīgi realizē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu “Ēkas 
Skolas ielā 1 Grobiņā Grobiņas novadā energoefekti-
vitātes uzlabošana”.
Līdz šim veiksmīgi siltinātas ārējās norobežojošās 
konstrukcijas un atjaunotas iekštelpas. 9.  februārī 
ekspluatācijā nodotas trīs pilnībā atjaunotas telpas 
sākumskolas kreisajā korpusā  – ģērbtuve, mūzikas 
kabinets un skolotāju istaba mansarda stāvā. Būvdar-
bus pilnībā plānots pabeigt līdz 1.  septembrim, tajā 
skaitā arī teritorijas labiekārtošanu.

Skrundā paplašinās bērnudārzu

Skrundas novada domes februāra sēdē deputāti 
ar balsu vairākumu atbalstīja pirmsskolas izglītības 
ie stādes “Liepziediņš” būvniecību, līdz ar to dodot 
bērniem iespēju nākotnē savas ikdienas gaitas aizva-
dīt plašākās un piemērotākās telpās, kas bija nepiecie-
šams jau sen, turklāt Skrundā ir rinda uz bērnudārzu.
Aizvadītā gada nogalē Skrundas novada pašvaldība, 
pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, 
noslēdza līgumu par PII “Liepziediņš” ēkas un tās 
apkārtnes teritorijas būvniecību ar grupu apvienību 
SIA “Inbuv” un “Campaign”. Šā projekta realizācijai 
pašvaldība ņems aizņēmumu no Valsts kases.

Saldus novadā atklāta Novadnieku 
pagasta administratīvā ēka un uzsākta 
vecā sporta nama pārbūve Saldū
* 14. februārī svinīgi tika atklāta Novadnieku pagas-
ta administratīvā ēka, kur veikti energoefektivitā-
tes paaugstināšanas būvdarbi. Novadnieku pagasta 
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administratīvās ēkas atklāšanas sarkano lenti grieza 
Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš, 
Novadnieku pagasta pārvaldes vadītāja Dina Brē-
dava, projekta vadītāja Marita Melvere un būvnieku 
pārstāvis no SIA “Pretpils” Andris Rorbahs. Būvdarbus 
Saldus novada pašvaldība realizēja ar Eiropas Savie-
nības finansējuma, valsts budžeta dotācijas palīdzību 
un ieguldot savus līdzekļus. Ēkai uzlabotas ārējās 
norobežojošās konstrukcijas, tajā skaitā nosiltināta 
fasāde, pamati un jumts, kā arī uzstādīta saules kolek-
toru sistēma.
* Februārī tika uzsākti Saldus Sporta skolas vecā spor-
ta nama ēkas pārbūves darbi. Gada laikā ar ERAF, 
valsts budžeta dotācijas un Saldus novada pašval-
dības finansējumu vecais sporta nams pārtaps par 
modernu un funkcionālu sporta halli.

Jelgavas novadā uzsākta Lielplatones 
muižas vešūža restaurācija

Lielplatones muižas ansamblī, kas aptver vairākas 
vēsturiskas ēkas, dīķi, Hānu dzimtas kapus un parku, 
uzsākta restaurācija, lai atjaunotu senatnīgo veļas 
mazgāšanas ēku. Paredzēts veļas māju atjaunot 
autentisku 18. un 19.  gadsimtam, veicot restaurāciju 
gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Vešūzim ir trīs stāvi. Pirmajā plānots atspoguļot seno 
veļas mazgāšanu un gludināšanu gluži kā baronu 
laikā, atjaunot vešerienes plīti, uz kuras sildīt ūdeni 
veļas mazgāšanai, kā arī izvietot planšetes, kurās 
apmeklētāji varēs aplūkot dažādus materiālus par 
seno veļas mazgāšanu 18. un 19.  gadsimtā. Otrajā 
stāvā tiks ierīkota žāvētava, savukārt trešo stāvu iece-
rēts iekārtot kā vešerienes istabiņu.

Olainē jauns vides objekts – “Sākums”

Olainē izveidots jauns vides objekts “Sākums”, kas 
ir dāvana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem Olaines 
51. dzimšanas dienā un Latvijas valsts simtgadē.
Tas izvietots pilsētas centrā pie pašvaldības ēkas 
Zemgales ielā, lai ik dienu atgādinātu par svarīgāko, 
visa pamatu un sākumu – dabu, spēcīgu ģimeni, bēr-
nību un tautu. Vides objekts sastāv no četriem metāla 
rāmjiem, kuros redzamas dzērvenes, ozols un bērns 
šūpolēs, ko tur mātes un tēva rokas. Vizuālā risināju-
ma izstrādātājs ir firma “Art Design”.

Izstrādāta Ķekavas novada 
Pļavniekkalna skolas nākotnes vīzija

Vērtējot vispārīgās izglītības attīstību Ķekavas nova-
dā, bērnu skaita dinamiku, skolu infrastruktūru un 
iedzīvotāju iekšējo migrāciju, Ķekavas novada paš-
valdība izveidojusi jaunu Pļavniekkalna sākumskolas 
attīstības vīziju, ar ko izglītības speciālisti 7.  februārī 
iepazīstināja skolas vecāku padomi. Jaunā Pļavniek-
kalna skola paredzēta kā “vienas pieturas skola”. Tas 
nozīmē, ka tā būs atvērta no plkst. 7 līdz 19, pēc mācī-
bu stundām bērniem būs nodrošinātas pagarinātās 
dienas grupas, plašs interešu pulciņu piedāvājums 
un launags.
Ņemot vērā, ka šī jaunās skolas vīzija prasa no paš-
valdības ievērojamas finanšu investīcijas gan būv-
niecībai, gan uzturēšanai, plānots to īstenot vairākās 
kārtās: pirmajā posmā izbūvēt sākumskolu un sporta 
laukumu jaunā vietā Katlakalna vai Rāmavas teritorijā, 
otrajā posmā  – uzbūvēt skolai piebūvi bērnudārza 
vajadzībām.
Nepieciešamību pēc jaunas un plašākas skolas, kas 
varētu uzņemt daudz vairāk audzēkņu nekā Pļavniek-
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kalna sākumskola, kur šobrīd mācās aptuveni 200 
bērnu, pamato lielais bērnu skaits un jaunu ģimeņu 
ienākšana novadā, kā arī šajā jomā pieaugošās ten-
dences.

Salaspilieši aicina iepazīties ar atjaunoto 
Salaspils memoriāla ekspozīciju

7. februārī, klātesot ārlietu ministram Edgaram Rinkē-
vičam un kultūras ministrei Dacei Melbārdei, ārvalstu 
diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, memoriālā ansam-
bļa un jaunās ekspozīcijas veidotājiem un bijušajiem 
ieslodzītajiem, tika atklāta Salaspils memoriāla jaunās 
ekspozīcija. Tās tapšanu atbalstījusi Latvijas valdība 
un veidojusi Salaspils novada pašvaldība sadarbībā 
ar Daugavas muzeju un Latvijas Okupācijas muzeju.
Jaunā ekspozīcija sastāv no vairākiem objektiem 
memoriāla iekštelpās un brīvā dabā. Atsevišķa telpa 
veltīta memoriāla vēsturei. Ekspozīcija ietver arī mul-
timediju, kur var iepazīties ar bijušo Salaspils nomet-
nes ieslodzīto videoliecībām. Informācija apmeklētā-
jiem pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.
Salaspils memoriālais ansamblis ir viens no lielāka-
jiem šāda veida pieminekļu kompleksiem Eiropā.

Ogrē atjaunota Kultūras centra ieeja, 
uzlabos skolu mācību vidi un būvēs 
bibliotēku

* Ogres novada Kultūras centrā atjaunota Lielās zāles 
ieeja pie centrālajām ieejas kāpnēm. Stundu pirms 
un pēc pasākumiem darbojas lifts, ko var izmantot 
cilvēki ar kustību traucējumiem un jaunās māmiņām 
ar bērnu ratiņiem.
* Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu līgu-
ma aģentūra parakstījušas vienošanos par ES struk-
tūrfondu līdzfinansētā projekta “Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īsteno-
šanu. Projektā tiks veikti infrastruktūras uzlabojumi 
un jaunu mācību telpu izveide Ogres 1. vidusskolā un 

Ogres Valsts ģimnāzijā, kur būvēs jaunu ēku, kā arī 
dienesta viesnīcu.
* Ogres novada pašvaldības deputāti nolēmuši pie-
šķirt 25 410 eiro no pašvaldības budžeta Ogres Cen-
trālās bibliotēkas (OCB) ēkas projektēšanas uzsāk-
šanai. OCB ēku iecerēts būvēt pilsētas centrā līdzās 
pašreizējai bibliotēkai. Būve iecerēta kā viedā ēka  – 
ar inovatīviem materiāliem un konstrukciju risināju-
miem, zemu enerģijas patēriņu un modernām teh-
noloģijām.

Aizkraukles vidusskolas piebūves 
celtniecībai piesaistīs projektu naudu

Aizkraukles novada dome iesniegusi ERAF projektu 
atlases konkursam projektu par vispārīgās izglītības 
iestāžu mācību vides uzlabošanu novadā. Kopējās 
izmaksas ir 3 202 500 eiro, un par šo naudu plānots 
būvēt vidusskolas piebūvi ar trīs virszemes stāviem un 
vienu pazemes stāvu.
Piebūvē paredzēts pilnībā aprīkot astoņas mācību 
telpas, universālo zāli pasākumiem un nodarbībām, 
multifunkcionālu mācību telpu, koplietošanas un 
palīgtelpas, izbūvēt savienojošo mezglu ar veco kor-
pusu un pārbūvēt vecā korpusa gaiteņus. Izmaksās 
ietverti ne tikai būvdarbi, bet arī aprīkojuma un 
mēbeļu iegāde.
Īstenojot projektu, tiks pabeigta Aizkraukles novada 
skolu tīkla optimizācija un izglītojamie varēs mācīties 
divās ēkās – Lāčplēša ielā 21 un Draudzības krastmalā 5.

Jēkabpilī iemājojis “Bebriņš” un 
“Sidraba ābele”

3. februārī Bebru mikrorajonā Jēkabpilī projekta 
“Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve 
Jēkabpilī” noslēguma pasākumā tika atklāts mikrora-
jona simbols – tēlnieka Valta Barkāna darinātā skulp-
tūra “Bebriņš”. Bebru mikrorajons piedzīvojis būtiskas 
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pārmaiņas, un šobrīd tajā pieejams jaunākais ietvju, 
ielu un komunikāciju tīkls pilsētā.

Kopš februāra sākuma Jēkabpilī, Neretas ielas krus-
tojuma rotācijas aplī, uzstādīts jauns vides objekts  – 
metāla “Sidraba ābele”. Autors Visvaldis Asaris to 
veidojis kā koku, un latviešu folklorā ābele ir dzīvības 
un auglības koks. Vides objekta kopformas apjoms 
izvēlēts tik liels, lai harmoniski iekļautos krustojuma 
aplī. Vizuāli tas ir labi skatāms un uztverams no visām 
pusēm un rakursiem.

Jēkabpils novadā apzināti dižkoki

Foto: Kaspars Sēlis
16. februārī ar praktiskās apmācības semināru par diž-
koku sakopšanu Zasas muižas parkā noslēdzās bied-
rības “Augšzemes lauku NVO apvienība” īstenotais 
Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstītais projekts 
“Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabā-
šana un sabiedrības izglītošana”.
Projekta gaitā veikta Jēkabpils novada dižkoku apse-
košana un novērtēšana, izveidots praktisko padomu 
buklets par koku kopšanu un notikusi vides sakopša-
nas talka Dunavas pagasta Sudrabkalna parkā.

Pašvaldības līdzfinansējums Preiļu 
parka labiekārtošanai
Preiļu novada domes deputāti atbalstījuši Tūrisma 
informācijas centra priekšlikumu piešķirt līdzfinansē-
jumu projektam “Videi draudzīga muižu kompleksu 
atjaunošana un apsaimniekošana”, kurā paredzēta 
Preiļu parka labiekārtošana. Kopējā labiekārtošanas 
darbu summa ir 4412,50 eiro, no kuras 3500 eiro ir 
Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums.

Preiļu parkā iecerētas vairākas aktivitātes  – ierīkot 
taciņas no jaunās estrādes tiltiņa gar kanāla malu līdz 
jaunajam baltajam tiltiņam, atbrīvot tās no kokiem 
un krūmiem, izlīdzināt zemi un uzbērt granti, kā arī 
uzstādīt četrus jaunus soliņus, ierīkot apstādījumus 
pie tiem un novākt koku celmus pils apkārtnē un gar 
celiņu malām.
Lai ar savām idejām iesaistītos Preiļu muižas kom-
pleksa un parka attīstības koncepcijas izstrādē, pēc 
Preiļu novada domes Attīstības daļas uzaicinājuma 
2.  februārī Preiļu novada pašvaldībā viesojās Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un 
būvzinātņu fakultātes dekāne prof. Daiga Zigmunde, 
docente Una Īle un 3. kursa studenti. Studentu izstrā-
dātās idejas pašvaldība varēs iestrādāt topošajā parka 
attīstības koncepcijā.

Daugavpilī renovēta Jaunbūves 
bibliotēka, turpinās cietokšņa 
restaurācija, bērnudārzos būs jauns 
laukumu aprīkojums, un “uzplaukušas” 
tulpes Baltijas valstu karogu krāsās

* 20. februārī Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle 
Jaunbūves bibliotēka atsāka darbu atjaunotās, papla-
šinātās telpās 18.  novembra ielā 161. Ar Daugavpils 
pilsētas domes atbalstu veiksmīgi renovēts ēkas pir-
mais stāvs un tajā ierīkota jauna, plaša lasītāju apkal-
pošanas zāle. Jaunajās telpās izvietots daiļliteratūras 
abonements pieaugušajiem, ir iespēja lasīt periodiku 
un izmantot divas datorizētas darba vietas ar interne-
ta pieslēgumu. Jaunbūves bibliotēkas telpu renovāci-
ja turpināsies ēkas otrajā stāvā.
* Daugavpils domes deputāti atbalstījuši projektu 
“Pārrobežu reģionālā kultūras mantojuma tūrisma 
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paplašināšana” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmā. Projekta gaitā restaurēs cietokšņa 
7. bastionu, kas atrodas pretī Rotko mākslas centram. 
Kopā ar projekta partneriem lietuviešiem tiks izstrā-
dāts kopīgs tūrisma maršruts “Daugavpils–Kauņa” un 
notiks arī citas aktivitātes.
* Šogad Daugavpils pašvaldība sākusi uzlabot mācī-
bu iestāžu infrastruktūru, un tā paredz arī atjaunināt 
aprīkojumu bērnudārzu spēļu laukumos. Budžetā 
šim mērķim ieplānotie 300 000 eiro tiks sadalīti starp 
desmit bērnudārziem.

* Sagaidot Baltijas valstu simtgadi, Daugavpils pilsētas 
trīs satiksmes apļus rotā Baltijas valstu karogu krāsu 
tulpes. 16.  februārī tulpes Lietuvas karoga krāsās 
“uzplauka” pie Vienības tilta, bet nākamajā nedēļā 
Igaunijas un Latvijas karogu krāsu tulpes izvietojās 
Cietokšņa–Daugavas ielā un Vaļņu–Daugavas ielā. 
Dekoratīvie ziedi pilsētu rotās visu pavasari. Pilsētas 
rotājumu idejas autori ir Pilsētplānošanas un būvnie-
cības departamenta mākslinieki.

Iekārtots metodiskais kabinets 
Krāslavas novada Indrā

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
atbalstu Krāslavas novada Indras pamatskolas telpās 
izveidots metodiskais kabinets, kurā tiks organizē-
ti dažādi semināri un radošās darbnīcas vietējiem 
iedzīvotājiem. Kabinets aprīkots ar visu nepiecieša-
mo semināru vadīšanai un uzskates materiālu sagata-
vošanai: interaktīvais panelis, dators, printeris, skene-
ris, laminators. Padomāts arī par semināru dalībnieku 
ērtībām  – iegādātas ērtas un viegli transformējamas 
mēbeles.

Projektu īstenojusi biedrība “Skola ar nākotni”. Tas 
tapis ar Krāslavas rajona partnerības atbalstu.

Rēzeknes novada Kaunatā nosiltināta 
sporta halle

Foto: Vladimirs Likovs
Rēzeknes novada Kaunatas sporta halle tiek nemitīgi 
noslogota, jo skolēni un pagasta iedzīvotāji brīvajā 
laikā labprāt nodarbojas ar sportu gan mācību stun-
du laikā, gan arī darbdienu vakaros. Tomēr janvārī šī 
nodarbe bija uz laiku jāatceļ, jo zālē notika siltināša-
na, ko sponsorēja SIA “ITERA Latvija” Valdes priekš-
sēdētājs Juris Savickis, Kaunatas vidusskolas sporta 
halles siltināšanai piešķirot 5354 eiro.
Nu jau sportotāji atgriezušies telpās un apgalvo, ka 
ir ievērojami uzlabojumi siltuma ziņā: 15 grādu vietā 
tagad turas 19.

Remontēs Ludzas Sociālās aprūpes 
centru

Parakstītais līgums starp Ludzas novada pašvaldību 
un SIA “ASKO AS” par sociālās aprūpes centra “Ludza” 
ēkas telpu vienkāršoto atjaunošanu paredz SAC ēkas 
1. stāvā atjaunot griestu un grīdas segumu, labiekārtot 
sanitārtehniskos mezglus, daļēji nomainīt logus un 
durvis, demontēt skursteņus un atjaunot apgaismes 
ķermeņus, elektroinstalāciju un ugunsdzēsības auto-
mātikas sistēmu.
Šie iekšējās apdares darbi noritēs Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”.
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Priekuļu vidusskolā veikts telpu 
remonts un ierīkota signalizācija

Priekuļu vidusskolā noslēdzies triju telpu remonts 
un ierīkota ugunsdzēsības signalizācija. Telpās veikta 
sienas, grīdu un griestu apdare un elektrotehniskie 
darbi. Remonta izmaksas veido 18 092,77 eiro.

Pārgaujas novadā tapis viduslaiku 
Straupes pilsētas makets

Ar citādu skatu un noskaņu Straupes pamatskolā 
šogad aizvadīta projektu nedēļa, kas norisinājās no 
5. līdz 9.  februārim. Pateicoties projektā “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvertajām 
aktivitātēm, kas paredzēja arī skolēnu iesaisti vēstures 
izzināšanā, Straupes pamatskolas audzēkņi varēja 
pašu rokām izgatavot viduslaiku Straupes pilsētas 3D 
maketu.
Projektu nedēļas noslēdzošajā fāzē skolā viesojās SIA 
“Mazā brīnumzeme” pārstāvji, kas pastāstīja un parā-
dīja, kā no putuplasta ar dažādu darbarīku un veiklu 
roku palīdzību var tapt neiedomājamas figūras, bet 
pēc tam, visiem kopā darbojoties, tika radīta skaista 
un paliekoša vērtība  – viduslaiku Straupes pilsētas 
plāns.

Valmierā simtgades svinību tērpos 
ietērpj Sajūtu parku

Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks aicina Latvijas valsts 
simtgadei par godu Sajūtu parka kokus ietērpt sar-
kanbaltsarkanās krāsās! Piedalīties akcijā var ikviens 
interesents (skolu, uzņēmumu, domubiedru grupas) 
un dāvāt kādam no Sajūtu parka kokiem svinīgo simt-
gades tērpu.
Tērpi tiks gatavoti no dzijām sarkanbaltsarkanos 
toņos un citiem dabai draudzīgiem materiāliem. 
Akcijas organizētāji parūpēsies par dažādiem teh-
niskiem jautājumiem, koordinēs publicitāti, kā arī 
sarūpēs balvas.

Limbažu novada Vidrižos atvērts 
sociālā atbalsta centrs

23. februārī Limbažu novada Vidrižos, Skolas ielā 2, 
tika atvērts Sociālā atbalsta centrs. Limbažu novada 
pašvaldības īstenotā un Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai finansētā projekta gaitā izre-
montēta telpa vairāk nekā 30 m² platībā, ierīkota 
mūsdienīga apkure, iekārtots virtuves stūrītis ar elek-
trisko plīti, izlietni un mēbelēm, bet sanitārajā mezglā 
izbūvēta duša, tualete un ievietota veļas mašīna. Pro-
jekta idejas autore ir Limbažu novada Sociālā dienes-
ta sociālā darbiniece Rita Dūda-Čača, kura līdzīgus 
centrus redzējusi citos novados.
Sociālā atbalsta centrā varēs sanākt interešu grupas 
un gleznot, gatavot pērļu rotiņas vai atklātnītes, apgūt 
pavārmākslu, cept pīrāgus vai atcerēties un izmēģināt 
kādu no senākām receptēm.

Līgatnes Kultūras namā jauni krēsli

Līgatnes Kultūras nams tagad var lepoties ar jauniem 
un ērtiem krēsliem, jo Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.–2020.  gadam apakšpasākumā “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3444-priekulu-vidusskola-veikts-telpu-remonts-un-ierikota-signalizacija
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3444-priekulu-vidusskola-veikts-telpu-remonts-un-ierikota-signalizacija
http://www.valmiera.lv/images/articles/large/18153_sajutu_parks_simtgade.jpg
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-projekti/7104-vidrizos-atverts-sociala-atbalsta-centrs
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-projekti/7104-vidrizos-atverts-sociala-atbalsta-centrs
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tējās attīstības stratēģiju” Līgatnes novada pašvaldība 
veiksmīgi realizējusi projektu “Krēslu iegāde Līgatnes 
Kultūras namam”. Projektu atbalstīja biedrība “Cēsu 
rajona lauku partnerība”.

Ādažos būvēs jaunu skolas ēku un 
turpinās Attekas ielas būvniecību

21. februārī Ādažu novada dome noslēdza līgumu par 
jaunas mācību vietas būvniecību Ādažu vidusskolai 
Ādažos, Attekas ielā 16 (mācību klases 1.–4. klasei), kā 
arī ielas būvniecību gar skolas jauno ēku (Attekas ielas 
turpinājumā).
Noslēdzoties konkursa “Skolas būvdarbi Ādažos” 

iepirkumam un atbilstoši Iepirkumu komisijas lēmu-
mam būvniecības līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA “Monum”. Vienošanās paredz, ka tiks izbūvēta jau-
nās skolas ēkas pirmā kārta par 10 528 882,50 eiro (bez 
PVN) un Attekas ielas turpinājums par 1  269  050,30 
eiro (bez PVN). Tas būs lielākais infrastruktūras pro-
jekts Ādažos, ko īstenos Ādažu novada dome.
Jaunās skolas ēkas būvniecībai tiks piesaistīts Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Projekta 
kopējās plānotās izmaksas par tā pirmo, otro un trešo 
kārtu ir 18 952 378,15 eiro (ieskaitot PVN), no kurām 
ERAF finansējums veido 2  564  487 eiro, valsts dotā-
cijas – 1 976 543,34 eiro un pašvaldības finansējums – 
14 411 347,81.
Atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam būvprojektam 
jaunās skolas ēkas pirmajā kārtā izbūvēs 32 mācību 
kabinetus. Lai samazinātu ekspluatācijas izmaksas, 
ēka izprojektēta ar augstiem energoefektivitātes rādī-
tājiem.
Plānots, ka jaunā ēka darbu varēs uzsākt 2019./2020. 
mācību gadā, savukārt skolas ēkas otrās kārtas (multi-
funkcionālā zāle) un trešās kārtas (specializētie mācī-
bu kabineti) būvniecība paredzēta līdz 2022.  gada 
beigām.

Jūrmala pirmā ievieš norēķinus par 
atkritumiem pēc svara

Jūrmalas pilsētā tiek ieviesta jauna pieeja sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā: maksu par sadzīves 
atkritumiem aprēķina pēc svara, nevis tilpuma. Šāda 
pieeja bija noteikta Jūrmalas pilsētas domes izsludi-
nātajā atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu kon-
kursā, kurā uzvarēja uzņēmums “Clean R”.
Šobrīd visā Latvijā sadzīves atkritumu maksu rēķi-
na pēc to tilpuma, bet atkritumu apsaimniekotāji, 
nododot atkritumus apglabāšanas laukumos, norē-
ķinās pēc svara. Jūrmala ir pirmā pilsēta Latvijā, kur 
atkritumu konteinerus pirms savākšanas svērs, un jūr-
malnieki – gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu namu 
iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes – arī norēķināsies 

par izvesto atkritumu svaru, nevis tilpumu. Šāda pie-
eja mudinās sabiedrību aktīvāk šķirot atkritumus.
Jūrmalā ir pieejami vairāk nekā 130 atkritumu šķiroša-
nas punkti, kuros bez maksas var atbrīvoties no papī-
ra, plastmasas un stikla atkritumiem; šķirotie atkritumi 
tiek nogādāti pārstrādei. Pludmales sezonā sešās 
vietās izvietoti konteineri dalītajiem atkritumiem  – 
plastmasai un stiklam –, tā ka iedzīvotājiem ir iespēja 
šķirot atkritumus un atbrīvoties no tiem bez maksas, 
tikai jāmaina sava attieksme, ikdienas ieradumi.
Atkritumu apsaimniekošanai “Clean R” iegādājies 
sešas jaunas specializētas automašīnas  – atkritumu 
vedējus, kas aprīkoti ar svaru sistēmu konteineru 
svēršanai. Kopš pērnā rudens visi konteineri Jūrmalā 
ir aprīkoti ar elektronisku identifikācijas iekārtu jeb 
čipu. Tajā iestrādāts individuāls, konkrētam līgumam 
piesaistīts kods. Konteiners pirms iztukšošanas un 
pēc tās tiek automātiski nosvērts. Datus par savu kon-
teineru svaru klienti varēs redzēt rēķinā. Svēršanas 
rezultāti būs pieejami arī atkritumu izvešanas brīdī – 
specializēto automašīnu vadītāji tos redzēs planšetē.

Kūrortpilsētā 14 jauni un videi 
draudzīgi autobusi
7. februārī Majoru stāvlaukumā SIA “Jūrmalas autobu-
su satiksme” (JAS) svinīgā pasākumā prezentēja jaunos 
un videi draudzīgos “ISUZU CITIBUS” autobusus, kas 
nedēļu vēlāk sāka kursēt Jūrmalas pilsētas maršrutos.

Dažādas ziņas: interesanti un noderīgi
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14 videi draudzīgie autobusi, kas darbojas ar dīzeļ-
degvielas dzinējiem, atbilst jaunākajām ekoloģisko 
normu kvalitātes prasībām EURO 6, līdz ar to tiks 
samazināts gaisa piesārņojums pilsētā. Arī ekspluatā-
cijā tie būs daudz ekonomiskāki nekā līdzšinējie JAS 
autobusi.
Visi jaunie autobusi ir aprīkoti ar zemo grīdu un 
atlokāmu rampu ērtākai iekļūšanai un izkļūšanai no 
sabiedriskā transporta cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem vai ar bērnu ratiem, audiovizuālo infor-
mācijas sistēmu un monitoru pasažieru informēšanai 
par maršrutiem un plānotajām izmaiņām kustības 
grafikos, videonovērošanas sistēmu (filmē tiešsaistē) 
ar 360 grādu objektīvu pasažieru drošībai un USB 
kontaktligzdām elektronisko ierīču uzlādei.
JAS, ieguldot arī savus līdzekļus, veiksmīgi piesais-
tījusi ES struktūrfondu līdzekļus. Jūrmala ir viena no 
pirmajām Latvijas pilsētām, kas, izmantojot Kohēzijas 
fonda līdzfinansējumu, spērusi nozīmīgu soli sabied-
riskā transporta infrastruktūras uzlabošanā pilsētā.

Čehijā sāk ražot elektrobusus Rēzeknei

Pērnā gada beigās Rēzeknes pilsētas dome noslēdza 
finansējuma līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par četru elektrobusu ražošanu un piegādi 
SIA “Rēzeknes satiksme” vajadzībām. Projekta vēr-
tība  – 1,6 milj. eiro, no tiem 85% ir Kohēzijas fonda 
līdzekļi.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par elektrobusu 
ražotāju izvēlēta Čehijas kompānija “SOR”. No 14. līdz 
16.  februārim domes Attīstības pārvaldes vecākais 
projektu vadītājs Imants Mekša, dīlera kompānijas 
“Balti Bussi Grupp” prezidents Mēliss Simulants un 
SIA “Rēzeknes satiksme” vadītājs Jevgenijs Koršen-
kovs, tehniskais direktors Aleksejs Vasiļjevs un gal-
venais inženieris Viktors Borcovs apmeklēja rūpnīcu, 
lai pirms ražošanas uzsākšanas saskaņotu pēdējās 
nianses.
Rēzekne saņems 9,5 metrus garus zemās grīdas auto-
busus (SOR EBN 9.5) ar 26 sēdvietām, komfortabliem 

anatomiskiem krēsliem un 42 stāvvietām. Atsevišķas 
vietas būs paredzētas personām ar invaliditāti, kā arī 
būs speciāls tablo vājredzīgiem pasažieriem. Auto-
busi būs aprīkoti ar videonovērošanas sistēmu, bez-
vadu internetu un citām modernām tehnoloģijām. 
Autobusu ārējā korpusa krāsu gamma būs Rēzeknei 
ierastā (baltā un apelsīnu krāsa), tomēr dizaina ziņā 
elektrobusi mazliet atšķirsies no vecajiem, tie arī 
brauks gandrīz bez trokšņa (baterijas lādiņa pietiks 
līdz pat 150 km).

Pēc grāmatvedības sakārtošanas 
Gulbenes novads ietaupīs vairāk nekā 
131 tūkstoti eiro
Gulbenes novada pašvaldība, ieviešot Valsts kontro-
les ieteikumus pašvaldības grāmatvedības sakārtoša-
nā, novada iedzīvotājiem varēs atvēlēt par 131 tūkstoti 
eiro gadā vairāk.
Racionālas saimniekošanas rezultātā iegūtos papildu 
līdzekļus pašvaldība izlietos svarīgām novada iedzī-
votāju vajadzībām: tiks paplašināts personu loks, 
kas var saņemt dzīvokļa pabalstu naudā; daļa ietau-
pīto finanšu līdzekļu tiks izlietoti pedagogu darba 
samaksas palielināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikto; paredzēts atbalstīt arī novada kolektīvu 
dalību Latvijas valsts simtgades dziesmu un deju svēt-
kos, kā arī paplašināt novada tūrisma piedāvājumu, 
Gulbenes dzelzceļa stacijā izveidojot izglītojošu un 
interaktīvu centru “Dzelzceļš un tvaiks”.

Tajā plānots izvietot vairāk nekā 30 interaktīvas ierī-
ces, kas paredzētas dažādu vecumu mērķauditori-
jai. To apmeklējot, varēs iejusties vilciena mašīnista 
lomā, piekraut vagonus, būvēt sliežu ceļus, pārslēgt 
pārmijas, lai vilcieni nesaskrietos, iepazīt dzelzceļa 
profesijas, vēsturi un veikt citas interesantas darbības. 
Šī pašvaldības iniciatīva tiks īstenota ar uzņēmēju 
un iestāžu atbalstu. Interaktīvo centru plānots atvērt 
2. septembrī.
“Šis ir labs piemērs valsts un pašvaldības institūciju 
sadarbībai. Ņemot vērā ieteikumus un mainot savu 
grāmatvedības politiku, esam ietaupījuši vērā ņemamus 
finanšu līdzekļus, ko, protams, izlietosim mūsu iedzī
votāju interesēs. Tā kā šovasar norisināsies dziesmu un 
deju svētki, daļa ietaupītās naudas tiks novirzīta novada 
amatiermākslas kolektīviem tērpu iegādei un šūšanai. 
Ceram, ka arī turpmāk sadarbība ar Valsts kontroli būs 
pozitīva un veicinās mūsu darba produktivitāti,” norā-
da Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris 
Vējiņš.
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Smiltenē mēneša 100. VSAA 
pakalpojuma saņēmējam – 
pārsteiguma dāvana

20. februārī valsts simtgades akcijā Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis pasniedza otro 
dāvanu simtajam Smiltenes novada Valsts un pašval-
dības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) 
apmeklētājam Zigmāram Zariņam no Variņu pagas-
ta, kurš izmantoja iespēju saņemt Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu, iesniedzot 
dokumentus par apdrošināšanas jeb darba stāžu līdz 
1996. gadam.
Atzīmējot Latvijas simtgadi, Smiltenes novada dome 
ik mēnesi vēlas izcelt un iepriecināt katra mēneša 
simto Smiltenes novada VPVKAC apmeklētāju un 
pakalpojuma saņēmēju, dāvinot simbolisku dāvanu – 
Latvijas valsts karogu. Nākamā dāvana tiks pasniegta 
martā – simtajam Smiltenes novada VPVKAC apmek-
lētājam, kurš pieteiks Valsts ieņēmuma dienesta (VID 
iestādes) pakalpojumu.

Valmieras mērs ar iedzīvotājiem tiekas 
ekskursijā

Lai klātienē apskatītu Valmierā uzsāktos un pabeigtos 
darbus, lielāko projektu īstenošanas vietas un uzzi-
nātu par iecerēm, apspriestu pašvaldības 2018. gada 
budžetu, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem, 
Valmieras pilsētas pašvaldība 8.  februārī aicināja 
iedzīvotājus uz tikšanos.
Tikšanās sākās ar izbraukumu pa Valmieru, un pil-
sētas ekskursiju vadīja Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Aptuveni 40 

iedzīvotāju izbraucienā kopā ar pilsētas pašvaldības 
vadību apskatīja daudzdzīvokļu īres namus, Valmie-
ras Mākslas vidusskolu un Valmieras Biznesa inku-
batoru Purva ielā, dienesta viesnīcas ēkas Ausekļa 
ielā, Vidzemes Olimpisko centru un jauno Valmieras 
peldbaseinu, Vidzemes slimnīcu, Leona Paegles ielu, 
Valmieras sākumskolu, Valmieras Kultūras centru, 
Vecpuišu parku, Valmieras Gaujas krasta vidussko-
lu-attīstības centru, Valmieras Pārgaujas ģimnāziju, 
Cempu ielas apli, Jāņa Daliņa stadionu un citas vietas.
Pēc aptuveni stundu garas ekskursijas tās dalībnieki 
tika aicināti Valmieras pilsētas pašvaldības Lielajā 
zālē, kur varēja uzdot jautājumus pašvaldības vadī-
bai un speciālistiem. Visvairāk iedzīvotājus interesē 
saimnieciski jautājumi par ceļu, ietvju un stāvlau-
kumu tehnisko stāvokli, tīrīšanu un pārbūvi, pagal-
mu labiekārtošanu, daudzdzīvokļu māju renovāciju, 
sociālo aprūpi un dažādiem kultūrvēsturiskiem vides 
objektiem.
Šāda iedzīvotāju tikšanās pilsētas ekskursijas formā 
Valmierā norisinājās pirmo reizi.

Pirmajā Alojas novada “Ziedotāju aplī” 
saziedoti 2535 eiro

23. februārī Alojas novada uzņēmējdarbības centrā – 
bibliotēkā SALA  – nodibinājums “Limbažu fonds” 
organizēja ziedojumu vākšanas pasākumu “Ziedotāju 
aplis”. Pasākumā tika prezentēti četri projekti Alojas 
novada iedzīvotāju ikdienas bagātināšanai, kā arī vēs-
tures saglabāšanai un novada vārda popularizēšanai. 
Kopumā ideju realizēšanai tika apsolīti 2535 eiro.
Atklājot pasākumu, “Limbažu fonda” Valdes priekš-
sēdētāja Spīdola Leimane norādīja, ka šī ziedojumu 
vākšanas forma ir pārņemta no Anglijas. Alojas nova-
dā “Ziedotāju aplis” notika pirmo reizi, taču Latvijā tas 
norisinājās jau piekto reizi.
Aptuveni mēnesi pirms pasākuma tika izsludināts 
projektu konkurss, kurā Alojas novada iedzīvotāji 
varēja iesniegt projektus novada sadzīves uzlaboša-
nai. Pieteiktie projekti ir šādi: “Izglāb profesoru stār-
ķi!”, ar kura palīdzību tiktu izgatavoti 100 eksemplāri 
spēlei ar šādu nosaukumu; projekts “Lai skan Alojā!” 
palīdzētu tikt pie datora dienas centra jauniešiem; 
projektā “Mērķtiecīgs un aktīvs dzīvesveids Puiku-
lē” nevalstiskā iedzīvotāju grupa “Puikules jaunie-
šu dome” vēlas atjaunot Puikulē futbola, basketbo-
la un volejbola laukumus, kā arī iegādāties sporta 
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inventāru; projekta “Puikules muiža – mūsu lepnums 
šodien un rīt” realizēšana ļautu saglabāt Puikules 
muižas Baltās zāles nejauši atklāto vēsturisko parketu.
Vakara gaitā šo projektu īstenošanai tika saziedoti 
2535 eiro, turklāt trim projektiem solītā summa pār-
sniedza nepieciešamo.

Veikta Vidrižu kapsētas datu 
digitalizācija

Februārī noslēgusies Limbažu novada Vidrižu pagasta 
kapsētas informācijas digitalizēšana, kas tika uzsāk-
ta pērnajā vasarā. Digitalizāciju veica Latvijā šobrīd 
vienīgais šāda veida pakalpojumu sniedzējs  – SIA 
“Cemety”, nodrošinot informācijas sistēmas izveidi, 
kas ietver uz topogrāfiskās uzmērīšanas datiem bal-
stītu karti ar konkrētiem apbedījumiem piesaistītu 
informāciju un fotoattēliem. Sistēma publiski pieeja-
ma interneta vietnē www.cemety.lv.
Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansē-
tā un Vidzemes lauku partnerības “Brasla” atbalstītā 
projektā “Limbažu novada kapsētu digitalizācija”. 
Līdz šim Limbažu novadā digitalizēta bija tikai Limba-
žu pilsētas kapsēta Jūras ielā.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 
darbosies jauno reindžeru grupa

Lai jauniešos veicinātu izpratni par dabas vērtību 
saglabāšanu, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 

(ZBR) izveidota jauno reindžeru kustība, kas būs jau 
trešā šāda grupa Latvijā līdztekus Ķemeru Nacionālā 
parka un Gaujas Nacionālā parka jaunajiem reindže-
riem. ZBR jauno reindžeru grupas vadītāja būs rezer-
vāta koordinatore Laura Taube.
Uz pirmo ZBR jauno reindžeru tikšanos bija pulcē-
jušies jaunieši no Alojas Ausekļa vidusskolas un Bau-
maņu Kārļa Viļķenes pamatskolas. Pirmais kopīgais 
pasākums plānots marta beigās Viļķenē, kur jaunieši 
dosies pārgājienā un iepazīs Vitrupes ielejas dabas 
liegumu, kā arī veidos savas grupas logo un saukli.

Septītā Nīcas jauniešu diena

Nīcā aizvadīta jau septītā Jauniešu diena, kas pulcēja 
230 jauniešus no Nīcas novada, Saldus, Brocēniem, 
Ēdoles, Vārmes, Elejas, Talsiem, Pāvilostas, Aizputes 
un Liepājas. Tā bija lieliska iespēja satikties un saturīgi 
pavadīt laiku.
Saistoši bija sagatavotie priekšnesumi atbilstoši šā 
gada tēmai “Viena diena Parīzē”. Jaunieši bija sajūsmā 
par “X faktora” uzvarētāja Artura Gruzniņa koncertu, 
uzdeva jautājumus un stāvēja rindā pēc autogrāfiem. 
“Wild Bananas Trip” puiši dalījās ar saviem ceļojumu 
iespaidiem un pieredzi, bet vēdiskais filozofs Uģis 
Kuģis lika aizdomāties par patiesajām dzīves vērtībām 
un ieteica ierobežot laiku, kas nelietderīgi tiek pava-
dīts sociālajos tīklos. Ļoti aktīvi apmeklēts bija Parīzes 
noskaņās iekārtotais fotostūrītis.
Gan ciemiņiem, gan mūziķiem bija pārsteigums, ka 
Nīcā jauniešu vidū ļoti iecienītas ir balles ar kleitām 
un uzvalkiem, nevis diskotēkas. Dejotājiem pietika 
enerģijas līdz četriem rītā!

https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-projekti/7069-veikta-vidrizu-kapsetas-digitalizacija
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-projekti/7069-veikta-vidrizu-kapsetas-digitalizacija
http://www.cemety.lv
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-vide/7085-ziemelvidzemes-biosferas-rezervata-darbosies-jauno-reindzeru-grupa
https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-vide/7085-ziemelvidzemes-biosferas-rezervata-darbosies-jauno-reindzeru-grupa
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Parakstīts Rīgas un Milānas sadarbības 
memorands

2. februārī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs 
parakstīja sadarbības memorandu ar Milānas mēru 
Džuzepi Salu ekonomikas, investīciju, kultūras, izglī-
tības un pieredzes apmaiņas jomā. Memorands starp 
Rīgu un Milānu būs spēkā divus gadus kopš parakstī-
šanas brīža.
Memorands paredz īstenot pieredzes apmaiņu un 
sadarbības projektus, lai sekmētu pilsētu kopienu 
kultūras, ekonomisko un sociālo izaugsmi, uzlabotu 
un veicinātu ilgtspējīgas attīstības modeļu apmai-
ņu. Iecerēts veicināt sadarbību izglītības un kultūras 
jomā, viedās pilsētas izveides, ilgtspējīgas pilsēt-
plānošanas un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
jomā, ekonomiskās attīstības, investīciju, tirdzniecī-
bas un tūrisma jomā, kā arī pievērsties pilsētu reģe-
nerācijai, publiskās līdzdalības veicināšanai un rajonu 
kopienu stiprināšanai.

Babītes novada pašvaldības un lidostas 
“Rīga” sadarbības memorands

Foto: Lidosta “Rīga”
15. februārī Babītes novada pašvaldība un VAS “Starp-
tautiskā lidosta “Rīga”” noslēdza sadarbības memo-
randu, kas apliecina abu pušu turpmāko sadarbību 

vides un kopienas attīstības līdzsvarošanai šajā teri-
torijā. Memorandu parakstīja Babītes novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ence un VAS “Starptautiskā 
lidosta “Rīga”” Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce.
Jau pērn lidosta “Rīga” uzsāka sadarbību ar vairākām 
Babītes novada pašvaldības institūcijām, organizējot 
pasākumus, ekskursijas un koncertu novada senio-
riem un klātienes tikšanās par darba iespējām lid-
ostā. Šogad lidosta “Rīga” plāno īstenot pasākumus 
kopā ar sešām Babītes novada pašvaldības iestādēm. 
Konkrētām mērķgrupām plānotas ekskursijas uz lid-
ostu, tematiski pasākumi par darba iespējām lidos-
tā, dāvanas vientuļiem senioriem, karjeras stundas 
skolēniem, ekspozīcija par aviāciju bibliotēkā un citi 
pasākumi.

Ventspils Augstskolai sadarbības 
partneri Ukrainā

Foto: Ventspils Augstskolas arhīvs
No 4. līdz 8. februārim Ventspils Augstskolas (VA) 
pārstāvji bija darba vizītē Ukrainā, kur tikās ar zināt-
niekiem, augstskolu mācībspēkiem un dažādu insti-
tūciju vadītājiem. Uz Ukrainu devās VA rektors Kārlis 
Krēsliņš, zinātņu prorektore Indra Dedze, Ventspils 
Starptautiskā radioastronomijas centra vadītājs Valdis 
Avotiņš un pētnieks Vladislavs Bezrukovs.
Vizīte noritējusi ļoti veiksmīgi – izdevies noslēgt divus 
sadarbības līgumus un trīs memorandus. Vizītes laikā 
noslēgti sadarbības līgumi un memorandi ar Ukrainas 
kosmosa aģentūru Kijevā, Radioastronomijas institū-
tu Harkovā, Ukrainas aviācijas universitāti, T. Sevčen-
ko Kijevas Nacionālo universitāti un Harkovas Valsts 
tehnisko universitāti.

Latvijas Universitāte sadarbosies ar 
pašvaldībām
15. februārī Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja 
Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks, 
prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina 

Sadarbības līgumi
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Druviete, rektora vietnieks studentu un sociālajos 
jautājumos Jānis Stonis, Reģionālā centra direktore 
Inese Freiberga un LU Alūksnes filiāles vadītāja Anita 
Pētersone.
Alūksnes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar LU 
par sadarbību novada iedzīvotāju izglītības līmeņa 
paaugstināšanā, mūžizglītībā un novada ekonomi-
kas attīstībā. Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 
Artura Dukuļa un LU rektora Indriķa Muižnieka 
parakstītais abu iestāžu sadarbības līgums paredz 
savstarpēju informācijas apmaiņu, prakses iespējas 
novada pašvaldības iestādēs vietējā filiālē vai Rīgā 
studējošajiem Alūksnes novada iedzīvotājiem. Tāpat 
iestādes varēs sadarboties bibliotēku izmantošanā, 
piedāvājot Alūksnes novada izglītības iestāžu darbi-
niekiem iespēju izmantot LU Alūksnes filiāles biblio-
tēkas resursus, savukārt vietējā filiālē studējošajiem – 
novada publisko bibliotēku resursus, metodiskās 
un organizatoriskās darbības izglītības jomā, augstā-
kās izglītības programmu izstrādē un īstenošanā LU 
Alūksnes filiālē. Puses varēs kopīgi organizēt nozaru 
speciālistu lekcijas, seminārus un diskusijas, koncer-
tus, meistarklases un citus radošus pasākumus. Paš-
valdības deleģētām personām būs iespēja piedalīties 
valsts pārbaudījumu komisiju darbā profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmās, kā arī studiju 
programmu virzienu izstrādē un akreditācijā. Pašval-
dība arī varēs ieteikt pētnieciskā darba virzienus stu-
dentu noslēguma darbu tematiem atbilstoši novada 
attīstības programmai Alūksnes filiālē studējošajiem.

Līgumu ar LU rektoru Indriķi Muižnieku par sadarbī-
bu izglītības, reģionālās attīstības un zinātnes jomā, 
lai sekmētu novada iedzīvotāju izglītības līmeņa 
paaugstināšanu, mūžizglītības pasākumu realizāciju 
un novada ekonomisko izaugsmi, 15.  februārī parak-
stīja Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts.

15. februārī LU rektors Indriķis Muižnieks parakstīja 
sadarbības līgumu arī ar Balvu novada domes priekš-
sēdētāju Aigaru Pušpuru.

Līgumu starp Rugāju novada pašvaldību un LU par 
augstākās izglītības ieguvi, apmācībām un kursiem 
parakstīja Rugāju novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāja Sandra Kapteine.

15. februārī Viļakas novada pašvaldība noslēdza 
sadarbības līgumu ar LU. Līgumu parakstīja LU rektors 
Indriķis Muižnieks un Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs.
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Sadarbības līgumu ar LU noslēdza arī Baltinavas 
novada pašvaldība, to parakstīja domes priekšsēdē-
tāja Sarmīte Tabore.

15. februārī Gulbenes novada domes priekšsēdē-
tājs Andris Vējiņš, parakstot sadarbības līgumu ar 
LU, apliecināja vēlmi sadarboties Gulbenes novada 
iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanā, mūžiz-
glītības koncepcijas īstenošanā, tā stiprinot Gulbenes 
novada ekonomiku.

Dzejiska dāvana valstij un pilsētai

Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē 15.  feb-
ruāra pēcpusdienā Ogres literāri radošā apvienība 
“Sirdsdoma” rīkoja nupat iznākušā dzejas kopkrāju-
ma atvēršanas svētkus.
Dzejas kopkrājumu “Uvertīra” kā dāvanu Latvijas 
simtgadei un Ogres deviņdesmitgadei veidojuši 22 
sirdsdomieši. Autoriem katram ir sava izteiksmes 
forma un tajā ieliktais saturs, katram autoram atšķirīga 
dzīves pieredze, bet visus vieno mīlestība uz savu 
pilsētu Ogri un savu Latviju.
Dzejas kopkrājuma redaktore ir “Sirdsdomas” vadī-
tāja Ilga Rēdmane. Grāmatai pasaulē nākt palīdzējuši 
vēl trīs sirdsdomieši, kuru dzeja lasāma jaunajā krā-
jumā: Skaidrīte Logina un Anita Zeiliņa, kuras veica 
korektores pienākumus, un Ziedonis Romāns, kura 
gleznas “Ceļš” motīvi rotā grāmatas vāku.

Izdota grāmata par Iecavas slimnīcu
9. februārī Iecavas veselības centrs aicināja uz atmiņu 
pēcpusdienu un grāmatas “Iecavas slimnīca laiku 
lokos” atvēršanas svētkiem. Tā tapusi ar Iecavas nova-

da domes finansiālu atbalstu.
Grāmatas autore ir Kamena Kaidaka. Viņa atzīst, 
ka grāmata nav tapusi kā zinātniska disertācija, bet 
tā, lai cilvēkiem interesanti to lasīt un lai pašai ir 
gandarījums no padarītā. Grāmata veidota gan no 
publicētām ziņām par slimnīcas vēsturi un arhīva 
materiāliem, gan no slimnīcas darbinieku un tuvi-
nieku stāstiem. Tekstuālo daļu papildina bagātīgs 
fotogrāfiju klāsts no pagājušā gadsimta sākuma līdz 
pat mūsdienām, savukārt grāmatas vāka noformēju-
mam izmantota mākslinieka Staņislava Stroda glezna 
“Rudens Iecavas slimnīcas parkā”.

Lolitas Stupānes jaunākās grāmatas 
prezentācija Galēnos
9. februārī Galēnos, Roberta Mūka muzejā, notika 
preilēnietes Lolitas Stupānes grāmatas “Raganu mei-
tēns Vičnella” prezentācijas pasākums.
Autore pastāstīja par raganu meitēna vārdu, kas, kā 
izrādās, atbilst raganas temperamentam. Lasītājus 
interesēja grāmatas tapšanas process, sarunas izvēr-
sās arī par iepriekš izdotajām grāmatām.

Grāmatas, filmas, spēles
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Patīkamu gaisotni literārajā pēcpusdienā radīja 
Roberta Mūka muzeja senatnīgā aura, kā arī pasā-
kuma vadītājas un Roberta Mūka muzeja saimnieces 
Martas Bindukas stāstījums.

Krāsojamā grāmata par Liepāju

Foto: Edgars Pohevičs
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, sadar-
bojoties ar mākslinieci Agnesi Rudzīti, radījusi krāso-
jamo lapu sēriju “Izkrāso Liepāju”, kas bez maksas 
būs pieejama lielākajā daļā Liepājas restorānu un 
kafejnīcu.
“Izkrāso Liepāju” ir zīmēšanas bloks jeb krāsojamā 
grāmatiņa ar mākslinieces Agneses Rudzītes radītiem 
13 zīmējumiem, kuros attēloti dažādi Liepājas objekti 
un sajūtas mākslinieces redzējumā.
Interesenti var lejupielādēt Krāsojamo grāmatiņu, to 
izprintēt un krāsot zīmējumus kopā ar saviem bēr-
niem arī mājās.

Koknesieši atgādina senos mērus

Kokneses internātpamatskolas-attīstības centra 
metodiskais dienests (autore  – speciālā pedago-

ģe Mg.  sc.  educ. Lolita Apsēna) izveidojis atgādnes 
“Senie mēri” izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, 
kas izmantojamas dažādos vecumposmos latviešu 
valodas, matemātikas, ģeogrāfijas, vēstures un audzi-
nāšanas stundās, lai iepazītu senās mērvienības un to 
daudzveidību.
Metodiskais materiāls sagatavots vieglajā valodā, 
papildināts ar krāsainiem attēliem un terminu un 
jēdzienu skaidrojumiem.

Viesītes novadu var izzināt spēlē

Pērn Viesītes novada pašvaldības izsludinātajā NVO 
projektu konkursā biedrība “Sēļu zīle” startēja ar pro-
jektu “Izglītojošas spēles par Viesītes novadu izveide 
un pieejamības nodrošināšana”. Tā gaitā Viesītes pil-
sētas deviņdesmitgadē sadarbībā ar Viesītes muzeju 
“Sēlija” interneta vidē tapusi spēle “Izzini Viesītes 
novadu!” ar 23 jautājumiem. Spēle sakārtota pa 
tēmām: ģeogrāfija, vēsture, kultūra, nozīmīgas vietas 
un personības.
Spēle pieejama gan pašvaldības, gan biedrības viet-
nēs šeit.

Mārupe laidusi klajā jaunu novada 
videorullīti

Februārī Mārupes novada pašvaldība nodevusi 
sabiedrības apskatei jaunu un asprātīgu novada tēla 
videoreklāmas rullīti. Video veidots sadarbībā ar SIA 
“Taracan Production”, un tā tapšanai profesionālu 
aktieru vietā tika meklēti piemērotākie tēli no pašu 
novadnieku vidus. 1.  februārī svinīgā gaisotnē video 

https://www.liepaja.lv/dokumenti/krasojamo-lapu-serija-izkraso-liepaju/
http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/02/Tver%C5%A1ana-1.png
http://seluzile.lv/?page_id=639


pirmo reizi tika demonstrēts projektā iesaistītajiem 
dalībniekiem.
Izstrādātāji jaunajā video asprātīgā un svaigā veidā 
ietvēruši būtiskākās novada attīstības tendences, 
akcentējot augstos dzimstības rādītājus, uzņēmēj-
darbības vides pievilcību, pašvaldības ieguldījumu 
izglītībā un tās infrastruktūras attīstībā, pievilcīgo 
un zaļo dzīves vidi, kā arī atpūtas un izklaides 
iespējas.
Jauno novada video skatiet šeit.

Ventspils novada Ugālē tapusi filma 
par baroka laikmetu
9. februārī Ugāles Mūzikas un mākslas skolā pirmo 
reizi plašākai publikai tika parādīta nesen uzņem-
tā videofilma ar animācijas elementiem “Ugāles 
baroks”. Tās tapšanā iesaistīti ne tikai mācību iestādes 
audzēkņi un pedagoģes, bet arī mākslas zinātnieks 
Ojārs Spārītis, ērģeļmeistars Jānis Kalniņš, novad-
pētniece Laimdota Junkara, video speciālists Mārcis 
Pļaviņš un datorgrafiķe Sindija Mačtama.
Iecere veidot filmu radās Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolas mākslas vēstures pasniedzējai Ilzei Babrai, 
kura kopā ar kolēģēm vēlējās sagatavot izglītojošu 
un audzēkņiem viegli uztveramu materiālu par baro-
ka laikmetu. Tas nebija grūts uzdevums, jo Ugālē 
atrodas luterāņu baznīca, kurā atrodami šā laikmeta 
elementi. Tika nolemts veidot skolas vecuma bēr-
niem domātu saistošu videofilmu, kurā redzams, kā 
mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis astoņiem Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem stāsta par baroku, 
savukārt ērģeļmeistars Jānis Kalniņš atklāj interesan-
tus faktus par dievnama ērģelēm.

Ziņas sagatavojuši Zane Bulmeistare, Jānis Krievāns, 
Lāsma Bundiķe, Diāna Rudakova, Zane Gorškova, 

Kristers Blūms, Ķekavas novada domes Sabiedrisko 
attiecību daļa, Guna Malinovska, Inguna Pekmane, 

Tatjana Komare, Liepājas pilsētas pašvaldības admi-
nistrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga 

daļa, Mārtiņš Vilemsons, Ilze Aizsila, Iluta Mežule, 
Gunta Kalmane, Ieva Arnīte, Ilona Vilcāne, Aus-

tra Saturiņa, Jeļena Litvjakova, Mārīte Rūja, Liāna 
Lilenblate-Sipko, Ilze Eglāja, Gatis Štolcers, Jelgavas 

pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārval-
de, Daina Jāņkalne, Jolanta Lapiņa, Edīte Husare, 

Gunta Jākobsone, Sanita Kitajeva, Ilze Vogina, 
Inese Solozemniece, Margita Liepiņa, Sanita Meļko, 

Maija Paegle, Sergejs Gorņiks, Vineta Lapsele, 
Ingrīda Kraukle, Anita Āboliņa, Aigars Ieviņš, Aira 

Šmelde, Baiba Gailīte, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu 
centrs, Vaiva Ostrovska, Aija Svarinska, Aizputes 

novada domes Attīstības nodaļa, Dace Freidenfel-
de, Inese Siliņa, Ieva Taurinskaite, Maira Melvere, 

Iveta Rozenfelde, Kristīne Vērdiņa-Jackeviča, Zane 
Šteina, Dace Tribocka, Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bas Sabiedrisko attiecību nodaļa, Dzidra Nartiša, 
Inga Gedžūne, Daugavpils domes Sabiedrisko 

attiecību un mārketinga nodaļa, biedrība “Skola ar 
nākotni”, Ināra Paramonova, Svetlana Rimša, Lelde 

Bukovska, Aija Kamala, Daina Tērauda, Monika 
Griezne, Kaspars Līcītis, Jekaterina Smolicka, Smil-
tenes novada VPVKAC, Sandra Taube, Anna Siliņa, 

Maija Rēna, Gunita Šime, Rīgas domes Sabiedrisko 
attiecību nodaļa, Evita Aploka, Agrita Luža, Terēzija 
Babāne, Jana Igaviņa, Anta Kļaveniece, Lolita Apsē-

na, Gunta Dimitrijeva, Marlena Zvaigzne
Apkopojusi Gunta Klismeta

Foto: Sandra Bērziņa

https://youtu.be/XWBB-Ak_EjE
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-469/ct-menu-item-471/3446-ugale-tapusi-filma-par-baroka-laikmetu
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-469/ct-menu-item-471/3446-ugale-tapusi-filma-par-baroka-laikmetu

