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Aizvadīts aprīlis, maijs un jūnijs – ar Lieldienām un pavasari kalendārā un dabā, ar pasā-
kumu “Satiec savu meistaru!”, kurā tautas lietišķās mākslas meistari, amatnieki, stāst-
nieki, tautas teicēji, muzikanti un dziedātāji vairāk nekā 150 vietās visā Latvijā aicināja 
ikvienu interesentu iepazīt nemateriālo kultūras mantojumu, ar atmiņām par 21.  aprīli 
pirms 28 gadiem Daugavas stadionā Rīgā, kad Vislatvijas deputātu sapulces vairāk nekā 
8000 delegātu no 492 pagastiem un 56 pilsētām deva mandātu Augstākajai Padomei 
1990. gada 4. maijā pieņemt Neatkarības deklarāciju, ar Lielo talku 28. aprīlī, kas šogad 
aizritēja ar saukli “Mainām Latviju! Maināmies paši!”, ar Meža dienām gan Kārķos, 
gan citviet Latvijā, ar Baltā galdauta svētkiem 4. maijā, Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas gadadienā, ar “Lauku ceļotāja” ikgadējo akciju “Atvērtās dienas laukos”, ar 
tradicionālo Muzeju nakti 19. maijā, kuras tēma šogad bija “Šūpulis” un kurā līdz ar 122 
akreditētajiem muzejiem iesaistījās arī 82 citas kultūras, valsts pārvaldes un pašvaldību 
institūcijas, ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumiem 14. jūnijā, ar 
16. Lielo labdarības robežtirgu, dvīņu pilsētu Valkas–Valgas festivālu un Cimzes mūzikas 
dienām Valkā, aizraujošo palu šovu “Lido zivis Kuldīgā”, Vimbu svētkiem Bauskā, 21. 
Gaujas plostnieku svētkiem Strenčos, Gaujas svētkiem Ādažos, Alūksnes svētkiem Kaln-
ciema kvartālā Rīgā, pirmajiem Bernātu Ceriņu svētkiem, viduslaiku dienu Ronnenburgā 
jeb Raunā, starptautisko tautas mākslas festivālu “Augšdaugava” Daugavpils novada 
Naujenes pagasta Slutišķu sādžā, Saldējuma svētkiem Rūjienā, Jēkabpils pilsētas svētkiem 
“RADI Jēkabpilī!”, ar līgošanu un akcijas “Izgaismo Latviju!” ugunskuriem, ar citiem svēt-
kiem un dažnedažādiem pasākumiem un notikumiem.

Aprīļa, maija un jūnija ziņu apkopojumā stāstīts gan par jaunumiem pašvaldībās, gan 
infrastruktūras projektiem  – ielām, ceļiem un laukumiem, ūdenssaimniecības un sil-
tumtīklu sakārtošanu un teritoriju labiekārtošanu  –, gan izglītības, kultūras, sporta un 
sociālajām būvēm, gan vides un mākslas objektiem un piemiņas vietām, gan izdotajām 
grāmatām un izveidotajām filmiņām, gan tūrisma piedāvājumiem un citiem paveikta-
jiem darbiem un darbiņiem.
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Ķeguma novada domei jauns vadītājs – 
Raivis Ūzuls

9. maijā Ķeguma novada domē tika izskatīts sešu de
putātu iesniegums par domes priekšsēdētāja Ilmāra 
Zemnieka atbrīvošanu no ieņemamā amata, un vai
rākums deputātu nobalsoja par to. Tūdaļ pēc tam 
priekšsēdētāja amatam deputāti izvirzīja divus kan
didātus – Raivi Ūzulu un Imantu Smirnovu. Par Raivi 
Ūzulu nobalsoja astoņi deputāti, bet pret bija septiņi.
Pēc kārtējās domes sēdes tika izsludināta ārkārtas 
domes sēde, kurā no amata atbrīvoja pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieku Imantu Smirnovu un 
priekšsēdētāja vietnieku Birzgalē Pāvelu Kotānu un 
par Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
ar astoņām balsīm par un septiņām balsīm pret tika 
ievēlēts Kristaps Rūde.

Bauskas novada domes 
priekšsēdētājs – Arnolds Jātnieks

10. maijā Bauskas no
vada domes deputāti 
ar deviņām balsīm 
par pašvaldības vadī
tāju ievēlēja Arnoldu 
Jātnieku. Otra kandi
dāte – Karīna Andrei
ka  – saņēma astoņas 
balsis.
Izskatot sēdes darba 
kārtības otro jautāju
mu par priekšsēdētā
ja vietnieka Voldemā
ra Čača atbrīvošanu 

no amata, vairāki deputāti pauda viņam atbalstu un 
uzteica viņa izdarīgumu, strādīgumu, atsaucību un 

godīgumu. Balsojumā ar deviņām balsīm pret saga
tavoto lēmumprojektu, septiņām par un vienam de
putātam atturoties, lēmums par Voldemāra Čača at
celšanu no amata tika noraidīts, un viņš arī turpmāk 
pildīs Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnie
ka amata pienākumus.

Saldus novada pašvaldības jaunais 
priekšsēdētājs – Māris Zusts

8. jūnijā Saldus novada domes ārkārtas sēdē no paš
valdības vadītāja amata atkāpās līdzšinējais domes 
priekšsēdētājs Reinis Doniņš un ar vienbalsīgu 13 klāt
esošo deputātu lēmumu (četri opozīcijas deputāti 
sēdē nepiedalījās) par Saldus novada domes priekš
sēdētāju apstiprināts Māris Zusts.
Ar tādu pašu balsu skaitu ievēlēts arī jaunais domes 
priekšsēdētāja vietnieks – Raivis Zīrups.

Talsu novada domes priekšsēdētājs – 
Dainis Karols

28. jūnijā Talsu no
vada domes ārkār
tas sēdē par jauno 
Talsu novada domes 
priekšsēdētāju ievē
lēts Dainis Karols. 
Sēdē piedalījās 15 
no 17 ievēlētajiem 
deputātiem, klāt 
nebija līdzšinējais 
pašvaldības vadītājs 
Edgars Zelderis un 
deputāte Ilze Indrik
sone. Par D.  Karolu 

APRĪLIS, MAIJS UN JŪNIJS PAŠVALDĪBĀS

Pārmaiņas pašvaldībās



LOGS4

PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBĀS
bija 12 balsis, bet pret – trīs. Otra šā amata pretenden
te – līdzšinējā domes priekšsēdētāja vietniece attīstī
bas, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone  – 
ieguva mazāk balsu.
Sēdē tika lemts arī par grozījumiem pašvaldības no
likumā un priekšsēdētāja vietnieku skaits samazināts 
no trim uz diviem. Priekšsēdētāja pirmā vietnieka 
amatā ievēlēts Ģirts Kalnbirze, bet priekšsēdētāja 
vietnieka amatā – Normunds Tropiņš.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Finanšu komitejas sēdē izmantota 
videokonference

12. aprīlī kārtējā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu 
komitejas sēdē pirmo reizi tika izmantota videokon
ference un deputātu elektroniskā balsošana tieš
saistē: izmantojot videokonferenci, sēdē attālināti 
piedalījās domes deputāts Aigars Nitišs.
Balstoties uz saistošajiem noteikumiem nr. 43 “Jēkab
pils pilsētas pašvaldības nolikums”, Jēkabpils domes 
deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir 
tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes nori
ses vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja pie
dalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodro
šināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts 
sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības 
sistēmu Namejs.

Rēzeknes novadā reorganizēs pagastu 
pārvaldes un to grāmatvedības

Rēzeknes novada domes 19. aprīļa sēdē deputāti ap
stiprināja pašvaldības darba grupu ziņojumu par no
vada pagastu pārvalžu administratīvās efektivitātes iz
vērtēšanu un nolēma uzsākt pagastu pārvalžu un bēr
nu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) grāmatvedības 
reorganizāciju. To plānots pabeigt līdz gada beigām, 
un tā ietvers pagastu pārvalžu juridiskā statusa maiņu 
un grāmatvedību reorganizāciju.
Izveidojot četru pagastu apvienības un centralizējot 
BJSS grāmatvedību, to skaits pašvaldībā samazināsies 
līdz 11 (administrācijas, četras pagastu apvienību, trīs 
speciālo internātpamatskolu un trīs sociālās aprūpes 
iestāžu grāmatvedības), bet naudas līdzekļu ekono
mija veidosies aptuveni 166 000 eiro apmērā pagastu 
pārvaldēs un 8771 eiro apmērā BJSS budžetā. Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas grāmatvedības veikšana 
tiks uzdota administrācijas grāmatvedībai, nepalieli
not administrācijas grāmatvedības darbinieku skaitu.
Ietaupītos līdzekļus varēs izlietot pašvaldības teritori
jas un infrastruktūras uzlabošanai. Pagastu skaits no
vadā paliks nemainīgs (25), bet tiks izveidots tā sauca
mais dekoncentrētais pārvaldes modelis.

Ventspils novada pašvaldība iegādāsies 
īpašumu

Ventspils novada domes deputāti nolēmuši iegādā
ties ēku Kuldīgas ielā 3 Ventspilī. Tas darīts tādēļ, lai 
pašvaldībai nebūtu jāīrē telpas un varētu uzlabot dar
binieku darba apstākļus.
Pašlaik Ventspils novada pašvaldības darbinieki strā
dā Ventspilī, Skolas ielā 4, kas ir pašvaldības īpašums, 
un divās ēkās, kur telpas tiek īrētas. Kopš 2010. gada 
par telpu nomu pašvaldība ir samaksājusi 240 tūksto
šus eiro, turklāt nomas maksa pieaug, tādēļ lēmums 
iegādāties ēku uz 20 gadu nomaksu ir ekonomiski iz
devīgs, jo tādējādi pašvaldība ietaupīs 347 040 eiro. 
Lai nopirktu ēku Kuldīgas ielā 3, pašvaldība izmantos 
Valsts kases aizdevumu. Īpašuma cena ir 320  000 
eiro.
Darbu jaunajās telpās paredzēts uzsākt nākamā gada 
otrajā pusē, bet daļa darbinieku uz ēkas pirmo stāvu 
varētu pārcelties šāgada beigās vai nākamā gada sā
kumā pēc kosmētiskā remonta pabeigšanas. Kuldīgas 
ielā  3 atradīsies dome, bet Skolas ielā  4 strādās So
ciālā dienesta, Finanšu nodaļas, Izglītības pārvaldes, 
Nodokļu nodaļas un Bāriņtiesas darbinieki.

http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/3619-ventspils-novada-pasvaldiba-iegadasies-ipasumu
http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/3619-ventspils-novada-pasvaldiba-iegadasies-ipasumu
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Apstiprinātie pašvaldību 2017. gada 
pārskati
* 27. aprīlī Ventspils pilsētas domes sēdē apstiprināts 
Ventspils pilsētas pašvaldības 2017. gada konsolidē
tais pārskats, kurā iekļauti desmit pašvaldības budže
ta iestāžu gada pārskati un pašvaldības finansējums 
kapitālsabiedrībām un Ventspils Augstskolai.
* 18. maijā Ventspils pilsētas dome apstiprināja Vents
pils pilsētas pašvaldības 2017.  gada publisko pār
skatu, kurā sniegta informācija par pašvaldības darbī
bu un finanšu resursiem aizvadītajā gadā un turpmā
kajiem darbības plāniem, kā arī par Ventspils pilsētas 
pašvaldību, tās struktūrvienībām un galvenajiem pa
kalpojumiem.
* Ciblas novada domes sēdē 24.  maijā apstiprināts 
pašvaldības gada pārskats par 2017.  gadu. Tajā fik
sēts Ciblas novada pašvaldības finansiālais stāvoklis 
2017. gada 31. decembrī, pašvaldības darbības finanšu 
rezultāti un naudas plūsma gadā. Pašvaldības finan
siālā situācija ir stabila.

Grozījumi pašvaldību 2018. gada 
budžetos
* 5. aprīlī Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti ap
stiprināja grozījumus Jēkabpils pilsētas domes sais
tošajos noteikumos par Jēkabpils pilsētas budžetu 
2018. gadam un 7. jūnija sēdē apstiprināja grozījumus 
Jēkabpils pilsētas 2018. gada budžetā. Jēkabpils šā
gada pamatbudžetu veido ieņēmumi 29 106 486 eiro 
un izdevumi 33  659  604 eiro apmērā; aizņēmumu 
kopsumma ir 5 705 186 eiro, bet to atmaksa – 529 695 
eiro. Papildu izdevumi paredzēti pašvaldības polici
jas darbības nodrošināšanai, kompensācijai SIA “Jē
kabpils autobusu parks” ar sabiedriskā transporta pa
kalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu segšanai par 
2017. gadu, Zemgales ielas atjaunošanai, kā arī citiem 
mērķiem.
* 10. maijā Liepājas domes Finanšu komitejas sēdē tika 
apstiprināts Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada 
budžeta pieaugums kopumā par 2,05 miljoniem 
eiro. Lielāko pieauguma daļu veido ieņēmumi no 
SIA “Liepājas enerģija” dividendēm. Sadalot budžeta 
pieaugumu, deputāti kā prioritāti atbalstīja finansē
juma novirzīšanu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
labiekārtošanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai jeb 
vēsturisko ēku renovācijai un nekustamā īpašuma ie
gādei Brīvības ielā 95b. Papildu līdzekļi paredzēti arī 
publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošanai Bernā
tos, Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācijai, 
Dzimtsarakstu nodaļas teritorijas labiekārtošanai, SIA 
“Aviosabiedrība “Liepāja”” pilotu skolas atvēršanai, 
lietus kanalizācijas izbūvei un pašvaldības dzīvojamā 
fonda attīstīšanai.
* Ķekavas novada dome 1. jūnijā apstiprināja grozīju
mus Ķekavas novada pašvaldības budžetā, paredzot 

papildu līdzekļus vairākiem attīstības un infrastruktū
ras sakārtošanas projektiem – ūdenssaimniecības pro
jektam Loreķu laukā, bērnudārzam “Zvaigznīte” Vald
laučos, doktorātam Titurgā, Ķekavas Mākslas skolai, 
atpūtas vietas izveidei pie Daugavas Ziedonī u.c.

Pašvaldību attīstības un plānošanas 
dokumenti
* Ņemot vērā Mārupes pašvaldības prioritātes, plā
notās aktivitātes un ES struktūrfondu līdzfinansēju
mu, izstrādāti grozījumi Mārupes novada attīstības 
programmas 2013.–2019.  gadam rīcības plānā un 
investīciju plānā 2017.–2019. gadam, kas apstiprināti 
ar domes 23. aprīļa lēmumu.
* 24. aprīļa Vārkavas novada domes sēdē nolemts iz
strādāt jaunu plānošanas dokumentu – Vārkavas no
vada attīstības programmu 2019.–2025. gadam –, ie
zīmējot svarīgākos veicamos darbus novada attīstībai.
* 25. aprīlī Viļakas novada dome apstiprināja Viļakas 
novada attīstības programmu 2018.–2024. gadam.
* Tā kā pašvaldībā ne retāk kā reizi trijos gados ir jā
izstrādā uzraudzības pārskats par attīstības pro
grammas īstenošanas rezultātiem, Viesītes novada 
pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeo
grāfijas un zemes zinātņu fakultātes telpiskās attīstības 
plānošanas profesionālās maģistra studiju program
mas studentiem veikusi iedzīvotāju aptauju. Iesnieg
tajās atbildēs uzsvērts, ka pašvaldībai jāveido dialogs 
ar iedzīvotājiem un jāuzklausa viņu viedoklis, jārīko 
kvalitatīvi kultūras pasākumi un vairāk jāpiesaista jau
nie speciālisti. Vairākkārt anketās skarta infrastruktū
ra – ceļu, ielu un apgaismojuma sakārtošana novada 
teritorijā. Visvairāk anketās dominē bezdarba jautā
jums – jaunu darbvietu radīšana un uzņēmējdarbības 
veicināšana.
* Kopš gada sākuma norit darbs pie Jaunpils novada 
attīstības programmas 2019.–2025.  gadam. To iz
strādā SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Jaunpils 
novada domi. Šobrīd jau veikts pašreizējās situācijas 
raksturojums un apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezul
tāti.
* 29. jūnijā Ventspils pilsētas dome nolēma veikt 
grozījumu Ventspils pilsētas attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam rīcības plānā, jo, plānojot pil
sētas infrastruktūras sakārtošanas projektus, radusies 
iespēja piesaistīt līdzekļus emisijas kvotu izsolīšanas 
instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Sil
tumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām 
pilsētvides tehnoloģijām”. Šo izmaiņu rezultātā būs 
iespējams iesniegt projektu, lai vairākās Ventspils pil
sētas ielās nātrija gāzizlādes tehnoloģijas gaismekļi 
tiktu nomainīti uz energoefektīviem LED (gaismas 
diožu) gaismekļiem.
* 12. aprīlī Rēzeknes pilsētas dome apstiprinājusi Rē
zeknes pilsētas teritorijas plānojumu un izdevusi 
saistošos noteikumus “Rēzeknes pilsētas teritorijas 

Pašvaldību budžeti un citas programmas
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plānojuma 2018.–2030. gadam grafiskā daļa un teri
torijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Teritori
jas plānojums izstrādāts vienotajā Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
* Sabiedriskās apspriešanas laikā par jauno Rīgas te
ritorijas plānojumu 2018.–2030.  gadam Rīgas do
mes Pilsētas attīstības departamentā saņemts ap 1500 
priekšlikumu. Tos iesnieguši iedzīvotāji, nekustamo 
īpašumu īpašnieki, desmit apkaimju biedrības, vides 
un kultūras mantojuma organizācijas, universitātes, 
profesionālās organizācijas, kā arī Rīgas domes de
putāti. Vairāki iesniegumi ir kolektīvi. Par sagatavoto 
plāna redakciju departaments ir saņēmis atzinumus 
no 51 institūcijas. Rīgas domes Pilsētas attīstības ko
miteja 16. aprīlī atbalstīja jaunā Rīgas teritorijas plāno
juma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju at
zinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 
Ņemot vērā procesa sarežģītību un apjomu, priekš
likumu un atzinumu izvērtēšana prasīs vismaz sešus 
mēnešus.

Enerģētikas rīcības plāni
* Saskaņā ar Bauskas no
vada domes 26.  aprīļa lē
mumu ir apstiprināts Baus
kas novada pašvaldības 
enerģētikas rīcības plāns 
2018.–2025.  gadam. Tas 
tika izstrādāts Baltijas jūras 
reģiona programmas 2014.–
2020. gadam projektā “Bal
tijas enerģētikas teritorijas 

plānošanas perspektīvas” sadarbībā ar energopārval
dības ekspertiem no SIA “Ekodoma”.
* Eiropas teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģio
na programmā 2014.–2020. gadam projektā “Baltijas 
enerģētikas teritorijas plānošanas perspektīvas” iz
strādāts arī Viesītes novada enerģētikas rīcības plāns 
2018.–2025.  gadam. Tajā norādīti veidi, kā ieviest 
sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa samazināšanai 
pašvaldības infrastruktūras objektos un veicināt to 
efektīvāku apsaimniekošanu.
* Vairākas pašvaldības Vidzemē pēc pašu iniciatīvas 
analizējušas enerģijas patēriņa datus savās ēkās un sa
gatavojušas enerģijas rīcības plānu, sperot lielu soli 
pretī ilgtspējīgai resursu izmantošanai savās ēkās un 
pārdomātai to apsaimniekošanai. Energoplāni izstrā
dāti Apes, Alūksnes, Cesvaines, Gulbenes, Jaunpie
balgas, Lubānas, Pārgaujas, Priekuļu un Smiltenes 
novada pašvaldībai un SIA “Vidzemes slimnīca”.

Apstiprināts Ludzas novada jaunatnes 
politikas galvenais dokuments
26. aprīlī Ludzas novada domes sēdē apstiprināta 
Ludzas novada jaunatnes politikas attīstības pro
gramma 2018.–2024. gadam. Tās izstrādē piedalījās 
jaunieši, pārstāvji no novada pašvaldības, skolas un 
Bērnu un jauniešu centra. Notika arī publiskā apsprie
šana, kurā tika diskutēts par šo dokumentu un tā satu
ru, uzklausīti un ņemti vērā ieteikumi.

Foto: Svetlana Rimša

Preiļu novada domes atbalstāmo 
profesiju saraksts
Jūnija domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu nova
da domes atbalstāmo profesiju sarakstu 2018./2019. 
mācību gadam. Preiļu novada pašvaldības stipendiju 
piešķiršanai šogad tiks atbalstītas šādas profesionālās 
studiju specialitātes: rehabilitologs, dietologs, klīnis
kais psihologs, endoskopists, oftalmologs, pediatrs, 
anesteziologs, reanimatologs, ķirurgs, vecmāte, bēr
nu māsa un audiologopēds.
Pirms diviem gadiem tika apstiprināts Preiļu novada paš
valdības stipendiju nolikums, kura mērķis ir sekmēt stu
dējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novadam, tādējā
di nodrošinot Preiļu novada pašvaldību, tās iestādes un 
komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

Daugavpils novada aizsargājamo 
objektu jaunais saraksts

Jaunā redakcijā apstiprināts Daugavpils novada aiz
sargājamo kultūras mantojuma objektu saraksts ar 
225 kultūrvēsturiskiem objektiem. Sarakstā iekļauti 
sakrālās arhitektūras objekti, muižas un parki, skolas, 
pagastmājas, industriālie objekti, vēstures pieminekļi 
un notikumu vietas.
Pēdējā piecgadē Valsts kultūras pieminekļa statuss 
piešķirts 12 objektiem – Berķeneles evaņģēliski luteris
kajai baznīcai, Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas ka
toļu baznīcai, Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcai ar žogu un plebāniju, Vaboles muižas teritori
jai ar parku, tajā skaitā saimniecības ēkai, pārvaldnieka 
mājai, malkas šķūnim, muižas kungu mājas pamatiem 
un ledus pagrabiem, Vecsalienas (Červonkas) muižas 
pilij, Patmaļu katoļu kapličai un Slutišķu sādžai.

PAŠVALDĪBU BUDŽETI

https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/33530/dzirnacas.jpg
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Abavas pagasta ģerbonis – starptautiski 
atzīts

Kultūras ministrija reģis
trējusi Abavas pagasta 
ģerboni: purpura laukā 
sudraba vīngliemezis 
zelta čaulā pa kreisi, la
bējā augšējā stūrī sud
raba vīnkoka lapa le
jupvērsta labās spāres 
virzienā.
Ģerboni izstrādājis 
mākslinieks Edgars Sims 
sadarbībā ar Sabiles pil
sētas un Abavas pagasta 

iedzīvotājiem, pārvaldes vadītāju Zigmundu Bruna
vu un Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra 
mākslinieci Inesi Bērziņu.
Ne tikai Valsts heraldikas komisija, bet arī starptautiski 
heraldikas mākslinieki no Krievijas un Francijas atzinī
gi novērtējuši Abavas pagasta ģerboni, kurā iekļauts 
reti izmantots simbols – gliemezis.

Savs ģerbonis arī Virbu pagastam
Pie sava ģerboņa ticis 
vēl viens Talsu novada 
pagasts: 14.  jūnijā Kultū
ras ministrija reģistrējusi 
Virbu pagasta ģerboni. 
Vārds “virba” nozīmē 
klūgu, tādēļ Virbu pagas
ta ģerboņa vadmotīvā 
iestrādāts pinums – skal
dīts ar sarkanu un sudra
bu, šķērsām krustveida 
pinums no viena uz otru. 
Skaldījums simbolizē arī 

ģeogrāfisko izvietojumu, jo pagasts veidojies reizē 
ar Maskavas–Rīgas–Ventspils dzelzceļa izbūvi 19. un 
20. gs. mijā un dzelzceļš to sadala divās daļās.
Virbu pagasta ģerboni izstrādājis heraldiskais māksli
nieks Edgars Sims sadarbībā ar Virbu pagasta iedzī
votājiem, pārvaldes vadītāju Egilu Alsbergu un māk
slinieci Inesi Bērziņu.
Talsu novadā ir 13 apstiprināti ģerboņi, pārējiem pa
gastiem, kam vēl nav sava ģerboņa, šobrīd tiek izstrā
dātas skices.

Vecumniekos iesvētīts novada karogs
Vecumnieku iedzīvotāji un ciemiņi 4. maijā bija pul
cējušies valsts karodziņu virtenēm rotātajā jaunizvei
dotajā Aizupes parkā, lai kopīgi svinētu Neatkarības 
atjaunošanas dienu.
Šī diena Vecumnieku novadā tiks ierakstīta vēsturē, jo 
novads ticis pie sava karoga, ko iesvētīja Vecumnie

ku evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Roberts 
Otomers. Karoga autors ir grafiķis un dizaineris Vla
dimirs Ladusāns, kurš diemžēl pērn devies aizsaulē. 
Karoga iesvētīšanas brīdī ar vietējiem iedzīvotājiem 
prieku dalīja meistare Ginta Zaumane, kurai bija uz
ticēta karoga darināšana. Lielu darbu un pūles karoga 
tapšanā ieguldījusi Žanna Zālīte, kas sākotnēji uzņē
mās aktualizēt un sakārtot novada simbolikas jautāju
mus un ar lielu atbildību virzīja novada karoga tapša
nas ideju.

Foto: Antra Ērgle

Savs karogs arī Beverīnas novadam

Beverīnas novada dome pagājušajā rudenī izsludināja 
konkursu par Beverīnas novada karoga idejas skicēm. 
26. aprīļa domes sēdē tika apstiprināts Beverīnas no
vada karoga idejas skices otrais variants “Sakta – nova
da simbols”, kam pamatā izmantota ģerboņa zilā un 
sudrabotā krāsa. Skices autore ir Mūrmuižas iedzīvo
tāja Baiba Rambola.
Novada karoga atklāšanai izvēlēts 14. jūlijs, kad Mūr
muižā tiks svinēti Beverīnas novada svētki.

Jauni karogi Ķekavas novadam, 
pagastiem un Baložu pilsētai
Ķekavas novada dome 18. maijā apstiprināja Ķekavas 
novada, Baložu pilsētas un Ķekavas un Daugmales 
pagastu karogu skices. Tās izstrādājuši mākslinieki Ju
ris Ivanovs un Ilze Lībiete.

Ķekavas novada karogam izvēlēts zili balts krāsu dalī
jums, pamatojoties uz zilo krāsu ģerbonī, kas simboli
zē Daugavu un debesis. Baltā krāsa piešķir svinīgumu, 

Identitātes zīmes
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savukārt zelta bārkstis – greznumu.
Baložu pilsētas un Ķekavas un Daugmales pagastu ka
rogos fonam izvēlēts vienots vertikāls krāsu dalījums.

Baložu pilsētas karogā zelta un baltās krāsas dalījums 
saskaņots ar Baložu pilsētas ģerboni, kurā attēlota var
de.

Ķekavas pagasta karogam, līdzīgi kā ģerbonī, izvēlēta 
zilā un baltā krāsa.

Daugmales pagasta karogā zaļais un baltais dalījums 
saskaņots ar Daugmales pagasta ģerboni un simboli
zē pilskalnu.

Sauklim “enkurojies 
Engurē!” tagad arī logotips

Pirms kāda laika engurnieki aktīvā 
balsojumā tika pie saukļa “enkuro
jies Engurē!”, tā apliecinot ideju, ka 
Engure ir vislabākā vieta, kur noen
kuroties. Tagad sauklim par godu 
tapis arī vizuālais elements – Engures 

pagasta logotips. To veido gaisīgs, košs balons, kam 
aukliņas galā ir simbolisks enkurs. Balons simbolizē 
sapņus, domas, cerības un idejas, kas lidinās gaisā un 
meklē vietu, kur noenkuroties. Uz balona attēlotie vi
zuālie elementi – jūra un buru laivas tēls – simbolizē 
vērtības, ar ko pirmām kārtām asociējas Engure.
Logotipa galvenajā krāsu risinājumā izmantots zilais 
tonis, bet tas piedāvāts arī divu citu krāsu versijās  – 
oranžā un zaļā.

Noskaidroti Balvu novada logo un 
moto ideju konkursa uzvarētāji

Lai veicinātu Balvu no
vada atpazīstamību un 
vienota vizuālā tēla vei
došanu, kā arī iedzīvo
tāju piederības sajūtu 
novadam, Balvu novada 
pašvaldība organizēja 

atkārtotu atklātu ideju konkursu “Par Balvu novada 
logo un moto izstrādi”. 28. jūnijā žūrijas komisija no
teica konkursa uzvarētājus.
Par labāko logo idejas autoru gan iedzīvotāju balso
jumā, gan žūrijas komisijas vērtējumā tika atzīta Linda 
Logina no Jūrmalas, bet moto idejas balsojumā vis
vairāk punktu saņēma moto “Novads ar vērtībām” au
tors Nauris Cinovics no Bauskas. Kopumā konkursam 
bija iesniegti 27 logo un 23 moto piedāvājumi.

Smiltenes novadā radīti ceļojošie 
lielformāta burti

Smiltenes novadā radīts jauns mākslas darbs  – liel
formāta burti “ES ESMU LATVIJA”, kas turpmākajos 
mēnešos apceļos visus Smiltenes novada pagastus. 
Šo burtu autore ir domes Saimnieciskās darbības no
daļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija 
Kukaine.
Katram no ceļojošajiem burtiem “ES ESMU LATVIJA” 
ir sava nozīme, savs kods, kur atspoguļojas Smiltenes 
novada svarīgākās vērtības – novada iedzīvotāji, viņu 
ieguldījums izglītībā, uzņēmējdarbībā, kultūras un 
sporta tradīciju uzturēšanā, dabas vērtību saglabāša
nā. Burti atgādina to, kas piedzīvots tūrismā, mūzikā, 
labdarības akcijās, kā arī to, cik daudz vēl jāpaveic, jo 
tikai kopā veidojam vidi, kur dzīvot un attīstīties.

http://balvi.lv/lv/2-bez-kategorijas/17654-noskaidroti-balvu-novada-pasvaldibas-ideju-konkursa-par-balvu-novada-logo-un-moto-izstradi-uzvaretaji-2
http://balvi.lv/lv/2-bez-kategorijas/17654-noskaidroti-balvu-novada-pasvaldibas-ideju-konkursa-par-balvu-novada-logo-un-moto-izstradi-uzvaretaji-2
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Mārupē tapusi krāšņa lielformāta 
glezna “Mana Mārupe”

4. maijā Baltā galdauta svētkos Mārupē, piedaloties 
svētku dalībniekiem, realizēts mākslinieces Ievas Ca
rukas lielformāta gleznas projekts “Mana Mārupe”.
Košos pavasara toņos tapušajā gleznā atspoguļota 
tautumeita un lidmašīnas, līgavainis un līgava, zirgi 
un velosipēdisti, Mārupes tomāti un dzērves pava
sara dejā. Gleznā saskatāmi gan pilsētas motīvi, gan 
lauki un ziedi. Mākslinieces Santa Vasiļeva un Anna 
Caruka kā diriģentes veiksmīgi vadīja krāsu simfoniju, 
dodot katram svētku dalībniekam savu krāsu un otu.
Krāšņais mākslas darbs tagad apskatāms Mārupes 
Kultūras nama foajē.

Iedzīvotāja karte – jūrmalniekiem un 
rēzekniešiem, būs – ogrēniešiem

* Ar Jūrmalas iedzīvotāja karti pilsētas sabiedriskajā 
transportā var braukt bez maksas. Jūrmalnieka karte 
pirmreizēji tiek izsniegta bez maksas, ja persona ir 
deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administra
tīvajā teritorijā vai ja tai pieder nekustamais īpašums 
Jūrmalas pilsētā, kā arī ja izglītojamais iegūst izglītību 
kādā no Jūrmalas pašvaldības dibinātajām izglītības 
iestādēm. Ja karti vēlas iegādāties par samaksu, tad 
jāmaksā 28,86 eiro mēnesī, un to var iegādāties uz 
periodu līdz gadam.
* Lai pieteiktos un saņemtu Rēzeknieša karti, iedzīvo
tājam jābūt deklarētam Rēzeknes pilsētas administra
tīvajā teritorijā. Izņēmumi: pirmsskolas vecuma bēr
niem un skolēniem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta 
Rēzeknes pilsētā, ir tiesības bez maksas saņemt karti, 

ja viņi apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītī
bas iestādi vai mācās 1.–12. klasē vispārīgās izglītības 
iestādē. Ja persona vēlas iegādāties Rēzeknieša karti, 
bet nav deklarēta Rēzeknes administratīvajā teritorijā 
un neatbilst nevienai no piešķiršanas un izmantoša
nas kārtībā minētajām kategorijām, karti iespējams 
iegādāties par 435 eiro gadā. Ar Rēzeknieša karti var 
bez maksas braukt SIA “Rēzeknes satiksme” pilsētas 
maršrutu autobusos.

* Ogres novada pašvaldība strādā pie Ogres novada 
iedzīvotāja kartes jeb Ogres novadnieka kartes izvei
des. Tā būs Ogres novadā deklarēto iedzīvotāju iden
tifikācijas karte, ar ko varēs saņemt vairākas priekš
rocības un atlaides, izmantojot dažādus pašvaldības 
iestāžu pakalpojumus, paplašinātas skolēna apliecī
bas izmantošanas iespējas, vienkāršotu sabiedriskā 
transporta braukšanas maksas atvieglojumu saņem
šanas kārtību, priekšrocības sociālo pakalpojumu sa
ņemšanai, kultūras un izklaides pasākumu apmeklē
šanai u.c. Vairākām Ogres novadā deklarēto iedzīvo
tāju kategorijām Ogres novadnieka karte tiks izsniegta 
bez maksas  – novada vispārīgo izglītības iestāžu au
dzēkņiem, pensionāriem, politiski represētām, trū
cīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu 
ģimeņu locekļiem un personām ar invaliditāti. Pārējie 
Ogres novadā deklarētie iedzīvotāji Ogres novadnie
ka karti varēs iegādāties par diviem eiro. Plānots, ka 
Ogres novada iedzīvotāju karti, samaksājot 200 eiro, 
varēs iegādāties arī personas, kuras nav deklarētas 
Ogres novadā.

Izveidota īpaša Liepājas dāvanu karte
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojā nopēr
kama dāvanu karte, kas derīga dažādās atpūtas vietās 
Liepājā – naktsmītnēs, restorānos un kafejnīcās, teāt
rī, aktīvās atpūtas centros, SPA un citur. Dāvanu karte 
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tiek piedāvāta četros dažādos nominālos – 5, 10, 20 
un 50 eiro vērtībā.

Izdota jauna suvenīrmonēta ar 
Jēkabpils simboliku

Jēkabpils Tūrisma informācijas centrā un Krustpils pilī 
var iegādāties jaunu suvenīrmonētu, kas veltīta Jēkab
pils pilsētai Latvijas simtgadē. Monēta atrodas papīra 
kartītē iestrādātā kapsulā. Uz kartītes ir informācija 
par pilsētu latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.
Līdz šim šādas suvenīrmonētas ir veltītas Krustpils pi
lij, Strūves parkam, Trešdienas tirgus laukumam, kurā 
atrodas zirga skulptūra, kā arī Jēkabpils ģerbonī eso
šajam pilsētas simbolam – lūsim.

Carnikavas novadu popularizē ar 
Latvijas simtgadei veltītām pastmarkām

Lai Latvijā un ārvalstīs popularizētu Carnikavas nova
du, pēc pašvaldības pasūtījuma Latvijas Pastā izdotas 
jaunas Carnikavas novadam veltītas pastmarkas, kurās 
attēlotas novada ainavas un simboli. Pastmarkas izdo
tas 1000 eksemplāros. Tās nopērkamas Carnikavas 

novada Tūrisma informācijas centrā. Pastmarku cena 
ir augstāka par nominālvērtību, jo tās gatavotas pēc 
īpaša pasūtījuma.
Uz trim pastmarkām ar nominālvērtību 0,50 eiro at
tēlota Gaujas grīvas ainava, skats pār Gauju ar jauno 
gājēju un velosipēdistu tiltu un Carnikavas Novad
pētniecības centrs. Uz pastmarkām ar nominālvēr
tību 0,78 eiro attēloti Carnikavas nēģi, Carnikavas 
Novadpētniecības centrs un cita Gaujas grīvas ainava. 
Savukārt uz pastmarkām ar nominālvērtību 0,85 eiro 
attēlota Gaujas ieteka jūrā ziemā, M.  A.  Gēgingeres 
glezna ar Carnikavas muižu un Gaujas grīva.

Papildināta Lībiešu krasta stila grāmata
Iznākusi labota un papil
dināta Lībiešu krasta stila 
grāmata. Tā iepazīstina 
ar lībiešu krasta vizuālo 
identitāti, un tajā ietverta 
informācija par lībiešiem, 
viņu kultūrvēsturiskajām 
vērtībām un iezīmēm, par 
lībiskajiem simboliem un 

grafiskajiem elementiem, tādējādi cildinot un sagla
bājot lībiešu krasta kultūrvēsturisko mantojumu.
Lībiešu krasta stila grāmatu var izmantot visi, kas ik
dienā uztur un daudzina lībiešu krasta tradīcijas, – tū
risma pakalpojumu sniedzēji, vietējās organizācijas 
u.tml. Brošūras informācija un grafiskie elementi lie
tojami mārketinga un komunikācijas vajadzībām – tū
risma brošūrās, mājaslapās, uz suvenīriem un citur.

Baltinavas vidusskolas skolēni apgūst 
sava novada mācību

Baltinavas vidusskolas 7.  klases skolēni, apgūstot fa
kultatīvo nodarbību “Novada mācība”, visa gada ga
rumā krāja zināšanas gan par kultūrvēsturisko novadu 
Latgali, gan par savu Baltinavas novadu no vissenāka
jiem laikiem līdz pat mūsdienām. Nodarbības notika 
latgaliešu valodā. Tika iepazīta novadu vēsture, spilg
tāko personību devums, kultūrvēstures pieminekļi. 
Skolēni mēģināja izprast dažādus latgaliešu teicienus 
un uzzināja jaunus latgaliešu vārdus.
Nodarbības notika gan parastajā mācību stundas 
formātā, gan ekskursijās. Mācību gada sākumā bērni 
apmeklēja Puncuļovas pilskalnu un Rēzekni, bet no
slēgumā brauca ekskursijā pa Baltinavas novadu, kon
kursa veidā pārbaudot gada laikā iegūtās zināšanas.

http://www.dundaga.lv/files/2018/2/1/Dundaga_libiesu_stila_gramata_print_2_maza.pdf
http://www.dundaga.lv/files/2018/2/1/Dundaga_libiesu_stila_gramata_print_2_maza.pdf
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Valsts apbalvojumi pašvaldību 
pārstāvjiem

Latvijas Valsts prezi
dents Raimonds Vējo
nis un Ordeņu kapituls 
2018. gada 27. martā no
lēma par sevišķiem no
pelniem Latvijas valsts 
labā piešķirt Atzinības 
krusta III šķiru un iecelt 
par ordeņa komandie

ri ilggadējo Mālpils novada pašvaldības darbinieku 
Aleksandru Lielmežu.
Atzinības krusta IV šķira piešķirta un par ordeņa virs
niekiem iecelti ilggadējais izglītības un pašvaldību 
darbinieks Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagas
tu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis un ilggadējais 
Cēsu novada pašvaldības un sabiedriskais darbinieks 
Māris Niklass.
Valsts apbalvojumu svinīgā pasniegšana notika 3. mai
jā Rīgas pilī.

Pasniegti apliecinājumi par Latvijas 
nacionālā nemateriālā kultūras 
mantojuma vērtībām

Foto: Reinis Oliņš
6. aprīlī pirmo reizi tika pasniegti apliecinājumi par 
nemateriālā kultūras mantojuma vērtību iekļaušanu 
Latvijas nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā. Svinīgā ceremonijā Turaidas muzejrezervā
tā Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe 
Pujāte un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģe
nerālsekretāre Baiba Moļņika pasniedza apliecināju
mus četriem vērtību pieteicējiem – Balvu, Daugavpils 
un Siguldas novada pašvaldībai un biedrībai “Skaņu
māja”.
Latvijas nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā 2017. gadā iekļautās vērtības ir dziedāšana ar 
pusbalsu un psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē (ie
sniedzēja – Balvu novada pašvaldība), mirušo ofīcija 
(saļmu) izpildīšanas prakse Vaboles un Līksnas pa
gastā (iesniedzēja  – Daugavpils novada pašvaldība), 

Siguldas spieķa darināšanas prasme (iesniedzēja  – 
Siguldas novada pašvaldība), Latgales mazo bundzi
ņu bubyna spēles tradīcija un ieviņa tipa ermoņiku 
būvēšanas un spēlēšanas tradīcija (iesniedzēja  – 
biedrība “Skaņumāja”).
Sarakstā jau iekļauta dziesmu un deju svētku tradīcija 
Latvijā un tās simbolisms un suitu kultūrtelpa.

Raiņa muzejs “Tadenava” atzīts 
par vienu no labākajiem izklaides 
objektiem pasaulē

7. aprīlī Tematiskās izklaides asociācijas (TEA) apbal
vošanas ceremonijā Anaheimā (ASV) Memoriālo mu
zeju apvienības un dizaina biroja H2E veidotā Raiņa 
muzeja “Tadenava” ekspozīcija saņēma starptautisko 
TEA balvu par izciliem sasniegumiem ekspozīcijas 
veidošanā.
Šo augsto apbalvojumu TEA piešķir jau 24 gadus. Bal
va radīta, lai atzīmētu izcilus izglītības, vēstures un iz
klaides projektus, un tā uzsver pieredzes, dizaina un 
tematiskās izklaides vērtību.
Šogad balvai bija pieteikti vairāk nekā 300 preten
denti no visas pasaules. TEA samita līdzpriekšsēdē
tāja Patriša Makaja, izceļot Tadenavas ekspozīciju, 
uzsvēra, ka tā esot iespēja atgriezties pie “saknēm” 
un lielisks piedzīvojums, kas sākas ar ziņkārības veici
nāšanu apmeklētājā. Nīderlandes Eftelinga parka di
rektoru padomes pārstāvis Olafs Vugtss bija patīkami 
pārsteigts un augstu novērtēja radošo ideju, kas savā 
vienkāršībā ir unikāla, īsta un skaidra. Viņš uzslavēja 
arī to, ka ar šās ekspozīcijas palīdzību muzejam gada 
laikā izdevies piesaistīt 185 reizes vairāk apmeklētāju, 
nekā Tadenavā ir iedzīvotāju.

Raiņa un Aspazijas muzejam speciālā 
atzinība Eiropas Muzeju gada balvas 
konkursā
Eiropas Muzeju forums sadarbībā ar Eiropas Padomi 
kopš 1977. gada organizē Eiropas Muzeju gada balvas 
konkursu, kurā uzsver izcilības un inovāciju nozīmību 
muzeju darbībā un muzeju lomu kultūras daudzvei
dībā. Balvas galvenie kritēriji ir muzeja unikalitāte un 

Apsveicam!
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oriģinalitāte, komunikācijas 
kvalitāte, kā arī pieejamība sa
biedrībai.
Visi Latvijas pieteiktie muzeji 
tika nominēti balvai un pie
dalījās Eiropas Muzeju foruma 
rīkotajā pasākumā Varšavā, lai 
prezentētu savu redzējumu 
par muzeja darbību un izmai
ņām tajā. Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs un Rīgas Mo
tormuzejs tika cildināti par 
sasniegumiem muzeju darba 
sabiedriskās jeb publiskās 
kvalitātes sekmēšanā.

Raiņa un Aspazijas muzejs ieguva Speciālo balvu, 
kuras pamatojumā teikts: “Muzejs ļoti aizkustinoši vēs-
ta par divu savstarpēji saistītu, ražīgu, politikā iesaistītu 
personību triumfa brīžiem un pārbaudījumiem, kas var 
būt iedvesmas avots ikvienam. Muzeja ekspozīcijas ak-
tualizē 21.  gadsimtam nozīmīgas rakstnieku daiļrades 
tēmas, piemēram, cilvēktiesības un sieviešu tiesības, 
kam ir būtiska ietekme mūsdienu sabiedrībā.”
Galveno Eiropas Muzeju gada balvu šogad saņēma 
Dizaina muzejs Londonā, bet Keneta Hadsona bal
vu – Igaunijas Nacionālais muzejs Tartu.
Latvijas muzeji Eiropas Muzeju gada balvas konkur
sā piedalās kopš 1996.  gada, kad Speciālo atzinību 
saņēma Turaidas muzejrezervāts. Speciālo atzinību 
2013. gadā saņēma mākslas muzejs “Rīgas birža”, bet 
2014. gadā Keneta Hadsona balvu – Žaņa Lipkes me
moriāls.

Latvijas Muzeju biedrības Gada balva

Foto: Valters Lācis
25. maijā, atzīmējot Starptautisko muzeju dienu, 
Oskara Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes” 
tika pasniegta Latvijas Muzeju biedrības Gada balva 
2018. Šī ir vienīgā balva Latvijas muzeju nozarē un tika 
pasniegta jau devīto gadu, lai sekmētu ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā.
Pasākumā Latvijas Muzeju biedrība pasniedza 12 galve
nās balvas sadarbībā ar pasākuma galveno atbalstītāju 
VAS “Latvijas dzelzceļš”. Tāpat tika pasniegta ICOM 
(International Council Of Museums) Latvijas Nacionālās 
komitejas balva un pasākuma atbalstītāju speciālbalvas.
Trīs balvas tika piešķirtas nominācijā “Gada ekspozī
cija 2018” kategorijās pēc muzeja darbinieku skaita. 

Šajā nominācijā uzvarētāji ir Latvijas Dabas muzejs 
ar ekspozīciju “Botānika un mikoloģija”, Daugavas 
muzejs ar jauno pamatekspozīciju un Valkas novad
pētniecības muzejs ar pastāvīgo ekspozīciju “Valka – 
Latvijas neatkarības šūpulis”.
Balvu nominācijā “Gada tematiskā izstāde 2018” sa
ņēma Latgales Kultūrvēstures muzejs par izstādi 
“Pāri slieksnim”. Uzvarētājs nominācijā “Gada māk
slas izstāde 2018” ir mākslas muzejs “Rīgas birža” par 
izstādi “PRADO 12 raksturi”. Gada publikācijas 2018 
gods piešķirts Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vēs
turnieka Dr.  hist. Tāļa Pumpuriņa pētījumam “Cēsu 
ģerbonis. Cēsu pilsētas ģerboņa attīstības un lieto
šanas vēsture”. Balvu nominācijā “Gada ieguldījums 
nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā 2018” iegu
vis Latvijas Kara muzejs par tekstiliju krātuves aprīko
juma modernizāciju. Latvijas Kara muzejs saņēma arī 
Gada balvu nominācijā “Muzeja pieejamības projekts 
2018”, kurai bija pieteikta pilsētvides izstāde “1417 
vēstures mirkļi vēsturiskuma veidošanas ceļā. 1917–
1921”. Divas balvas saņēma arī Latvijas Dzelzceļa 
vēstures muzejs  – nominācijā “Izglītojošais projekts 
muzejā 2018” par radošajām nodarbībām “Ceļojums 
pagātnē” skolēniem un Latvijas Muzeju biedrības īpa
šo balvu “Pamanīts!” par iesaistīšanos festivālā “Staro 
Rīga” ar tematisku izstādi “Latvijas muzeju gaismekļi 
zem Dzelzceļa muzeja debesīm”. Balvu “Inovācijas 
muzejā 2018” ieguva Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs par videosēriju “Vienas gleznas stāsts”. Šogad 
pirmo reizi balva tika pasniegta nominācijā “Gada 
mārketinga aktivitāte”, un tā piešķirta Rīgas Motor
muzejam par reklāmas kampaņu “Rīgas Motormuze
ja pārsteidzošais piedzīvojums”.

Latvijas labāko bibliotekāru godināšana

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība
17. un 18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jau tre
šo reizi norisinājās Latvijas bibliotēku festivāls, kura 
pirmajā dienā notika Latvijas bibliotekāru 19.  kon
ference “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” un 
Gada balvas pasniegšana.
Tika godināti Latvijas Bibliotēku biedrības un Latvijas 
Skolu bibliotekāru biedrības izraudzītie Gada biblio
tekāri un Gada bibliotēkas, kā arī laureāti nominācijā 
“Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017” un aktīvā
kie “Vikipēdijas” kampaņas dalībnieki Latvijā.
Par labākajām bibliotēkām aizvadītajā gadā izvēlētas 
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divas – Jelgavas pilsētas bibliotēka un Kuldīgas gal
venā bibliotēka. Balvas abām bibliotēkām piešķirtas 
par to, ko dara 21. gadsimta bibliotēka: tā ir aktīva fi
ziskajā vidē, bibliotēkas telpās, ārpus bibliotēkas un 
digitālajā vidē.

Publisko pakalpojumu gada balva

Foto: LTRK
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organi
zēto “Publisko pakalpojumu gada balvu 2018” šogad 
saņēmušas trīs pašvaldības. Par uzņēmējiem draudzī
gāko lielo pilsētu atzīta Valmiera, bet lielo novadu 
kategorijā balvu saņēma Siguldas novads. Savukārt 
mazo novadu Publisko pakalpojumu gada balva jau 
trīs gadus pēc kārtas piešķirta Raunas novadam.
Pasākuma mērķis ir godināt uzņēmējiem draudzīgā
kās pašvaldības, izvērtējot vairākus aspektus – uzņē
mēju viedokli par pašvaldības atbalstu uzņēmējdar
bības attīstībai savā pilsētā vai novadā, visu 119 pašval
dību pašvērtējumu par uzņēmējiem sniedzamajiem 
pakalpojumiem, reģistrēto uzņēmumu skaitu katrā 
pašvaldībā, SIA “Lattelecom” eindeksa pētījuma re
zultātus un citus faktorus.

Smiltenes novads – labākais valsts 
un pašvaldību pakalpojumu centrs 
reģionālā mērogā

30. maijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards pasniedza ministrijas no
vērtējuma balvu un zelta diplomu Smiltenes novada 
pašvaldībai un Smiltenes valsts un pašvaldības vieno
tajam klientu apkalpošanas centram (VPVKAC).

Apbalvojumu saņēma Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis un VPVKAC vadītāja 
Jūlija Egle.
Smiltenes novada VPVKAC stiprā puse ir Valsts soci
ālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumu 
sniegšana daudzveidīgos kanālos  – digitāli, telefo
niski, klātienē. Lielākā daļa (71%) Smiltenes novada 
VPVKAC sniegto pakalpojumu ir VSAA pabalstu pie
teikumi, 13% pakalpojumu bijuši valsts iestāžu konsul
tācijas, un 16% no visām konsultācijām ir konsultācijas 
par Latvija.lv pieejamajiem epakalpojumiem.

Ādažu novada VPVKAC – labākais 
novadu nozīmes klientu apkalpošanas 
centrs

1. jūnijā Ādažu novada dome un Ādažu novada 
VPVKAC saņēma balvu un zelta diplomu kategorijā 
“Labākais vienotais klientu apkalpošanas centrs nova
du nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu ap
kalpošanas centru grupā”.
Apbalvojumu Ādažu novada domes priekšsēdētājam 
Mārim Sprindžukam un klientu apkalpošanas centra 
vadītājai Jevgēnijai Sviridenkovai pasniedza VARAM 
parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.
Ādažu VPVKAC papildus jau esošo prasmju un pakal
pojumu kvalitātes uzlabošanai strādā pie jauna epa
kalpojuma ieviešanas – bērnudārzu erindu moduļa, 
kas ļauj vecākiem elektroniski pieteikt bērnu rindā, kā 
arī sekot līdzi savam pieteikumam un operatīvi atjau
nināt informāciju.

VARAM speciālā balva “Reģiona SPĒKS”
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VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš 14. jūnijā Ilgt-
spējas indeksa ceremonijā pasniedza VARAM speciā
lo balvu “Reģiona SPĒKS” par ieguldījumu ilgtspējīgas 
sabiedrības un reģiona attīstībā. To šogad saņēma 
PSIA “Ventspils reiss”. Balvu “Reģiona SPĒKS” VARAM 
pasniedza jau septīto reizi.

Ģimenei draudzīgākie uzņēmumi
13. maijā Labklājības ministri
ja sveica 38 uzņēmumus, kas 
savā ikdienas darbā īsteno ģi
menei draudzīgus uzņēmēj
darbības principus un šogad 
saņēma ģimenei draudzīga 
komersanta statusu. Šiem 
uzņēmumiem tiek pasniegta 

īpaša apliecība, un tie uz gadu iegūst tiesības ģimenei 
draudzīga komersanta logotipu izmantot savā uzņē
mumā, interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un dar
ba sludinājumos. Pirms gada šādu statusu saņēma 31 
uzņēmums.
Šogad ģimenei draudzīga komersanta statusu ie
guvuši arī divi pašvaldību uzņēmumi  – pašvaldības 
SIA “Ventspils reiss” un pašvaldību uzņēmums SIA 
“ZAAO”.

Latvijas Dizaina gada balva

12. aprīlī īpašā apbalvošanas ceremonijā mākslas cen
trā “Zuzeum” tika noskaidroti Latvijas Dizaina gada 
balvas ieguvēji 2018. gadā: pirmo vietu ieguva “RIGA 
IFF vizuālā komunikācija un vides objekti” (autors: 
“Associates, Partners et Sons”), otro – elektroiekārtas 
“Mass Portal industriālā dizaina valoda” un “Mass Por
tal plastikāta auklas žāvētājs FD1” (autors: SIA “Mass 
Portal”), savukārt trešajā vietā ierindojās interneta 
vietne www.liepaja.lv  – Liepājas pašvaldības vietne 
(autors: SIA “Wrong Digital”).
Latvijas Dizaina balva ir viens no prestižākajiem jomas 
apbalvojumiem. Kopumā bija iesniegti vairāk nekā 
200 darbi, kurus izvērtēja industrijas profesionāļu ko
manda septiņu ekspertu sastāvā.

Konkursaforuma “Sieviete arhitektūrā, 
būvniecībā, dizainā 2017” uzvarētājas
22. maijā, klātesot valsts institūciju un pašvaldību 
pārstāvjiem un uzņēmējiem, notika konkursaforu
ma “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2017” 

no slēguma pasākums. Tajā tika godinātas uzvarētājas 
vairākās kategorijās: Gada sievietes arhitektūrā, būv
niecībā, dizainā, arhitektūras veicināšanā, būvniecī
bas veicināšanā un dizaina veicināšanā.
Par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu no
zarē atzīmētas arī vairākas pašvaldību pārstāves: Elī
na Orna, Marta Rušmane un Elīna Zīle no Kuldīgas 
novada pašvaldības, Zane Eglīte no Skrundas novada 
pašvaldības, Gunta Šnipke no Liepājas būvvaldes, 
Sanita Adlere no Alūksnes novada pašvaldības, Evija 
Nagle no Kocēnu novada pašvaldības un Aiga Kozlo
va no “Auces komunālajiem pakalpojumiem”.
Konkurssforums “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, 
dizainā” Latvijā norisinājās otro reizi. Forumam bija 
pieteiktas 46 aktīvas, enerģiskas, zinošas un sabiedrī
bā pazīstamas sievietes.

Gada balvas ceļu būvniecībā
11. maijā Rīgā ar ikgadējām Gada balvām ceļu būvnie
cībā tika apbalvoti būvnieki, kuri veikuši labāko tilta 
būvniecību, ceļa pārbūvi un ceļa seguma atjaunoša
nu. Tāpat tika pasniegtas balvas par mūža ieguldīju
mu nozarē un autobraucēju balva, kuras ieguvēju no
skaidroja autobraucēju balsojumā.

Tiltu pārbūves un jaunu tiltu būvniecības grupā Gada 
balvu saņēma SIA “Viadukts” par tilta būvniecību pār 
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Mazo Juglu Suntažos. Otrā vieta šajā grupā piešķirta 
SIA “Rīgas tilti” par tilta pār Gauju pārbūvi Siguldā, bet 
trešā  – SIA “Viadukts” par ceļa pārvada pārbūvi pār 
dzelzceļu uz Daugavpils šosejas (A6) pie Pļaviņām.

Autoceļu pārbūves darbu grupā Gada balva piešķir
ta SIA “Binders” par pārbūvēto Rēzeknes–Daugavpils 
šosejas (A13) posmu no Daugavpils līdz Medumiem. 
Otrā vieta šajā grupā arī SIA “Binders” par Valmieras 
šosejas (A3) posmu pirms Straupes, un trešā  – SIA 
“Igate” par pārbūvēto autoceļa Ķekava–Skaistkalne 
(P89) posmu no Bārbeles līdz Lietuvas robežai.

Segumu atjaunošanas būvdarbu grupā Gada balvu 
par atjaunotajiem Liepājas šosejas (A9) posmiem no 
Anneniekiem līdz Kaķeniekiem un no Kalnkroga 
DUS līdz Blīdenei saņēma SIA “Strabag”. Otrā vieta 
šajā grupā piešķirta SIA “Igate” par autoceļa Bauska–
Aizkraukle (P87) posmu no Vecsaules līdz Ozolainei 
un trešā – SIA “Latgales ceļdaris” par atjaunoto segu
mu posmā no Grāveriem līdz Aglonai uz autoceļa 
Krāslava–Preiļi–Madona (P62).

Savukārt autobraucēju balsojumā par labāko pērn 
remontēto autoceļa posmu atzīts tilts pār Gauju Si
guldā, un gada balvu par šo darbu saņēma SIA “Rīgas 
tilti”.

Godināti konkursa “Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2018” laureāti

Foto: Jānis Grava
Konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018” jau as
toņus gadus organizē Ekonomikas ministrija, žurnāls 
“Būvinženieris” un VARAM.

1. vietu nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā 
daudzdzīvokļu ēka 2018” ieguvusi ēka Liepājā, Klai
pēdas ielā 70.

Par energoefektīvāko daudzdzīvokļu jaunbūvi atzīta 
ēka Rīgā, Grostonas ielā 12.

Savukārt uzvarētāja nominācijā “Energoefektīvākā sa
biedriskā ēka 2018” ir ēka Ventspilī, Jūras ielā 34.
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Ekonomikas ministrijas Atzinības balvu saņēma SIA 
“Valmieras namsaimnieks” par ieguldījumu energo
efektivitātes popularizēšanā, kā arī ilgtspējīgiem un 
kvalitatīviem risinājumiem ēku atjaunošanā un SIA 
“Liepājas namu apsaimniekotājs” projektu vadītājs 
Toms Cīrulis par nozīmīgu ieguldījumu energoefekti
vitātes idejas veicināšanā.
Balvu “Klimata draugs” VARAM piešķīrusi SIA “Val
mieras namsaimnieks” par aktīvu darbību siltum
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un labākajiem 
emisiju samazinājuma rādītājiem konkursā “Energo
efektīvākā ēka Latvijā”.
Žūrijas atzinību saņēma SIA “Daugavpils dzīvokļu un 
komunālās saimniecības uzņēmums” par uzņēmību 
un neatlaidību, uzsākot ēku atjaunošanu Daugavpilī.

Daugavpils cietoksnim pasniegta 
Eiropas Padomes Ainavu balva
No 19. līdz 21. jūnijam Daugavpilī norisinājās Eiropas 
Padomes (EP) Ainavu konvencijas ieviešanas forums, 
kurā Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projektam 
tika pasniegta EP Ainavu balva.
Šā EP konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās inicia
tīvas, kas var kalpot par piemēru ainavu kvalitātes 
saglabāšanai un uzlabošanai Eiropas Ainavu kon
vencijas dalībvalstu teritorijās. Starptautiskās žūrijas 
vērtējumam bija iesniegti projekti no ES valstīm, kas 
parakstījušas Ainavu saglabāšanas konvenciju. Izturot 

sīvu konkurenci, Daugavpils cietokšņa reģenerācijas 
projekts vienbalsīgi tika atzīts par labāko. Augsto vēr
tējumu Daugavpils projekts saņēma par simboliskas 
pilsētvides ainavas atjaunošanu agrāk degradētā vie
tā, kas tagad sabiedrībai piedāvā dažādus izglītības un 
kultūras pakalpojumus kvalitatīvā vidē.
Daugavpils cietokšņa kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanai un attīstīšanai, kā arī vides kvalitātes uz
labošanai un sociālo problēmu risināšanai Daugav
pils pilsētas dome desmit gadu laikā mērķtiecīgi pie
saistījusi finansējumu no dažādiem finanšu avotiem, 
tajā skaitā Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas, Norvēģijas Finanšu instrumenta, kā arī 
Valsts kultūrkapitāla fonda. Līdzfinansējums 14 mil
jonu eiro apmērā ir piesaistīts no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda.

Pavasaris – puķes, koki, putni, zivis, ūdeņi un ceļi

Mazie liepājnieki – vasaras puķu 
audzēšanas akcijas dalībnieki

Foto: Egons Zīverts
Aprīļa sākumā Liepājas pilsētas pašvaldības adminis
trācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļa jau devīto gadu pēc kārtas aicināja pirmsskolas 
izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņus kopā ar 
skolotājiem un vecākiem iesaistīties vasaras puķu 

audzēšanā, lai savu pilsētu padarītu krāsaināku un 
ziediem bagātāku. Iepriekšējos gados atsaucība bija 
liela, un arī šogad mazie liepājnieki ar prieku ķērās 
pie darbiņa. Tagad viņu izaudzētie stādiņi rotā pilsētu 
vairākās vietās.
Pavisam Liepājas pilsētvidē šopavasar iestādīti vairāk 
nekā 17 tūkstoši vasaras puķu dēstu, kā arī paplaši
nāts pilsētas centra rožu šķirņu klāsts un izveidotas 
jaunas puķu dobes. Apzaļumošanai un zaļo teritoriju 
uzturēšanai Liepājas budžetā šogad atvēlēts nepilns 
pusmiljons eiro.

Jūrmalā izaudzēti gandrīz 90 tūkstoši 
puķu stādu

Pavasara un vasaras sezonā Jūrmalas pilsētvidē uz
ziedēs gandrīz 90 tūkstoši puķu stādu – vairāk nekā 
44 000 viengadīgo puķu un gandrīz 45 000 sīpolpu
ķu. Kompozīciju rakstus un krāsas puķu dobēs caurvīs 
sarkanbaltie toņi, uzsverot šāgada īpašo notikumu  – 
Latvijas valsts simtgadi.
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Šogad pirmo reizi Jomas ielā pie 35 laternu stabiem 
uzstādītas puķu vāzes ar pelargonijām dažādos sārtos 
toņos. Kā katru gadu, izvietotas puķu piramīdas, kas 
veidotas no sārto un bālo toņu pelargonijām, balza
mīnēm, kalibrahojām, kuras papildina dzelteno un 
tumši sarkano toņu ipomejas un sudrabainās salme
nes. Gājēju ielas sākumā pie Majoru stacijas uzstā
dīta puķu siena, kas veidota no balzamīnēm sarkanā 
un baltā krāsā un skaistnātrītēm dzeltenos un sārtos 
toņos.
Pilsētā izvietotas arī 389 ziedu vāzes pie laternu sta
biem, 301 balkona puķu kaste uz tiltu margām un 44 
daudzpakāpju puķu kastes uz norobežojošām bar
jerām Priedainē un Dubultos. Jauni daudzgadīgie 
stādījumi 388 m² platībā ierīkoti daudzdzīvokļu māju 
pagalmos Kauguros.

Siguldas apstādījumos iestādīti 10 000 
atraitnīšu

Aprīlī Siguldas novada apstādījumus papildināja 
10 000 dažādu krāsu lielziedu un sīkziedu atraitnī
tes. Atmostoties dabai, ziedēt sāka arī sīpolpuķes, kas 
ik dienu krāšņoja publiski pieejamo teritoriju, lauku
mus, skvērus un citus apstādījumus.
Līdz ar atraitnītēm Siguldas puķu dobēs tika iestādītas 
arī tulpes un narcises. Domājot par nākamajiem pa
vasariem, siguldieši turpinās publiskos zālienus papil
dināt ar sniegpulkstenīšiem un krokusiem.

Pāvilostā – tulpes Latvijas simtgadei un 
rododendru stādījums Ziemupē
* Maija sākumā koši uzziedēja biedrības “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs” stādītās tulpju dobes 

pilsētas centrā un Simtgades parkā, kas ienesa krā
sainību zaļi pelēkajā Pāvilostas pavasarī. Atsaucoties 
biedrības aicinājumam, pagājušā gada rudenī iedzī
votāji ziedoja tulpju sīpolus, lai Latvijas simtgades 
pavasarī uzziedējušās tulpes priecētu iedzīvotājus 
un pilsētas viesus. Tradīciju sagaidīt pavasari pilsētā 
ar koši ziedošām pašu rokām stādītām tulpēm un arī 
narcisēm pāvilostnieki noteikti turpinās.
* 11. maija rītā pie Ziemupes gaišā skumju akmens tika 
iestādīti astoņi rododendri. Šī iecere pieder piemi
ņas akmens idejas autoram uz Sibīriju deportētajam 
Arvīdam Albertam: viņa vēlme bija katra 1949. gada 
25. martā no Ziemupes izvestā piemiņai iestādīt vienu 
rododendru. Pirmos trīs stādus viņš atveda pats, bet 
pārējos nepaguva, jo pagājušajā pavasarī aizgāja mū
žībā. Pērn iestādītajiem septiņiem rododendriem šo
gad pievienojušies vēl astoņi. Rododendru projekts 
īstenots, pateicoties Pāvilostas novada pašvaldības 
kultūras un izglītības projektu konkursā piešķirtajam 
finansējumam.

* Pāvilostas daiļdārznieku interešu kopa “Sārtene” 
sadarbībā ar pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uzari 
turpina darbu pie pilsētas dobju sakopšanas un pil
sētas vizuālā tēla veidošanas. 13. jūnijā “Sārtenes” da
lībnieces ar ilgziedīgajām begonijām jeb tautā sauk
tajām leduspuķēm papildināja puķu dobi Pāvilostas 
Simtgades parkā, bet vēlāk pēcpusdienā skaistu rotu 
ieguva Pāvilostas novada pašvaldības administrā
cijas ēka, kur priekšplānā vijīgajā dobē sastādītas un 
krāšņi zied trīskrāsu leduspuķes.

Dundagā labiekārto pils pagalmu
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Dundagas novada pašvaldība īstenojusi projektu 
“Dundagas pils pagalma labiekārtošana” valsts nozī
mes arhitektūras piemineklī  – Dundagas viduslaiku 
pilī. Dundagas pils iekšpagalmā uzstādītas 24 ozol
koka muciņas, starp kurām izvietoti desmit ozolkoka 
soli, un pie pils logiem visapkārt pagalmam izvietotas 
23 puķu kastes.

Salaspilī krāsaina vasaras puķu 
kompozīcija

Sadarbojoties Salaspils novada pašvaldības un Botā
niskā dārza speciālistiem, Salaspilī tapis jauns objekts 
tieši pretī stacijai pie ieejas Botāniskajā dārzā – izvei
dota krāsaina vasaras puķu kompozīcija pie vertikālas 
sienas. Darbi šeit turpinās, un objekts tiks papildināts.

Aizsaules ielā Rīgā iestādīta kļavu aleja

Foto: Mārtiņš Zilgalvis, F64
24. maijā Aizsaules ielā pie Meža kapiem Rīgas domes 
pārstāvji kopā ar “Rīgas mežu” darbiniekiem iestādīja 
64 kļavas, kas iezīmēs ceļu uz Raiņa kapiem un Rīgas 
Brāļu kapiem. Šeit tika iestādīti lauku kļavas šķirnes 
Acer campestre ‘Elsrijk’ dižstādi ar stumbra apkārtmēru 
no 16 līdz 18 cm.

Talsu novadā top Latvijas simtgades birzs
Talsu novada Laucienes pagastā pie meža izpētes 
un mācību centra “Mežmāja” tiek veidota birzs par 
godu Latvijas valsts simtgadei. Latvijas simtgades birzs 
top līdzās ES dalībvalstis pārstāvošajam koku stādīju
mam “Eiropas birzs”.

Jelgavā iestādīti 26 kociņi un izveidota 
Latvijas simtgadei veltīta dobe
* Maija beigās vairākās Jelgavas vietās iestādīti 26 
jauni koki. Šogad vēl bez septiņām Holandes liepām 
Katoļu ielā, divām asajām eglēm skvērā pie autoostas 
un divām liepām Lielajā ielā iestādīti arī četri trauslie 
vītoli Pasta salā, trīs sarkanās kļavas pie nama Brīvības 
bulvārī 1a, asā egle pie Jāņa Čakstes pieminekļa, trīs 
sarkanās kļavas pie Pilssalas ielas stāvlaukuma un di
vas lauku kļavas, parastā kļava un eksotiskais Ameri
kas tulpjkoks skvērā aiz kultūras nama.

Foto: Jelgavas pilsētas PI “Pilsētsaimniecība”
* Pasta salā Driksas upes nogāzē izveidota puķu dobe 
Latvijas simtgades simbola formā. Tā veidota no me
tāla karkasa 26  m garumā un 12  m platumā. Metāla 
karkasā iestādītas sarkanas un baltas leduspuķes  – 
kopā 3500 stādu, atveidojot Latvijas karogu.

Latvijas simtgadei veltīti ozoli un liepas 
Stopiņu novadā

19. jūnijā Stopiņu novadā stādīja Latvijas simtgadei 
veltītos kokus. Vietas rūpīgi izvēlējās ainavu arhitek
te Megija Gailīte. Līčos tika iestādīts ozols, Ulbrokā 
divus ozolus un 15 liepas iestādīja pašvaldības un Ul
brokā esošo iestāžu vadītāji, pensionāri, jaunieši, uz
ņēmēji, Ulbrokas sporta kompleksa, PA “Saimnieks”, 
PA “Stopiņu ambulance”, pašvaldības policijas, Ul
brokas kultūras nama, Ulbrokas Mūzikas un mākslas 
skolas, Ulbrokas bibliotēkas, Ulbrokas dienas centra 
un SIA “Ulbroka” pārstāvji.

Arī Rembates parkā simtgadei veltīti 
apstādījumi
Saulainajā 30. maija dienā Rembatē ap parka dīķi 
tika iestādīti rododendri. Darbos aktīvi piedalījās 
Lielvārdes novada pašvaldības vadība un speciālisti, 



LOGS 19

Lielvārdes Jauniešu dome, Edgara Kauliņa vidussko
las Vides pulciņš, Lielvārdes novada sociālās aprūpes 
dienas centrs un aktīvākie lielvārdieši. Ikvienam pasā
kuma dalībniekam bija iespēja iestādīt vismaz vienu 
rododendra stādu. Pavisam tika iestādīti 36 vasarzaļo 
un mūžzaļo rododendru stādi, kas iegādāti Latvijas 
Universitātes rododendru selekcijas un izmēģināju
mu audzētavā “Babīte”.

Stendera alejas atjaunošana Sunākstē

12. maija sestdiena pie Sunākstes baznīcas pulcēja ap 
50 talcinieku, lai kopīgiem spēkiem sakoptu apkārtni 
un alejā iestādītu 50 jaunas liepas. Talkas rīts iesākās 
Sunākstes baznīcā, kur tika parakstīts sadarbības me
morands par Gotharda Frīdriha Stendera intelektuālā 
mantojuma popularizēšanu un Sēlijas kultūrvēsturis
kā novada garīgā centra izveidi bijušās Sunākstes mā
cītājmuižas vietā. Memorandu parakstīja Sunākstes 
draudzes priekšniece Dzintra Baltruna, Viesītes 
novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Jaunjel
gavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks 
un Stendera biedrības Valdes priekšsēdētājs Valdis 
Pīrāgs. Pēc memoranda parakstīšanas Laura Dimitri
jeva prezentēja radošo darbnīcu “Vecā Stendera mā
cītājmuižas parka teritorijas attīstība” kopsavilkumu, 
lai iepazīstinātu ar pasākumā radītajām idejām. Pēc 
tam visi talcinieki devās lielajā uzdevumā – liepu ale
jas atjaunošanā. Katrs varēja iestādīt savu liepu, pretī 
saņemot sertifikātu ar atrašanās vietas koordinātēm, 
pēc kurām varēs savu kociņu atrast arī pēc vairākiem 
gadiem.

Vēsturisko Rakstnieku parku Amatas 
novadā atjauno mūsdienu literāti

10. maijā Spāres muižas Rakstnieku parkā, piedalo
ties Latvijā pazīstamiem literātiem, notika Rakstnieku 
parka paplašināšana Baltā galdauta svētku noskaņās. 
Blakus sen zaļojošajiem kokiem augt saņemas jauni 
rakstnieku stādīti kociņi, un arī šajā dienā to skaits tika 
palielināts. Pēc labi padarīta darba pasākuma apmek
lētāji varēja dzirdēt gan autoru priekšlasījumus, gan 
stāstus, kas saistīti ar paliekošām vērtībām, kā rakstīts 
vārds un stādīts koks, gan valstiskuma un patriotisma 
nozīmi apliecinošu dzīves pieredzi. Šāds vēsturisks 
parks, kura izveidošanā pirms 87 gadiem apvienoju
šies tik daudzi dzejnieki un atjaunošanā vienojušies 
vairāki šobrīd Latvijā populāri rakstnieki un dzejnieki, 
ir unikāls.

Dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ ražotāji 
veido pasaulē pirmo Sulu koku parku

7. maijā dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ ražotāji Smiltenes 
novada Brantu pagasta Kainaižos stādīja pasaulē pir
mo Sulu koku parku. Tas taps ar Smiltenes pašvaldības 
finansiālu un SIA “Labie koki” praktisku atbalstu. SIA 
“Kainaiži” ir vieni no konkursa “Esi uzņēmējs Smilte
nes novadā!” līdzfinansējuma saņēmējiem, kuri saņē
ma atbalstu projektam “Sulu birzs”, lai veidotu koku 
parku no Kanādas kļavu, melno valriekstu un Latvijas 
bērzu stādiem.
“Pasaulē ir ap divdesmit koku veidu, no kuriem var iegūt 
sulu pārtikai. Mūsu platuma grādos ir trīs veidu sulu 
koki, no kuriem pazīstamākie ir bērzs un kļava. Vēl sulu 
var iegūt no valrieksta. Mēs plānojam izveidot Eiropā 
un, iespējams, arī pasaulē pirmo Sulu koku parku, kas 
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varētu būt gan apskates objekts tūristiem, gan arī mežs, 
no kura nākotnē tiks iegūtas sulas realizēšanai Latvijas 
un pasaules tirgos,” ideju komentē uzņēmuma īpaš
nieks Ervins Labanovskis.

Apes pilsētā iestādīta svētku egle

Dienu pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjauno
šanas dienas Apē Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 
11. klase un skolotāja Sanita Baumane kopā ar dārz
nieci Anitu Harju pilsētas skvērā sagatavoja stādāmo 
bedri un iestādīja svētku egli, ko pilsētai dāvinājis 
Dzintars Raibekazs. Šis paveiktais darbs ir sākums 
pilsētas skvēra pārmaiņām.

Jaunas mājvietas spārnotajiem 
draugiem
* Aprīlī un maijā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija sadar
bībā ar SIA “Rīgas meži” realizēja projektu “Pavasara 
ligzda”. Tika izgatavoti un uzstādīti 105 putnu būrīši 
pie Bābelīša, Dambjapurva un Juglas ezera, Strazdu
muižas un Viesturdārza parkā, Biķernieku mežā, kā arī 
pie vairākām izglītības iestādēm.

* 12. aprīlī Gulbenē notika tradicionālais Putnu die-
nu gājiens, kas sākās pie Gulbenes 2. vidusskolas un 
noslēdzās centrālajā skvērā un ko krāšņāku padarīja 
plakāti un maskas. Šogad pasākumam piepulcējās 

bērnudārznieki un novada aktīvie seniori. Kopumā 
šopavasar tika sarūpēti 74 putnu būri, kas izvietoti 
Spārītes parkā un Rūdolfa parkā. Šī tradīcija aizsākta 
2003. gadā, un pa šo laiku audzēkņi kopā ar vecākiem 
izgatavojuši vairāk nekā 900 putnu mājokļus.
* Kārsavas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi un Latvijas Ornitoloģijas bied
rību 7. aprīlī rīkoja putnu būru darbnīcu dabas parkā 
“Numernes valnis”. Pasākumā piedalījās ap 50 inte
resentu un tika izveidots vairāk nekā 40 putnu būru 
mušķērājiem, strazdiem un zīlītēm.
* Pavasaris lika sarosīties arī Puikules muižas parkā. 
Vietējie jaunieši kopā ar vecākiem parka teritorijā iz
vietoja 16 jaunus putnu būrīšus, kurus kā dāvinājumu 
muižas parkam izgatavojis Arnolds Pelēkais.
* 13. aprīļa pēcpusdienā Vecauces parkā rosījās Au
ces novada putnu mīļotāji. Sadarbībā ar mājturības 
skolotāju Jāni Bensonu un čaklajiem zēniem tika pa
gatavotas 11 jaunas mājvietas zīlītēm, strazdiem un pat 
pūcēm. Vecauces pils pārvaldnieces laipnajam uzai
cinājumam piedalīties Putnu dienās Vecauces parkā 
atsaucās arī PII “Vecauce” audzēkņi. Pēc diendusas 
viņi kopā ar jaunajiem ornitologiem un viņu vadītā
ju devās vērot un uzzināt interesantas lietas par put
niem. Meklējot piemērotākos kokus putnu būrīšu iz
likšanai, bērniem nācās pat mērīt kokus.

Upēs un ezeros papildināti zivju krājumi

* 8. maijā Skrundā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselī
bas un vides zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki Ventā 
ielaida 21 000 stikla zušu mazuļu. Tie ar speciāliem 
murdiem noķerti Anglijas upēs un uz Latviju atceļoja 
agrā 8. maija rītā. Kastes ar mazuļiem nogādātas Doles 
zivjaudzētavā, un tālāk zušu mazuļi turpināja ceļu uz 
savām jaunajām mājām – Kurzemes upēm un ezeriem. 
Kopumā uz Latviju atceļojuši 704 400 zušu mazuļu.
* Mazliet vēlāk Ventā ielaisti aptuveni desmit tūkstoši 
lašu mazuļu. Ventā no Lietuvas robežas līdz pat Ven
tas rumbai plānots ielaist kopumā 60 000 zivju ma
zuļu.
* 17. maijā Rojas upē tika ielaisti 7000 viengadīgo tai
miņu smoltu, kas izaudzēti zinātniskā institūta “BIOR” 
zivju audzētavas “Tome” filiālē “Pelči”. Taimiņu mazuļi 
iegūti no Rojas upē nozvejotiem vaisliniekiem.
* Ventspils novada pašvaldība ar mērķi palielināt lī
daku populāciju Usmas ezerā 4.  jūnijā tajā ielaida 
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SIA “Rūjas zivju audzētava” piegādātos 40 479 līdaku 
mazuļus.
* Rīgā 1. jūnijā Daugavā un Mārupītē ielaisti divi mil
joni nēģu kāpuru, ko piegādāja institūta “BIOR” zivju 
audzētavas “Tome” filiāle “Dole”. Apmēram 1,9 miljo
ni tika ielaisti Daugavā un atlikušie 100 tūkstoši – Mār
upītē.
* Riebiņu novadā zivju resursu pavairošana notiks 
Rušona, Salmeja, Bicānu, Jāšezerā, Eikša, Lielajā 
Kurtaša, Lielajā Salkas, Kaučera un Kategrades eze
rā, kur tiks ielaisti līdaku mazuļi, kā arī Rušonas ezerā 
ielaidīs 50 000 zandartu mazuļu.
* 18. maijā Daugavpils novada Demenes pagasta 
Briģenes ezera zivju resursu papildināšanai tajā ie
laisti 13 000 zandartu mazuļu.
* Jūnijā Višķu pagasta Luknas ezerā tika ielaisti 
20 000 līdaku mazuļu. Zivtiņas piegādāja SIA “Rūjas 
zivju audzētava”. Ar 12 000 zandartu mazuļiem pa
pildināts arī Vīragnas ezers.
* 20. jūnijā Daugavpils novada Demenes pagasta Čer
ņavas ezerā tika ielaisti 5000 un Dervānišku ezerā 
4000 līdaku mazuļu. Jūnijā 25 000 līdaku mazuļu 
ielaisti Lielajā Stropu ezerā, 2000 – Mazajā Stropu 
ezerā, 7400 – Šūnu ezerā un 1000 – Stropaka ezerā.
* Smiltenes novadā zivju resursiem piepulcēsies 
5400 zandartu mazuļu Lizdoles ezerā.
* Madonas novadā zivju krājumi tiks papildināti 
vairākos ezeros: Salas ezerā paredzēts ielaist 5000 
līdaku mazuļu, Aronas pagasta Lielā Līdēra ezerā  – 
10 000 līdaku mazuļu un Vestienas pagasta Kāleze
rā – 15 000 zandartu mazuļu.

* Limbažu novadā zivju resursu pavairošanai Kat
varu ezerā 5.  jūnijā ielaisti 7000 līdaku vienvasaras 
mazuļu, kas iegādāti zivju audzētavā SIA “Rūjas zivju 
audzētava”. Lādes ezerā būs mājvieta 20 tūkstošiem 
zandartu vienvasaras mazuļu, bet Svētupē Viļķenes 
pagastā 11,8 kilometru garumā uzlabos dabisko dzī
votņu kvalitāti, attīrot upi un aizaugušos krastus un 
rekultivējot potenciālās lašveidīgo zivju nārsta vietas 
un iekārtojot jaunas.
* Taimiņu resursi papildināti Salacā: 17.  maijā Alojas 
novada pašvaldības darbinieki un zinātniskā institūta 
“BIOR” zivju audzētavas “Kārļi” pārstāvji Salacas upē 
ielaida 7142 taimiņu smoltus. Par smoltiem sauc ziv
ju mazuļus gada vecumā, kas spēj pieņemt dabīgos 
ap stākļus un doties tālāk uz Baltijas jūru. Pēc trim ga
diem tie jau ir pietiekami izauguši, lai atgrieztos nār
stot Salacas upē.

* Savukārt 1. jūnijā Salacā ielaisti divi miljoni nēģu 
kāpuru, ko organizēja Salacgrīvas novada dome, ie
laižot tos posmos no Rozēniem līdz Mērniekiem un 
no Mazsalacas līdz Iģei. Pēc četriem gadiem nēģu 
kāpuri būs izauguši par kārtīgiem nēģiem un dosies 
jūrā baroties, lai vēl pēc pāris gadiem atgrieztos upē 
uz nārstu, kad tie arī tiek zvejoti.
* 31. maijā Carnikavas novada pašvaldības policija 
sadarbībā ar zinātnisko institūtu “BIOR” Gaujā pos
mā no Siguldas līdz Murjāņiem ielaida aptuveni 2,8 
miljonus nēģu kāpuru. Šādi pasākumi vajadzīgi, lai 
Carnikavas novadam raksturīgo nēģu zveju varētu sa
glabāt un attīstīt arī nākotnē.

Vecpiebalgas novadā atklāta jauna 
zivju audzētava

1. jūnijā Vecpiebalgas novada Inešos zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs svinīgi atklāja akvakultūras uz
ņēmuma “Hibitech Piebalga” zivju audzēšanas cehu. 
Plānots, ka daudzfunkcionālajā zivju audzētavā gadā 
tiks izaudzētas vairākas sugas zivju: 31 tonna sterlešu 
(storveidīgās zivis), 180 t samu, 63 t storu un 68 t zan
dartu.

Zemgalē un Ziemeļlietuvā uzlabos zaļo 
infrastruktūru zemieņu upju ainavā

Jelgavas novada Lielvircavas muižā, kas dižojas Virca
vas upītes krastā, notika Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.–2020.  gadam atbal
stītā projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana 
zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE) atklāšana. Projekts 
ilgs līdz 2020.  gada aprīļa beigām, un tā vadošais 
partneris ir Zemgales plānošanas reģions (ZPR), bet 
partneri – Baltijas Vides forums, Bauskas, Jelgavas un 

https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-alda/7231-svetupe-uzlabos-dabisko-dzivotnu-kvalitati
https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-alda/7231-svetupe-uzlabos-dabisko-dzivotnu-kvalitati
https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-alda/7231-svetupe-uzlabos-dabisko-dzivotnu-kvalitati
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Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona pašval
dība Lietuvā, kā arī Biržu un Žagares reģionālā parka 
administrācija.
Jaunā projekta mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo 
infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu kon
ceptus attīstības plānošanā un demonstrējot zemie
ņu upju integrētās apsaimniekošanas nozīmīgumu 
vietējā un reģionālā mērogā. Liela daļa projekta ak
tivitāšu būs veltītas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādei. Zemgalē taps reģionālais ainavu un zaļās in
frastruktūras plāns, Jelgavas novadā – Svētes upes sa
teces baseina attīstības plāns, Bauskas novadā – paš
valdības lokālais ainavu un zaļās infrastruktūras plāns. 
Līdztekus tam partneri kopīgi izstrādās metodoloģiju 
par reģionālo un vietējo ainavu un zaļās infrastruktū
ras plānošanu zemieņu teritorijās.
Praktisku ieguldījumu zaļās infrastruktūras saglabāša
nā un pilnveidošanā Bauskas novadā sniegs aizaugu
šo ūdensceļu tīrīšana ar amfībijas tipa pļāvēju Mūsā 
un Mēmelē, bet Rundāles novadā – Vīna kalna mazās 
infrastruktūras atjaunošana Mežotnes pilskalna apkai
mē.

Latvijā un Lietuvā uzsākts mitrāju 
apsaimniekošanas projekts

Uzsākts darbs pie divu dabas liegumu dabas aizsar
dzības plānu izstrādes Latgalē un Zemgalē: projektā 
“Dabas daudzveidības saglabāšana LV–LT pārro
bežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus 
apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) 
tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas liegu
mam “Supes purvs” Viesītes novadā un dabas liegu
mam “Pelēču ezera purvs” Preiļu novadā. Abi dabas 
liegumi ir daļa no Natura 2000 teritorijām Latvijā.
Mitrāju ekosistēmu aizsardzību Latvijas un Lietuvas 
pārrobežu reģionā šobrīd kavē zināšanu un pieredzes 
trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Pro
jektā atklātie mitrāju biotopi pilotteritorijās tiks kartēti 
un novērtēta to daudzveidība un aizsardzības stāvok
lis. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu metodoloģiju 
mitrāju biotopu apsaimniekošanai reģionā.
Projekta vadošais partneris ir Sartu un Gražutes re
ģionālo parku direkcija Lietuvā. Pārējie dalībnieki ir 
Lietuvas Dabas aizsardzības fonds un Biržu reģionālā 
parka direkcija, Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde, 
biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme”” un Viesītes no
vada pašvaldība. Projekts ilgs līdz 2020. gada aprīlim.

Jelgavā tīra Lielupes gultni un izpļauj 
ūdenszāles

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Aprīļa beigās ūdenslīdēji no SIA “SB Transbulk” uz
sāka gultnes tīrīšanu Lielupes labā krasta pludma
lē un Pasta salas pludmalē, attīrot to no akmeņiem, 
kokiem, sanesumiem un stikla pudelēm vai lauskām. 
Maijā Lielupes labā krasta un Pasta salas pludmales 
zonās tika pļautas ūdenszāles. Tās pilsētas pludmalēs 
pļauj katru gadu, un šogad to plānots darīt trīs reizes.

Daugavpilī turpina labiekārtot 
ūdenskrātuves

Šajā sezonā Daugavpils pilsētas Komunālās saimnie
cības pārvalde ieplānojusi mākslīgo ūdenstilpju tīrī
šanu, peldvietu labiekārtošanu un meliorācijas grāvju 
tīrīšanu mikrorajonos.
Pludmales labiekārto Plotičku un Zirgu ezera pie
krastēs. Liginišķu ielā tiek labiekārtots vecais māk
slīgais dīķis: šeit par pusotru metru padziļinās dīķa 
gultni, iztīrīs krastu no brikšņiem, veiks teritorijas plā
nojumu un sakārtos meliorācijas grāvi. Notiks aizpur
votās teritorijas revitalizācija Vienības un Cietokšņa 
ielu rajonā netālu no Šūņu upes, kur izveidos māk
slīgo ūdenstilpi, izraus krūmu saknes un sakārtos pie
gulošo teritoriju. Vasaras beigās rekonstruēs mākslīgo 
ūdenstilpi Baznīcas un Ūdens ielas rajonā, kas kalpos 
gruntsūdeņu savākšanai Grīvas mikrorajonā. Augus
tā un septembrī turpinās meliorācijas grāvju tīrīšanu 
Nīderkūnu mikrorajonā un Blaumaņa ielas rajonā, 
lai pareizi novadītu virszemes ūdens noteci un ne
pieļautu tālāku piegulošās teritorijas pārpurvošanos. 
Šogad plānots uzsākt arī Mežciema mikrorajona no
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vadgrāvju attīrīšanu un turpināt Cietokšņa vaļņiem 
piegulošo novadgrāvju rekonstrukciju, kā arī renovēt 
posmu Odu ielas rajonā un attīrīt grāvi aptuveni pus
kilometru garā posmā.

Sakārtots Rēzeknes upes krasts

No 16. aprīļa līdz 31. maijam ar Latvijas Vides aizsar
dzības fonda līdzfinansējumu Rēzeknē tika realizēts 
projekts “Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība”, kura 
gaitā sakārtota Rēzeknes upes apkārtne. No upes ak
vatorijas tika izceltas un aizvestas koku kritalas, no
vākti nolauztie un aizlauztie zari, kā arī izcirsti koki ar 
izskalotajām saknēm.

Rāznas Nacionālajā parkā attīra Baldas 
upi

Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar biedrības “Kro
ma kolna bruoliste” vadītāju Aleksandru Lubānu, ak
tīviem sabiedrības pārstāvjiem, dabas draugiem un 
vietējiem iedzīvotājiem vienojās kopīgam darbam 
Rāznas Nacionālajā parkā, lai attīrītu Baldas upi. Talci
nieki no upes izvāca sakritušos kokus, samestos atkri
tumus un atbrīvoja upi brīvam plūdumam, atjaunojot 
kādreizējās straujteces. Baldas upes garums ir 24 ki
lometri, tāpēc vienā talkā to visu atbrīvot neizdevās, 
taču organizatori iecerējuši to paveikt iespējami drīz.
Akmeņaino straujteču lejtecēs konstatēti vairāki dzī
vi Eiropas Sugu un biotopu direktīvā iekļautās biezās 
perlamutrenes eksemplāri. Upes sakopšanu nozīmī
gu padarīja arī fakts, ka vairāki atjaunotie Baldas upes 
posmi laužas caur nelielu gravu ar stāviem krastiem, 
radot Latgales ainavai netipiska neliela kanjona ie
spaidu. Tagad tie kļūst vairāk pieejami gan cilvēkiem, 
gan te sastopamajai ūdens organismu daudzveidībai.

Īpaši jāatzīmē, ka upes krastos atrasts jauns, līdz šim 
nezināms pilskalns, kam arheologs Juris Urtāns jau 
devis Beitānu pilskalna vārdu.

Trapenē iztīrīts “Vidus” dīķis un 
atjaunotas slūžas

Lai saglabātu Bormaņmuižas parka ainavisko un kul
tūrvēsturisko vērtību, Apes novada dome īstenojusi 
LEADER programmas projektu “Bormaņmuižas parka 
“Vidus” dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana Trapenē”. 
Projekta gaitā attīrīts un labiekārtots dīķis, uzlabota 
parka kvalitāte, izmantojamība un ilglaicība, gādājot 
par teritorijas un dabas tūrisma attīstību.

Latvijā šogad plīvo 12 Zilie karogi

Foto: Liepājas Komunālā pārvalde
Saskaņā ar starptautiskās Zilā karoga žūrijas lēmu
miem pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts  – 
Zilais karogs – šogad piešķirts 12 Latvijas pludmalēm. 
Šovasar Zilais karogs plīvo Rīgas pilsētas Vakarbuļļu 
peldvietā, Ventspils pilsētas peldvietā, Jūrmalas 
pilsētas Majoru un Jaunķemeru peldvietās, Dau
gavpils pilsētas Lielā Stropu ezera un “Stropu vilnis” 
peldvietās, Engures novada kempinga “Abragciems” 
peldvietā, Liepājas pilsētas peldvietā “Pludmale pie 
stadiona”, Kuldīgas pilsētas Mārtiņsalas peldvietā 
un Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvie
tā un divās jahtu ostās – Liepājas jahtu centrā un jah
tu piestātnē “Pāvilosta Marina”.
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Šosezon valsts autoceļu tīklā notiek aktīvi remont
darbi, un autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ie
robežojumiem. Būvdarbi notiek visos reģionos – ko
pumā vairāk nekā 100 objektos. Pilna būvdarbu karte 
pieejama VAS “Latvijas valsts ceļi” mājaslapā www.
lvceli.lv.

* Pierīgā lielākie satiksmes ierobežojumi ir Mārupē, 
kur notiek Daugavas ielas (autoceļš P132 Rīga–Jaun
mārupe) pārbūve, kas varētu ilgt līdz septembra pir
majai pusei.
* Būvdarbi notiek arī uz Rīgas apvedceļa A4 (Balt
ezers–Saulkalne) pie Salaspils, posmā no Avotiem 
līdz ceļa pārvadam pār dzelzceļu pie Daugavpils šo
sejas (A6). Šeit tiek pārbūvēta posma sega un atjau
nots tilts pār Mazo Juglu. Remontdarbi skar arī apved
ceļa A4 krustojumu ar autoceļu Ulbroka–Ogre (P5).
* Uz šosejas Tīnūži–Koknese (P80) vairākos posmos 
ir satiksmes ierobežojumi, jo sākumposmā piecu ki
lometru garumā notiek remontdarbi, bet atsevišķos 
posmos tiek ierīkotas akustiskās ribjoslas.
* Šogad plašākie valsts ceļu remontdarbi ir uz reģio
nālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) ceļā no 
Madlienas līdz Skrīveriem, kur darbi notiek kopumā 
23 kilometru posmā.
* Braucot no Rīgas uz Daugavpili un otrādi, jārēķinās, 
ka ceļa remontdarbi notiek vairākos posmos uz Dau
gavpils šosejas (A6) un uz tilta pie Daugavpils (A14):
– no Ikšķiles līdz Ogrei;
– no Dzelmēm līdz Klidziņai un no Klidziņas līdz 
Zemkopības institūtam Skrīveros;
– no Stukmaņiem līdz Pļaviņām un uz tilta pār Aiviek
sti.
* Rēzeknes šosejas (A12) posmā būvdarbi notiek no 
Varakļāniem līdz Viļāniem.
* Lielākie satiksmes ierobežojumi Latgalē:
– uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā 
no Bašķiem līdz Preiļiem un no Steķiem līdz Atašie
nes krustojumam;
– uz autoceļa Kārsava–Ludza–Ezernieki (P49) posmā 
no Pušmucovas līdz Ludzai (P49);
– no Rēzeknes līdz Ludzai (A12);
– uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) no 
Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem.

* Uz Tallinas šosejas (A1) remontdarbi notiek posmā 
no Duntes līdz Svētciemam.
* Lielākie satiksmes ierobežojumi Vidzemē:
– uz autoceļa Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) no Cē
sīm līdz Vidzemes šosejai;
– uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) pos
mā no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz 
Gulbīti;
– uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) pos
mā no Cēsīm līdz Ģūģeriem;
– uz Aģes tilta (P9), ko var šķērsot pa pagaidu tiltu;
– satiksmei slēgts tilts pār Nigru Smiltenes novadā 
uz vietējās nozīmes ceļa Blome–Strante–Smiltene 
(V250).
* Lielākie satiksmes ierobežojumi Zemgalē:
– Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) posmā no rotā
cijas apļa krustojumā ar ceļu Sērene–Kalnieši (P86) 
līdz Neretai;
– Ķekava–Skaistkalne (P89) posmā no Mežvidiem 
līdz Vecumniekiem;
– Jelgava–Iecava (P93) posmā no Jelgavas šosejas 
(A8) līdz pagriezienam uz Katrīnsilu.
* Lielākie satiksmes ierobežojumi Kurzemē:
– uz Klaipēdas šosejas (A11) posmā no Rucavas līdz 
Lietuvas robežai;
– uz Liepājas šosejas (A9) abpus Saldum;
– uz autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) posmā no 
Labraga līdz Mežainei;
– uz autoceļa Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā 
no Ezeres līdz Liepiņām;
– uz autoceļa Jelgava–Tukums (P98), kur remontē til
tu pār Auces upīti;
– uz tilta pār Abavu Rendā uz autoceļa Talsi–Stende–
Kuldīga (P120), kur organizēts apbraucamais ceļš pa 
pagaidu tiltu.

Līdz šim vērienīgākie būvdarbi uz 
valsts vietējās nozīmes autoceļiem
Šogad valsts vietējo autoceļu atjaunošanai tiek no
virzīts rekordliels investīciju apjoms – vairāk nekā 30 
miljoni eiro. Par šiem līdzekļiem plānots sakārtot 411 
kilometrus ceļu 97 valsts vietējo autoceļu posmos, 
pārsvarā ar grants segumu. Vienā daļā vietējās nozī
mes objektu tiks veikta dubultās virsmas apstrāde, 
panākot melnu segumu, daļā tiks atjaunots grants se
gums, sakārtota ūdens atvades sistēma un noņemts 
apaugums.
Valsts autoceļu tīklā ir 20 081 km, no tiem 10 989 km ir 
ar grants segumu. 2018. gadā valsts autoceļu tīklā plā
noti darbi 152 objektos, no tiem 26 būs finansēti no ES 
fondiem, bet 126 – no valsts budžeta. Kopumā dažādi 
darbi plānoti 1200 kilometros, tajā skaitā kapitāliegul
dījumi tiks veikti 900 km valsts autoceļu.
Gan piesaistot līdzekļus no ES fondiem, gan ieguldot 
pašu līdzfinansējumu, savus ceļus aktīvi būvē un re
montē arī pašvaldības.

Ceļi, ielas, tilti un laukumi

http://www.lvceli.lv.
http://www.lvceli.lv.
https://lvceli.lv/uncategorized/sakas-lidz-sim-verienigakie-buvdarbi-uz-valsts-vietejas-nozimes-autoceliem/
https://lvceli.lv/uncategorized/sakas-lidz-sim-verienigakie-buvdarbi-uz-valsts-vietejas-nozimes-autoceliem/
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Foto: Dmitrijs Suļžics
* Rīgā labiekārto Lucavsalu un atjauno segumu ma
ģistrālajās ielās – Brīvības ielas posmā no Bruņinieku 
ielas līdz Gaisa tiltam, Merķeļa ielā un Oskara Kal
paka bulvārī no Brīvības bulvāra līdz Krišjāņa Valde
māra ielai. Jūnija beigās uzsākts Salu tilta komplek
sa pārbūves otrās kārtas pirmais etaps, kurā renovēs 
satiksmes pārvadus pār Krasta ielu un Lucavsalā, tajā 
skaitā četras estakādes Zaķusalā, tiltu pār Bieķengrā
vi augštecē, t.sk. Mūkusalas apli un uzbrauktuvi no tā 
centra virzienā, un estakādi pār Bieķengrāvi.

* Tukuma novadā jau pabeigts pašvaldības autoceļš 
Šūļas–Bērznieki–Bajāri Jaunsātu pagastā un Tukumā 
tiek īstenots ERAF projekts “Degradētās teritorijas sa
kārtošana zonā Lauktehnika  – Tukums II”, kur šogad 
un nākamgad gandrīz kilometra garumā paredzēta 
Stacijas ielas pārbūve un Dāņu ielas pārbūve gandrīz 
puskilometra garumā, savienojot Stacijas ielu ar Kan
davas ielu citā trasējumā.

* Ventspils novadā ekspluatācijā nodots Stacijas–
Stiklu grants ceļš Usmas pagastā, kur pārbūvētā pos
ma garums ir 3,38 km. Būvniecības darbi notiek Popē, 
Ugālē, Zlēkās, Tārgalē, Vārvē, Užavā, Zirās un Puzē.

Foto: P/i “Komunālā pārvalde”
* Ventspilī pabeigta Dienvidrietumu rajona infra
struktūras izveide: radīta jauna iela ar apgaismojumu 
un lietusūdens kanalizāciju, jauni gājēju un velobrau
cēju celiņi, stāvlaukums 60 automašīnām un divas 
jaunas izejas ar koka laipām uz jūru. Šovasar pilsētā 
tiek izbūvēts apgaismojums pie gājēju pārejām, Kul
dīgas ielā pie Reņķa dārza rekonstruē “Sarkano tilti
ņu”, notiek vērienīga Kuldīgas ielas pārbūve, atjauno 
satiksmes pārvadu Maskavas ielā pār Dzintaru ielu, 
izbūvē Kuldīgas ielu un vairākus Zvaigžņu ielas pos
mus un būvē divas jaunas ielas – Apļa un Rāvas ielu.

* Kuldīgas novadā norisinās remontdarbi vairākos 
valsts ceļu posmos un šogad tiks atjaunots segums uz 
reģionālā autoceļa Kuldīga–Aizpute–Līči posmā no 
Vecvilgāles līdz Turlavai (6 km) un grants segums uz 
autoceļa Ķikuri–Alsunga 4,6 km garumā.

* Pavasarī Grobiņas novada Medzes pagastā tika la
boti Plienkalnu ūdenskrātuves piebraucamie ceļi un 
atjaunots segums Rožu ielā Grobiņā, kas ir novadam 
nozīmīgs transporta mezgls, kuru ikdienā izmanto au
tovadītāji, lai nokļūtu uz transportlīdzekļu tehniskās 
apskates punktu. Vienlaikus ar Rožu ielas atjaunoša
nu uzlabota arī satiksmes drošība Krasta ielā, atdalot 
gājēju un velosipēdistu plūsmu no transportlīdzekļu 
plūsmas: šī iela velosipēdistus ievirza Grobiņas pilsē
tā no pērn izbūvētā veloceliņa Grobiņa–Liepāja.

http://www.ventspilsnovads.lv/213-pasvaldiba/projektipasvaldiba/projekti-2018/3620-ekspluatacija-nodots-grants-cels-usmas-pagasta
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* Liepājā tiek pārbūvēta tramvaja līnija un piegulošā 
teritorija un notiek remontdarbi uz Oskara Kalpaka 
tilta.

* Durbes novadā atjauno autoceļu Mazlāņi–Zviedri, 
kura pārbūve paredzēta visā tā garumā (2,53 km), un 
pārbūvē autoceļa Durbe–Lielarāji posmu 3,22 km ga
rumā.

* Priekules novada pašvaldība uzsākusi lauku grants 
ceļu pārbūvi. Kopējais pārbūvējamais grants segas ga
rums ir 18,488 km, kā arī viens tilts.

* Saldū 13. jūnijā tika parakstīts būvdarbu līgums starp 
Saldus novada pašvaldību un SIA “Saldus ceļinieks” 
par Lielās ielas pārbūvi posmā no Skrundas ielas līdz 
Dzirnavu ielas satiksmes mezglam Saldus pilsētā un 
Novadnieku pagastā. Līgumu parakstīja Saldus nova
da domes priekšsēdētājs Māris Zusts un SIA “Saldus 
ceļinieks” Valdes priekšsēdētājs Gints Karols. Lielās 
ielas pārbūve ietver ielas, gājēju un veloceliņa, apakš
zemes komunikāciju un ielas apgaismojuma pārbūvi.

* Brocēnos tiek atjaunots brauktuves segums Lielcie
ceres ielā līdz krustojumam ar Skolas ielu un Skolas 
ielā līdz ambulancei.

* Aucē atjaunots gājēju celiņš uz pirmsskolas izglītī
bas iestādi “Vecauce” muižas ainavu parkā, pabeigta 
Tehnikas ielas rekonstrukcija, kas finansēta no paš
valdības ceļu fonda līdzekļiem, un turpinās pērnajā 
rudenī uzsāktā Miera ielas pārbūve 679,63 m garumā 
un Bēnes ielas 100 m posma būvniecības darbi.

* 24. maijā Dobelē tika parakstīti līgumi par divu 
ielu pārbūvi. Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns un SIA “Ceļu būvniecības sabied
rība “IGATE”” Valdes loceklis Madars Radželis pa
rakstīja līgumu par Spodrības ielas pārbūvi posmā no 
Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai. Otru līgu
mu Dobeles novada pašvaldības vadītājs parakstīja 
ar SIA “Saldus ceļinieks” Valdes priekšsēdētāju Gintu 
Karolu par Uzvaras ielas pārbūvi posmā no Brīvības 
ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO. Savukārt 
14.  jūnijā A. Spridzāns parakstīja līgumu ar RERE gru
pas Valdes locekli Vjačeslavu Voropajevu par Skolas 
un Upes ielas pārbūvi Dobeles pilsētā.

* Jelgavā aprīļa sākumā tika sakārtotas grants segu
ma ielas – Riekstu un Ošu ceļš, Šūmaņu ceļš, Meža, 
Draudzības, Brigaderes, Plūmju un Ceriņu iela –, bet 
mēneša otrajā pusē veikta ielu horizontālā marķēju
ma atjaunošana. Nomainot bojātos apgaismojuma 
balstus un gaismekļus, kā arī uzstādot jaunus, vairā
kās vietās Jelgavā uzlabots gājēju pāreju apgaismo
jums. Romas ielas posmā no Zemeņu līdz Turaidas 
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ielai izbūvēta lietusūdens kanalizācija un iela tiek 
asfaltēta.

* Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbū
ves projekts paredz šovasar astoņos pagastos teju 5,5 
miljonu eiro apmērā veikt ievērojamas grants ceļu re
konstrukcijas. Pārbūve notiks Lielplatones, Platones, 
Valgundes, Vircavas, Vilces, Svētes, Jaunsvirlaukas 
un Zaļenieku pagastā, kur arī asfaltēs pašvaldības 
ceļu 8 km garumā.

* Bauskas novada deputāti nolēmuši infrastruktūras 
sakārtošanai ņemt aizņēmumus Valsts kasē, lai reali
zētu vairākus nozīmīgus projektus, tajā skaitā Brīvības 
bulvāra revitalizācijai uzņēmējdarbības veicināšanai, 
teritorijas revitalizācijai Codes un Gailīšu pagastā, 
rekonstruējot vietējo autoceļu posmus, un pašvaldī
bas grants ceļu pārbūvei Gailīšu pagastā. Vienošanās 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Brīvības 
bulvāra pārbūvi Bauskā parakstīta 9. aprīlī un paredz 
transporta infrastruktūras sakārtošanu. Aprīļa pēdējā 
nedēļā sākusies vietējā autoceļa A7–Rotkalni–A7 šo
sejas pārbūve Codes pagastā, kur tiks rekonstruēts 
posms 1,081  km garumā. Jūnijā uzsākti ceļa seguma 
pārbūves darbi Īslīces pagasta Bērzkalnos.

* Iecavas novadā būvē gājēju tiltu pāri Iecavas upei 
pie Garozas pamatskolas un pārbūvēs grants ceļu 
Roņi–Tāmas–Renceles–A7.

* Ķekavas novadā maijā atsākta Gaismas ielas re
konstrukcija un uzsākta Nākotnes ielas asfalta segu
ma atjaunošana un gājēju ietves pārbūve posmā no 
Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam.

* Mārupes novada pašvaldība, īstenojot ERAF projek
tu, pārbūvē ceļu C16 posmā no ceļa C15 (Alpi–Dum
pji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku ielu posmā no īpa
šuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļu C15 
posmā no C16 līdz Stīpnieku ceļam.

* Stopiņu novadā turpinās pērn uzsāktā ielu pārbū
ve un izbūvē gājēju tiltu pār Piķurgu Acones ielā Ul
brokā. Vālodzēs tiek pārbūvēts ceļš Lielkājas–Kalves, 
kur liek asfaltbetona segumu, un Kalnozolu iela, kam 
izbūvē asfalta segumu un lietusūdens kanalizāciju. 
Ulbrokā pārbūvē Dauguļupes ielu, kurai būs asfalta 
segums, bet Dambja ielā Līčos izbūvē asfalta segumu, 
gājēju celiņu, apgaismojumu un lietusūdens kanalizā
ciju. Stopiņu novadā izstrādāti projekti pavisam 11 ielu 
labiekārtošanai.

* Salaspilī atjaunotajām ielām šovasar pievienosies 
Meža ielas posms no Budeskalnu ielas apļa līdz Bei
kas ielai. Projektā paredzēts izbūvēt Meža ielas brauk
tuves posmu 744 m garumā, gājēju celiņu uz atseviš
ķas klātnes 600 m garumā un 190 m garu celiņu, kas 
piekļauts pie Meža ielas brauktuves. Visa projektēja
mā posma garumā tiks izbūvēts tehniskās drenāžas 
kolektors un drenāžas pievadi. Patlaban noslēgumam 
tuvojas Lauku ielas rekonstrukcija, kur tiek mainīta 
brauktuves segas kārta, uzlabota satiksmes drošība 
pie 1. vidusskolas, pie Nometņu ielas izveidots apļvei
da krustojums, izbūvētas gājēju ietves, kā arī rekon
struē pazemes inženierkomunikācijas.

* Ikšķiles novadā tiek pārbūvēts grants ceļš Dālderi–
Kalnakumpēni Tīnūžu pagastā, kur veic ceļa seguma 
atjaunošanu, caurteku pārbūvi un atjaunošanu, ceļa 
paplašināšanu un nobrauktuvju un pieslēgumu pār
būvi.

* Ogrē notiek būvdarbi Jāņa Čakstes prospektā. Ko
pējais būvdarbu posma garums ir 1,265 km. Līdztekus 
izbūvē arī gājēju celiņu un veloceliņu, bet asfaltēšana 
paredzēta nākamgad. Ogrē turpinās arī gājēju tuneļa 
izbūve zem dzelzceļa Brīvības ielā pilsētas centrā. Sa
vukārt Meņģeles un Mazozolu pagastu pār upi savie
nos trošu tilts. Projektā divu gadu laikā arī pārbūvēs 
tilta pievedceļu 700 m garumā, izbūvēs skatu platfor
mu Ogres upes krastā, kā arī labiekārtos infrastruktūru 
šo objektu tuvumā. Autoceļa Taurupe–Vecbebri pos
mam ir pabeigta ceļa dubultās virsmas apstrāde 7 km 
garumā, darbi turpinās uz autoceļiem Ogre–Viskālis–
Koknese, Ogre–Jugla un Ulbroka–Ogre.

* Lielvārdes novadā seguma atjaunošana notiek vie
tējā autoceļa Dzelmes–Veckrape (V974) posmā no 
8,30. līdz 10,01. km Jumpravas pagastā.

http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/7025-uzsakta-gajeju-tilta-izbuve-pari-iecavas-upei-pie-garozas-pamatskolas
http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/7025-uzsakta-gajeju-tilta-izbuve-pari-iecavas-upei-pie-garozas-pamatskolas
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* Skrīveru novadā pašvaldība par ERAF līdzekļiem 
veiks ceļa Lielkažoki–Stūrīši 2,3 km gara posma pār
būvi.

* Kokneses novadā šogad plānots pabeigt visus paš
valdības grants ceļu pārbūves būvdarbus saistībā ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finan
sējumu. Jūnijā uzsākti būvdarbi pēdējā, noslēdzošajā 
kārtā: Jirjeni–Melderi Iršu pagastā (2  km), Blankas–
Mucenieki Bebru pagastā (0,68 km) un Mazvecsviļi–
Aizelkšņi Kokneses pagastā (0,8 km).

* Noslēgts līgums par Rīgas ielas pārbūvi Pļaviņās. 
Posma no Raiņa ielas 5 līdz apdzīvotas vietas zīmei 
“Pļaviņas” pārbūves projektā paredzēts pārbūvēt Rī
gas ielu gandrīz divu kilometru garumā.

* Jēkabpilī aprīļa otrajā pusē tika uzsākta Pasta ielas 
pārbūve. Darbi objektā norisināsies divos posmos. 
Pasta un Ausekļa ielas rekonstrukcijas projektā ietilpst 
arī Zaļās, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un Viestura ielas 
pārbūve, tiks rekonstruētas brauktuves un ietves, lie
tusūdens kanalizācija, ūdensvads, sadzīves kanalizā
cija, siltumtrase un ielu apgaismojums. Plānots izbū
vēt Jēkaba un Riekstu skvērus, kā arī uzstādīt strūklaku 
un vides dizaina objektu. Jēkabpils ņems aizņēmumu 
Valsts kasē 18 876 eiro apmērā Draudzības alejas un 
Viestura ielas posma pārbūves būvprojekta izstrādei, 
kā arī Zemgales ielas atjaunošanai 151 240 eiro apmē
rā.

* Jēkabpils novadā atsākti pārbūves darbi uz trim paš
valdības ceļiem Ābeļu, Dignājas un Rubenes pagastā. 
Pašvaldības ceļa Alkšņi–Muktāni pārbūve Rubenes 
pagastā tiek veikta 5,745  km garumā, ceļa Āres–Lin

diņi pārbūve Ābeļu pagastā  – 2,707  km garumā un 
ceļa Kaļvāres purvs–Meņķis pārbūve Dignājas pagas
tā – 2,094 km garumā. Pārbūve notiek arī pašvaldības 
ceļam Vārpiņas–Lapas Leimaņu pagastā.

* Viesītes novadā turpinās pašvaldības ceļa Jaunkan
čuki–Priede–Ikšķiles pārbūve un tiek spriests par vēl 
divu ceļu pārbūvi: Dzeņi–Elkšņi Elkšņu pagastā un Ba
jāri–Grabažāni Saukas pagastā.

* Aknīstes novadā tiek pārbūvēti četri pašvaldības 
grants ceļi: 14. CRBP–Censoņi (1,82.–2,81. km), Asare–
Vilkupīte (1,5 km), Tauriņi–Upītes (0,00.–0,938. km) 
un Dienvidi–Grantsbedres (0,00.–0,534. km).

* Līvānos 5. aprīlī ekspluatācijā pieņemta jaunā dzelz
ceļa gājēju pārejatilts, kas savieno pilsētu (Lāčplēša 
ielu) ar industriālo zonu (Fabrikas ielu). Latvijā ārpus 
lielajām pilsētām šis ir vienīgais šāda veida objekts. 
Lai pārejutiltu savienotu ar Lāčplēša un Fabrikas ielu, 
izbūvēti arī gājēju celiņi. Darbi notika ERAF projektā 
“Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvā
nu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmēj
darbības attīstības veicināšanai”. Šogad turpināsies 
Fabrikas ielas atjaunošana, Stacijas ielas pārbūve un 
Celtniecības ielas posma pārbūve. Kopš 9. maija Lī
vānu novada dome realizē arī projektu par Kaiju ie
las vienkāršotu atjaunošanu.

* Riebiņu novada pašvaldība pērn uzsāka trīs pro
jektus pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, 
un šogad turpinās šo ceļu pārbūve, kā arī uzsākti vēl 
četru pašvaldības autoceļu būvdarbi. Pašvaldības ceļi 
tiek atjaunoti Silajāņu, Rušonas, Galēnu, Stabulnie
ku, Sīļukalna un Riebiņu pagastā.

* Aglonas novadā maijā atsākta grants ceļu pārbūve 
šādos objektos: Dunski–Deņeva–Kastuļina (1650 m), 
Butkānu kapi–Lejas Butkāni (1010  m), Marhileviči–
Prusaki (874  m), Marhileviči–Zabolotki–Aksenova 
(2680 m) un Rutuļi–Bēķi–Spīķi–Salenieki (grants se
gums 2825 m un cietais segums 11 m).

* Daugavpilī ekspluatācijā nodota Rūpniecības iela, 
kas pārbūvēta posmā no Stiklu līdz Jelgavas ielai. Tas 
ir viens no objektiem Čerepovas rūpnieciskās teritori
jas infrastruktūras attīstībai ERAF projektā “Degradēto 
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rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas 
un Daugavpils novada teritorijās, I kārta”. Pilsētā tur
pinās arī grants ceļu asfaltēšana. Viens no šāgada būv
niecības objektiem ir Cēsu iela, kur noasfaltēs posmu 
no Liepziedu līdz Liliju ielai. Asfalta segumu drīz iegūs 
arī Puškina iela posmā no Grodņas līdz Tukuma ielai. 
Darbi notiek Baldones ielā posmā no Dzintaru līdz 
Priedaines ielai. Par būvniecības laukumu pārtapis arī 
Valkas ielas posms no Jātnieku līdz Smilšu ielai. Tas 
pats gaida Aiviekstes ielu posmā no Sēlijas līdz Lie
lajai ielai. Daugavpilī tiek realizēta arī daudzdzīvokļu 
māju pagalmu teritoriju remonta un autostāvvietu 
infrastruktūras atjaunošanas programma, pirmām 
kārtām tajā iekļauti pagalmi, kas piekļaujas pirmssko
las izglītības iestādēm, kā arī teritorijas, kuras savieno 
vairākus pagalmus. Visus darbus apmaksā pašvaldība.

* Maijā uzsākta Daugavpils novada pārbūve paš
valdības ceļiem Kudeiki–Ķirupe un Sterikāni–Ķirupe 
Līksnas pagastā, Palabiški–Buras Kalkūnes pagastā, 
Liepnieki–Atvari Medumu pagastā, Saliena–Sergijev
ka, Stenderi–Ormaņi–Adamovo–Šlapaki un “Šlapaki” 
(darbnīca) Salienas pagastā. Pašvaldība saviem spē
kiem veic Daugavas ielas pārbūvi Naujenes pagasta 
Kraujas ciemā un rekonstruē Rēzeknes ielu Maļino
vā.

* Dagdas novadā uz vietējā autoceļa Dagda–Asūne 
būvdarbi rit pilnā sparā, un pavisam drīz šis ceļš vairs 
nebūs putekļains. Novadā tiek pārbūvēti arī lauku ceļi 
Konstantinovas, Šķaunes un Bērziņu pagastā.

* Rēzeknes novadā tiek pārbūvēti pašvaldības au
toceļi Lūznava–Veczosna un Rēzekne–Meļņova–
Skudras Vērēmu pagastā.

* Rēzeknē aprīlī sākās būvniecība Viļakas un Komu
nālajā ielā un 12. aprīlī tika parakstīts būvdarbu līgums 
ar SIA “Ceļi un tilti” par Ludzas ielas pārbūvi.

* Viļānos uzsākta projekta “Industriālo teritoriju tīk
lojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzek
nes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenoša
na. Plānota vērienīga rekonstrukcija Centrālajā un 
Tevenānu ielā.

* Ludzas novadā 7. maijā tika atsākta lauku ceļu pār
būve Cirmas, Nirzas un Istras pagastā. Darbi notiek 
Istras pagastā uz autoceļa Čerņavski–Maļinovka 
6,55  km garumā, Nirzas pagastā uz autoceļa Līdek
sna–Vurpuļi–Ļadina gandrīz kilometra garumā un 
Horošova–Vorslova–Vurpuļi 0,780  km garumā un 
Cirmas pagastā uz autoceļa Tutāni–Kivļi–Dubinava 
6  km garumā. 21.  maijā sākās darbi 910  m garā ceļa 
posmā Brigi–Briģu stacija Brigu pagastā. Jūnijā darbi 
tika uzsākti ceļa posmā Ludza–Kreiči nepilnu 3 km ga
rumā Isnaudas pagastā. Maijā pašvaldība uzsāka arī 
Dagdas ielas pārbūvi Ludzā visā garumā – no Jelgavas 
līdz Parku ielai. Šovasar Ludzā tiks pabeigta Odu un 
A. Jurdža ielas pārbūve.

* Ciblas novadā tiek pārbūvēts pašvaldības grants 
ceļa posms Pušmucova–Zujeva 1,784 km garumā, sā
kot no Pušmucovas ciemata robežas, Bērzu iela Ciblā 
un Lucmuiža–Kaļvi 0,726 km garumā.

* Alūksnē maijā sākās tranzīta ielas – Pleskavas ielas – 
pārbūve, kas sadalīta trīs kārtās, pašvaldības autoceļa 
Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns pārbūve un Jaunlaice
ne–Dauguļi–Vidzemes šoseja 1. kārtas pārbūve Jaun
laicenes pagastā.

* Apes novadā tiek pārbūvēti grants seguma ceļi Tra
penes un Virešu pagastā: autoceļš Čiekuri–Gargrīdas–
Druvkalni, Kristiņi–Stādzeni un Trapene–Lejastrapene.
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* Gulbenē sākta Nākotnes ielas pārbūve, un līdz gada 
beigām tiks atjaunotas brauktuves un gājēju celiņi gar 
ēkām 2k3, 2k4, 2k5 un 2k6. Projekts ir sadalīts čet
rās kārtās.

* Rugāju novadā notiek trīs pašvaldības grants ceļu – 
Pelnupe–Osa, Ozolnes–Liepari un Žeivinieki–Egļu
sala – pārbūve.

* Sākoties būvniecības sezonai, uzsākta lauku ceļu re
konstrukcija Madonas novadā. Apstiprinātie un da
ļēji uzsāktie projekti, kurus plānots pabeigt: autoceļa 
Rīta iela–Krieviņi, Muižnieki–Krieviņi (pārbūvējamā 
autoceļa posma garums ir 2,43  km) un Poteri–Poļ
varka (4,79  km) pārbūve Sarkaņu pagastā, autoceļu 
Krastiņi–Siliņi (0,45 km), Krampāni–Sīmašas (0,83 km) 
un Zīles–Stradi–Gribažas pārbūve Dzelzavas pagas
tā (2,29 km) un autoceļu Rupsala–Raudupe (7,75 km) 
un Kalnagals–Ozoliņi pārbūve Ošupes pagastā 
(4,59 km).

* Strenču novadā atsākta pašvaldības Jērcēnu pa
gasta autoceļa Liepugatves–Grobi un Plāņu pagas
ta autoceļa Plāņi–Čarnas pārbūve. Šovasar apjomīgi 
būvdarbi paredzēti Gaujas krastos Strenču pilsētā. 
Tiks pārbūvēti gājēju tiltiņi pie Krasta ielas un pie Jāņa 
ielas pār Strenčupīti, ar oļu un grants maisījumu uzla
bos dabas takas posma segumu 250 m garumā, tajā 
skaitā atjaunos divas caurtekas un iztīrīs grāvi posmā 
no jaunās plostnieka skulptūras līdz peldvietai, labie
kārtos peldvietu – tajā izbūvēs stāvlaukumu un uzstā
dīs norobežojošu barjeru apmeklētāju drošībai, uz
stādīs nojumi ar galdu un soliem un atkritumu urnas, 

uzlabos pievedceliņa segumu no Trikātas ielas līdz 
peldvietai un izbūvēs daudzpakāpju kāpnes, kas ved 
no dzelzsbetona tilta uz Gaujai piegulošo teritoriju.

* Smiltenes novadā uzsākta autoceļa Vidzemes šose
ja–Lauciņi pārbūve gandrīz kilometra garumā un būv
darbi projektā “Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, II kārta”, kas paredz rekonstruēt šādus 
ceļus: Bilskas pagastā autoceļu Otkari–Zariņi 3,84 km 
garumā, Brantu pagastā Ozolkalnu ceļu 0,90 km ga
rumā, Smiltenes pagastā autoceļu Jaunbilska–Strē
beles 2,43 km, Kažauči–Liepkalni 0,74 km un Smilte
ne–Stariņi 1,59 km garumā, Brantu pagastā Paltnieku 
ceļu 0,35 km un Variņu pagastā Ķempes–Kamolkalns 
4,29  km garumā. Smiltenes pilsētā būvdarbi notiek 
Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielā projektā “Smilte
nes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta”, 
kurā pārbūvējamo posmu kopgarums ir 1,17 km.

* Šogad Valmierā plānota apjomīga ielu infrastruktū
ras pārbūve. Aprīlī atsākta Ķieģeļu ielas būvniecība 
un Vadu ielas pārbūve, kā arī automašīnu stāvlau
kuma paplašināšana Beātes ielā 42 pie pirmsskolas 
izglītības iestādes “Buratino”. Maijā uzsākta Upes, 
Lilijas, Kārļa, Ausekļa un Andreja Upīša ielas pārbū
ve. Savukārt jūnijā sākās divu stāvlaukumu izbūve un 
brauktuves pārbūve Georga Apiņa ielas sākumpos
mā pie Valmieras Gaujas krasta vidusskolasattīstības 
centra, kā arī Mālu ielas pārbūve posmā no Matīšu 
šosejas līdz Ainažu ielai. Šogad plānota arī plaša ap
joma grantēto ielu divkārtu apstrāde ar šķembām 
un bitumena emulsiju. Šovasar paredzēts uzsākt arī 
Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles 
būvniecību, Valmieras rietumu daļā esošās indus
triālās teritorijas savienojot ar pilsētas apvedceļu, 
kā arī nomainīt asfaltbetona seguma virskārtu Kārļa 
Baumaņa ielai posmā no Rīgas līdz Diakonāta ie
lai un Alvila Freimaņa ielas autobusu apgriešanās 
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laukumam pie Vidzemes slimnīcas. Ir noslēgti līgumi 
arī par ietvju seguma atjaunošanu Voldemāra Baloža, 
Annas, Rubenes, Garajā, Kārļa Baumaņa un Linarda 
Laicena ielā.

* Priekuļos tiek rekonstruēts Cēsu prospekts un pār
būvēti novada grants ceļi Auniņi–Dzeguzes un Sīkuļi–
Lisa Mārsnēnu pagastā un Kainaži–Sarkaņi un Kalāči–
Irbītes Liepas pagastā.

* Cēsīs aprīlī atsākusies Rīgas ielas pārbūve posmā 
no Rožu laukuma līdz Līvu laukumam un intensīvi 
būvdarbi notiek Kovārņu un Cīrulīšu ielā, kur pro
jekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā, 
III kārta” gaitā tiek pārbūvēts ielu segums Cīrulīšu ielā 
posmā no Pētera līdz Kovārņu ielai un Kovārņu ielā 
posmā no Līgatnes līdz Cīrulīšu ielai.

* Limbažos šosezon veicamie darbi: dubultā virsmas 
apstrāde Robežu un Burtnieku ielām, Klosteru, Jau
natnes un Parka ielas pārbūve, Mūru ielas seguma 
atjaunošana un gājēju ietves pārbūve, Krasta ielas se
guma apstrāde, gājēju celiņu atjaunošana no Jaunās 
ielas līdz Limbažu Mākslas skolai un aiz Stacijas ielas 
22, tilta pār Donaviņas upi rekonstrukcija. Limbažu 
novada Umurgā dubultā virsmas apstrāde tiks veikta 
Sproģa un Skolas ielām, un pagastā rekonstruēs Lau
ciņu–Kubulnieku ceļu gandrīz piecu kilometru garu
mā. Gandrīz tikpat gari posmi tiks pārbūvēti arī Pāles 
pagastā (ceļš Būdele–Jāņdzirnavas) un Skultes pa
gastā (Kalnozoli–Ozolaine). Limbažu pagastā šovasar 
noslēgsies 1 km garā posma pārbūve Jaunteteru–Jum
pravmuižas–Virbotņu ceļā un būs gatavs tilts pār Ci

meļupi, savukārt Beverīnu ceļš 22.  jūnijā jau nodots 
ekspluatācijā.

* Alojas novadā aprīlī atsākusies reģionālā autoceļa 
P15 Ainaži–Matīši pārbūve Staicelē, kas skars ceļa 
posmu no tilta pār Salacu līdz krustojumam uz Lejas
mūnām. Savukārt maijā Alojas novada dome sākusi 
īstenot SAM 3.3.1. projektu “Uzņēmējdarbības attīs
tībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles 
pilsētā un pagastā” un ķērusies pie Audēju ielas pār
būves gandrīz kilometra garumā.

* Salacgrīvā jau pabeigta pērn uzsāktā Smilšu ielas 
seguma pamata izbūve un ielas asfalta seguma ieklā
šana, finišam tuvojas stāvlaukuma atjaunošana pie 
Zvejnieku parka, un uzlabojumus šovasar piedzīvos 
vairākas ielas (Rīgas, Jūras, Tērces, Tīruma, Krūmiņu, 
Vidzemes, Sila, Transporta un Vidzemes). Salacgrīvas 
novada dome arī saņēmusi rakstisku apliecinājumu 
no Satiksmes ministrijas, ka beidzot valsts gatava at
balstīt pilsētas tranzītielu (Vidzemes, Viļņu un Pērna
vas) sakārtošanu un turpmākajos trīs gados šim ob
jektam no valsts budžeta programmas maģistrālo ielu 
rekonstrukcijai ieplānoti 2,24 miljoni eiro.

* Saulkrastu novadā šogad vairākās vietās paredzēta 
grants ceļu virskārtas atjaunošana, dažu ceļu apstrāde 
ar dubulto virsmu un nobrauktuvju un gājēju ietvju 
sakārtošana. Maija beigās Saulkrastu novada dome 
noslēdza līgumu ar SIA “Buildimpeks” par sešu ielu 
pārbūvi un divu jaunu izbūvi. Pārbūve notiks Bīriņu 
ielas posmā no A. Kalniņa līdz Ainažu ielai, Akācijas, 
Melnsila, Upes, Ostas ielā un Jūras prospektā posmā 
no Melnsila līdz Upes ielai, bet no jauna tiks izbūvēta 
Pirmā iela posmā no Ainažu līdz A. Kalniņa ielai un 
Svētku iela posmā no Vidrižu līdz Bīriņu ielai.

http://www.priekuli.lv/novads/daba-un-vide/3575-atsakas-cesu-prospekta-priekulos-rekonstrukcijas-darbi
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43280
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=43280
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* Ādažu novadā tiek pārbūvēts Laveru ceļa grants se
gums, un līdz augustam šis ceļš būs slēgts posmā no 
asfaltbetona seguma beigām (0,843.–1,84. km).

* Siguldas novadā notiek apjomīga ielu infrastruktū
ras un ceļu sakārtošana un sadzīves un lietusūdens ka
nalizācijas, kā arī siltumtrašu sakārtošana, pēc kā tiek 
atjaunots ielu segums, kā arī grants ceļu atjaunošana 
Allažu pagastā, kur kopumā ceļi tiks uzlaboti 14,2 km 
garumā. Siguldas novada pašvaldība 2018.  gadā no
vada ielu un ceļu uzturēšanā un pārbūvē plāno inves
tēt aptuveni piecus miljonus eiro.

Rīgā pieejams pusmiljons eiro 
dzīvojamo māju atjaunošanai

Foto: Ģirts Ozoliņš, F64
Šogad Rīgā apstiprināta jauna programma, kas paredz 
pašvaldības finansiālu atbalstu dzīvokļu īpašnieku 
biedrībām ne tikai energoauditam, bet arī daudzdzī
vokļu dzīvojamās mājas tehniskās paraugdokumentā
cijas izstrādei un apmaksā pusi no energoefektivitātes 
uzlabošanas izmaksām, kā arī dzīvojamās mājas atjau
nošanas darbiem. Pašvaldības finansējums šajā pro
grammā 2018. gadā ir pusmiljons eiro.
Vieni no pirmajiem līgumu par pašvaldības līdzfinan
sējumu remontdarbiem noslēdza dzīvojamās mājas 
Jūrmalas gatvē  59 iedzīvotāji. Jūnijā viņiem pievie
nojās vēl piecu namu iemītnieki, un remontdarbi tiks 
veikti Alojas ielā 2, Bruknas ielā 8, Kazarmu ielā 8, 
2. korpusā Maskavas ielā 252 un 254/6 un Detlava 
Brantkalna ielā 9.

Mārupes novadā veidos ģimenei 
draudzīgus infrastruktūras objektus
Mārupes novada dome sadarbībā ar biedrībām “Mār
upes nākotnei” un “Pierīgas partnerība” šogad nova
dā veidos ģimenei draudzīgus infrastruktūras objek

tus. Projekta “Būt līdzās” gaitā iepretim Jaunmārupes 
sabiedriskajai ēkai tiks uzstādīti brīvdabas mūzikas 
instrumenti (ksilofons, bungas, marimba, vertikālie 
zvani, melodiskie zvani), savukārt Konrādu skvēru 
Mārupē plānots papildināt ar interaktīvu āra rotaļu 
“krustiņi–nullītes”.

Babītes novadā jauns bērnu laukums un 
velosipēdu nomas punkts Brīvkalnos

* Biedrība “IrBērni” izveidojusi bērnu rotaļu laukumu 
Brīvkalnos, Irbēnu ielā 1. Šajā apvidū tas ir vienīgais 
publiski pieejamais bērnu laukums. Tas aprīkots ar 
šūpolēm pašiem mazākajiem un lielākiem bērniem, 
slīdkalniņu, alpīnisma sieniņu, šūpojošos zirdziņu, 
vingrošanas stieņiem, kā arī smilškasti, rotaļu pili un 
virvju sienu.
* Savukārt biedrības atvērtajā velosipēdu nomas 
punktā pie viesnīcas “Irbēni” var izīrēt velosipēdus, 

Infrastruktūra un labiekārtošana
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ar kuriem iespējams izmēģināt vairākus jaunizstrādā
tos velomaršrutus un doties uz Piņķiem (3 km), Jūrma
lu (10 km), Imantu (7 km), Rīgu (10 km), Cenas Tīreļa 
laipu (11 km) un citām skaistām vietām.

Jūrmalā labiekārto Lielupes krastus un 
sāk Ķemeru kompleksu attīstīšanu

Foto: Jūrmalas pilsētas dome
* Šogad jūrmalniekiem labiekārtotas trīs jaunas at
pūtas vietas Lielupes krastā – Dubultos, Majoros un 
Priedainē. Visas ir aprīkotas ar piknika nojumēm, gal
diem, soliņiem, pārģērbšanās kabīnēm, velosipēdu 
statīviem, te izveidoti bērnu rotaļu un volejbola lau
kumi, kā arī izbūvēti piebraucamie ceļi. Jūrmalas pil
sētas teritorijā atrodas dabas liegums “Lielupes grīvas 
pļavas”, kurā sastopami Latvijā ļoti retu un izzūdošu 
pļavu veidi un īpaši aizsargājamas augu un putnu su
gas. Pašvaldība šeit plāno izveidot dabas izzināšanas 
un pastaigu taku un skatu platformu.

SIA “Lauder Architects” dabas tūrisma centra vizualizācija
* Jūrmalas pilsēta sākusi būvprojekta izstrādi daudz
funkcionālā dabas tūrisma centra izveidei Ķemeros 
un mežaparka labiekārtojumam, kā arī tiek izstrādāts 
centra ekspozīcijas tehniskais projekts. Dabas tūrisma 
centrs Ķemeros iecerēts kā unikāls Jūrmalas “enkur
objekts”, kas palīdzēs atdzīvināt Ķemeru teritoriju. 
Pašvaldība plāno sakārtot Ķemeru parku, atjaunot 
kultūrvēsturiskos objektus, celiņus, apgaismojumu, 
parka arhitektūru un labiekārtojuma elementus, piln
veidot mežaparka infrastruktūru, atjaunojot vēsturis
ko sasaisti starp Ķemeru sanatorijas kompleksu un 
Meža māju. Ķemeru mežaparka teritorijā paredzēts 
iekārtot takas un laipas, kas ļaus iepazīt līdz šim ap

meklētājiem nepieejamo Vēršupīti un tās krastu bio
topus. Pastaigu taku un laipu tīkls, platformas, kas tiks 
izvietotas laipu malās, atpūtas un bērnu rotaļu vietas 
veidos tā, lai sniegtu iespēju vērot un izzināt dabu un 
tās mainību.

Engures novadā izbūvēts piebraucamais 
ceļš pie jūras Klapkalnciemā un 
uzstādīta laipa jūrā Bērzciemā
* Projektā “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvi
jā un Igaunijā” izbūvēts piebraucamais ceļš pie jūras 
Klapkalnciemā. Šā projekta mērķis ir uzlabot vides 
drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas līča un Ir
bes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas 
glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju sa
darbību un kapacitāti.

* Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” piepildījusi 
Bērzciema ļaužu senu sapni: jūrā pie “Mazās kaijas” 
uzstādīta 157 metrus gara laipa, kas atvieglo piekļuvi 
jūrai gan peldētgribētājiem, gan ūdens sporta cienītā
jiem, gan zvejniekiem un tūristiem. Laipa uzstādīta uz 
pontoniem, un, mainoties ūdens līmenim, tā vienmēr 
turēsies virs ūdens, balstoties uz sānu enkuriem.

Tukumā rekonstruē maģistrālos 
siltumtīklus

SIA “Tukuma siltums” ar ES Kohēzijas fonda palīdzību 
ķēries pie vairāk nekā 40 gadus lietoto Kurzemes ie
las maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas.



INFRASTRUKTŪRA UN LABIEKĀRTOŠANA

LOGS34

Kandavas novadā uzstādīts ielas 
apgaismojums Zemītē un pārbūvēts 
gājēju celiņš Vānē
* Kandavas novada Zemītē uzstādīts ielas apgaismo
jums Pils ielas posmā pie Zemītes pamatskolas (Ze
mītes pils).

* Kandavas novada dome pie Vānes pagasta admi
nistratīvās ēkas pārbūvējusi gājēju celiņu, uzklājot 
tam betona bruģakmens segumu.

Dundagā pilnveido elektronisko 
sakaru infrastruktūru

Dundagas novadā ar ES finan
sējumu tiek izbūvēta ātrgaitas 
platjoslas tīkla infrastruktū
ra un optiskais tīkls. Jauniz
būvētā ātrgaitas platjoslas 
tīkla pieslēgumu punkti būs 
Dundagas pilī, Dundagas 
vidusskolā, Mazajā skolā un 
daudzdzīvokļu mājā Skolas 

ielā  3. Savukārt piekļuves punktus izveidos novada 
domē un Kolkas bibliotēkā “Zītari”.

Ventspilī rekonstruē siltumtrases, 
paplašina optisko tīklu un veido 
vienotu informācijas un komunikācijas 
sistēmas infrastruktūru Latvijas 
pašvaldībām

Foto: Ventspils hronikas arhīvs

* 8. maijā pašvaldības SIA “Ventspils siltums” parak
stīja divus būvdarbu līgumus ar SIA “Wesemann” par 
siltumtrašu rekonstrukciju. Viens no tiem paredz sil
tumtīklu izbūvi ēkai Dzintaru ielā 50 un siltumtīklu 
pārbūvi posmā no ēkas Celtnieku ielā 3 līdz Celtnie
ku ielai 5, savukārt otrajā līgumā plānota siltumtīklu 
izbūve ēkām Pērkoņu ielā 13 un Ozolu ielā 4a, sil
tumtīklu pārbūve Lielajā prospektā 65, kā arī siltum
tīklu izbūve Lielās Dzirnavu ielas un Lielā prospekta 
krustojumā. Abus šos būvdarbus paredzēts pabeigt 
līdz 1. oktobrim. Projektā “Ventspils pilsētas siltumap
gādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” iekļauta 
sešu siltumtrašu rekonstrukcija 525 m garumā, paš
reizējos cauruļvadus nomainot ar rūpnieciski izolē
tām caurulēm. Līdz ar to Ventspils pilsētas siltumtīkli 
100% apmērā būs rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām 
caurulēm, kas arī aprīkotas ar avārijas signalizāciju, lai 
ātri un nekļūdīgi noteiktu bojājuma vietu.
* 29. jūnijā pašvaldības SIA “Ventspils siltums” parak
stīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
(CFLA) par Kohēzijas fonda finansējuma piešķiršanu 
investīciju projektam, kas paredz jaunu siltumtīklu 
būvniecību Ventspilī. Projektā “Centralizētu siltum
tīklu būvniecība Ventspils pilsētā” tiks izbūvēti 11 
jauni siltumtīklu posmi 2,8 km garumā, kā arī siltum
tīklu maģistrāle no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāč
plēša ielas pieslēgumam.
* Ventspils pilsētas dome piešķīrusi finansējumu 
17  074 eiro apmērā pilsētas optiskā datu pārraides 
tīkla paplašināšanai. Ventspils Digitālais centrs uztur 
un attīsta pilsētas optisko tīklu, kas nodrošina koplie
tošanas infrastruktūru visām pašvaldības iestādēm un 
kapitālsabiedrībām, kā arī publiskā WiFi tīkla un pilsē
tas vienotās videonovērošanas sistēmas darbību. Lai 
izveidotu papildu kapacitāti Ventspils industriālajai 
zonai Ventas labajā krastā un tās cilpveida savienoju
mu ar tīkla segmentu upes kreisajā krastā, optisko tīk
lu paplašinās ar kabeļu atzaru kanalizācijā no Ventas 
apļa līdz datu centram Naftas ielā 11a un izbūvēs tīkla 
ievadu pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ēkā. Ventspi
lī izbūvēts plašākais pilsētas optiskais datu pārraides 
tīkls, tā dzīslu kopgarums sasniedz gandrīz 3500 km.

Foto: Ventspils Digitālais centrs
* CFLA apstiprinājusi Ventspils Digitālā centra projek
tu “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību 
vajadzībām”. Tiks izveidota vienota informācijas un 
komunikācijas sistēmas infrastruktūra pašvaldībām, 
kas ļaus tām attīstīt pakalpojumu vadības sistēmu, 
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ieviešot t.s. vienas pieturas aģentūras principu. Tāpat 
plānots attīstīt lietotāju atbalsta sistēmu epakalpo
jumu izmantošanā, kā arī iegādāties aprīkojumu, lai 
varētu vienkopus izmitināt to pašvaldību informācijas 
sistēmas, kurām nav savu datu centru un pietiekami 
kvalificētu datorspeciālistu. Projekta kopējais apjoms 
ir 1,5 miljoni eiro, un tas ir lielākais Ventspils pilsētas 
pašvaldības projekts informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomā kopš projekta “eVentspils” 
realizācijas no 2000. līdz 2003.  gadam. Vēlmi līdz
darboties projektā jau izteikušas 54 pašvaldības.
Jāpiebilst, ka Ventspils pilsētas dome izveidojusi sti
pendiju par izcilību IKT jomā, lai veicinātu talantī
gāko un spējīgāko vidusskolu absolventu piesaisti 
Ventspils Augstskolai un izvērstu IKT studentu līdzda
lību akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā dar
bā. Stipendiju paredzēts piešķirt, sākot ar 2018. gada 
septembri, un to katru gadu varēs saņemt līdz desmit 
labākie IKT jomas studenti.

Ventspilī uzstādīta jauna laipa 
pludmalē un labiekārtots Būšnieku 
ezera krasts
* Ventspils Zilā karoga pludmalē uzstādīta jauna 
pludmales galvenās ieejas laipa.

Foto: Ventspils Komunālā pārvalde
* Dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” izveidota 
infrastruktūra aktīvās atpūtas cienītājiem. Var mērot 
8  km velomaršrutu visapkārt Būšnieku ezeram: ap 
to izbūvēts gājēju un veloceliņš no laivu bāzes Stal
dzenes ielā līdz Talsu ielai gandrīz 3,5  km garumā, 
izveidota 187  m gara gājēju laipa un tās galā skatu 
platforma putnu vērošanai, uz kuras uzstādīti divi 
soliņi un informatīvā planšete ar Būšnieku ezerā sa
stopamo ligzdojošo un caurceļojošo putnu attēliem. 
Veloceliņa posmā izvietoti informatīvie stendi par da
bas liegumu un tajā sastopamo floru un faunu. Aktīvā 
dzīvesveida piekritējus iepriecina arī veselības taka 
ar desmit vingrošanas stendiem dažādām vecumu 
grupām. Ar Ventspils pašvaldības finansējumu uzla
bots arī grants segums ezera ziemeļaustrumu pusē 
veloceliņa posmā no Peldvietas līdz Staldzenes ielai 
uz dārzkopības kooperatīva “Pīpiķi” pusi.

Kurzemnieki grib dzīvot sakoptā vidē

23. aprīlī tika noslēgts finansēšanas līgums starp 
VARAM un Kurzemes plānošanas reģionu par 
INTERREG VA Latvijas–Lietuvas programmas projekta 
“Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” (Clean Brown-
fields) īstenošanu. Šis ir Kurzemes plānošanas reģiona 
un iesaistīto pašvaldību ilgi lolots, pilnveidots un bei
dzot atbalstu saņēmis projekts. Tā vadošais partneris 
ir Kurzemes plānošanas reģions, no Latvijas puses 
projektā iesaistījušās Kuldīgas, Skrundas, Ventspils 
un Saldus novada pašvaldības, no Lietuvas puses  – 
Kauņas pilsētas pašvaldība, Kauņas Reģionālā attīstī
bas aģentūra, Klaipēdas un Telšu rajona pašvaldības.
Projekts ilgs divus gadus, un tā rezultātā Kuldīgas no
vads būs atbrīvojies no 366 tonnām piesārņojuma 
kādreizējās pilsētas dārzniecības teritorijā, iegūstot 
iespējas attīstīt slēpošanas trasi. Saldus un Ventspils 
novadā nojauks divus bīstamus un piesārņotus graus
tus  – kādreizējās dzīvojamās mājas Rubā un Ugālē. 
Skrundas novads dzelzceļa tuvumā iegūs 11 ha sakār
totas teritorijas, kas kādreiz piederējusi militārajai bā
zei, bet turpmāk sekmīgi varētu tikt izmantota uzņē
mējdarbībai.

Aizputē pārbūvē siltumtīklus

SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” un CFLA 
10.  maijā noslēdza līgumu par projekta “Siltumtīklu 
pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” 
īstenošanu. Lai veicinātu energoefektivitāti centrali
zētajā siltumapgādē, paredzēta siltumtīklu pārbūve 
un jauna posma izbūve, kā rezultātā tiks uzlabota sil
tumapgāde ēkām Avotu ielā 2, 4, 8, 8a un 10 un Upes 
ielā 2 un 4. Kopējais siltumtrases garums ir 825 metri. 
Tajā plānots izmantot caurules ar mazāku diametru, 
lai ietaupītu siltumenerģiju.
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Durbes novadā atklāts rotaļu laukums 
Dunalkā un veido dabas tūrisma 
objektu Durbē

* Dunalkā daudzdzīvokļu māju pagalmā iekārtots 
atpūtas un bērnu rotaļu laukums, kam finansējumu 
piešķīrusi biedrība “Liepājas rajona partnerība”. Šeit 
uzstādīts rotaļu komplekss ar šūpolēm, slīdkalniņu, 
zviedru sienu, diviem āra trenažieriem, batutu, divu 
veidu šūpolēm, smilšu kasti, soliņiem, velosipēdu tu
rētājiem un lapeni.
* Durbē tiek veidots dabas tūrisma un rekreācijas 
objekts pie Durbes dīķa. Darbi sākās ar gājēju celiņa 
izveidi un turpināsies ar kāpņu izbūvi uz pilskalnu un 
divu skatu platformu uzstādīšanu.

Pastaigu taka un skatu platforma 
Grobiņas novadā

Grobiņas novada dome realizē Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda projektu par pastaigu takas pa
plašināšanu un piejūras skatu platformas izveidi Me
dzes pagasta “Liedagos”. Paredzēts pagarināt pieeju 
pie jūras un izbūvēt skatu platformu un nojumi kāpu 
zonā.

Liepājā modernizē kanalizācijas sistēmu, 
labiekārto pagalmus un pludmali un 
veidos “Pozitīvo sajūtu telpu”
* 1. jūnijā Liepājā ekspluatācijā tika pieņemts objekts 
Darbnīcu ielas dzīvojamajā rajonā, kur veikti būv
darbi saskaņā ar SIA “Liepājas ūdens” un AS “UPB” 
noslēgto būvdarbu līgumu “Uzlabojumi kanalizā
cijas sistēmā Liepājā”. Darbnīcu ielas rajonā ir pa

beigta visu jauno kanalizācijas cauruļvadu izbūve 
Ziemeļu, Darbnīcu un Tāšu ielā. Izbūvētas arī divas 
jaunas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kas sa
vāktos notekūdeņus pārsūknēs un tālāk novadīs uz 
attīrīšanas iekārtām. Abas ekspluatācijā nodotās sta
cijas ir bez virsbūves, virszemē var redzēt tikai stacijas 
vāku, tādējādi vide ir vizuāli pievilcīga un staciju dar
bība nevienu netraucē. Šajās ielās atjaunots arī grants 
ceļu segums. Jūnija beigās ekspluatācijā pieņemti 
kanalizācijas kolektori Saraiķu, Talsu un Ploču ielā, 
kur izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas 
cauruļvadi 814 metru garumā un 110 m kanalizācijas 
pievadu katrai dzīvojamajai mājai. Jaunu kanalizācijas 
cauruļvadu un notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas 
izbūve pabeigta arī 14. novembra bulvārī posmā no 
Pulvera līdz Grīzupes ielai. Pēc tam kārta kanalizācijas 
cauruļvadu izbūvei Siļķu, Tīklu, Lapu, Ezermalas, Svē
tes un Baznīcas ielā.

* Liepājas pašvaldība 2018. gada mikrorajonu pagal
mu labiekārtošanas projektu konkursā atbalstījusi 11 
iesniegtos projektus, kas paredz labiekārtot iekšpa
galmus 16 zemesgabalos, un piešķīrusi līdzfinansēju
mu 743 811 eiro apmērā. Četros projektos apvienoju
šās divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mā
jas, kas tādējādi saņems par 10% lielāku līdzfinansē
jumu. Šādi kopīgie projekti tiks īstenoti Šķēdes ielā 5 
un 7, Klaipēdas ielā 112 un 114, Klaipēdas ielā 59/63 
un Ventas ielā 2 un Šķēdes ielā 11, 15 un 17. Septiņus 
projektus iesniegušas daudzdzīvokļu ēkas individu
āli: Uliha ielā 35/37, K.  Ukstiņa ielā 5a, Alejas ielā 
37/39, Dzintaru ielā 3/5, Ventspils ielā 53, Graudu 
ielā 20 un Siguldas ielā 13.

* Šajā peldsezonā Liepājas pludmales inventāram un 
glābšanas stacijas darbībai paredzēti 99 000 eiro. Lai 
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veicinātu vides pieejamību cilvēkiem ar vājredzību 
un redzes traucējumiem, Liepājas pašvaldība izgata
vojusi un uzstādījusi četras laipas ar vadlīniju izejā uz 
pludmali. Laipas veidotas, pamatojoties uz universā
lā dizaina pamatprincipiem. Katras laipas garums ir 
150 metri, un tās ir platākas, nekā ierasts, 2 m.

* Liepājas pašvaldība projekta “Saredzi citādāk” (I See) 
gaitā uzstādījusi 50 taktilās informācijas zīmes vairā
kās publiskās un sociālās ēkās pilsētā. Taktilās zīmes 
ietver informāciju latviešu valodā, Braila rakstā un pik
togrammu. Šīs zīmes gatavotas atbilstoši universālā 
dizaina principiem un veidotas tā, lai būtu noderīgas 
ne tikai vājredzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem, bet 
ikvienam.
* Līdz novembrim Liepājā plānots izveidot jaunu ģi
menei draudzīgu infrastruktūras objektu  – “Pozitī
vo sajūtu telpu mazajiem liepājniekiem”. To varēs 
izmantot gan ģimenes ar bērniem, gan skolēni, arī 
mikrorajona bērni un vecāki. Šo īpašo vietu paredzēts 
iekārtot Liepājas 8. vidusskolas dienesta viesnīcā: tā 
būs maņu un sajūtu telpa, kurā būs izvietotas dažādas 
iekārtas, kas sekmē bērna iekšējo disciplīnu un men
tālās uztveres pozitīvas pārmaiņas.

Vērienīgs kultūras un dabas mantojuma 
projekts Dienvidkurzemē
29. jūnijā noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Dien
vidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsim
tiem” īstenošanu. Tiks atjaunoti un attīstīti septiņi no
zīmīgi kultūras un dabas mantojuma objekti.
Vienošanos ar CFLA parakstījusi Liepājas pilsētas paš
valdība. Tās sadarbības partneri projektā ir Liepājas 
Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze un 
Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas novada pašvaldības. 
Projekta partnerus vieno centieni aizsargāt un sagla
bāt Baltijas jūras piekrastes Dienvidkurzemes reģio
na unikālo dabas un kultūras mantojumu un kopīgs 
redzējums, kā kultūrvēsturiskos objektus attīstīt un 
pilnveidot par daudzfunkcionāliem, labiekārtotiem, 
plašai sabiedrībai pieejamiem.
Hoijeres kundzes viesnīca, viens no vecākajiem koka 
dzīvojamajiem namiem Liepājā, pašlaik aplūkojams 
tikai no ārpuses. Projektā paredzēts atjaunot ēkas uni
kālo 17. gs. beigu plānojumu, kā arī tajā esošo manteļ
skursteni un maizes krāsni. Ēkā tiks izveidots Interjera 
muzejs, bet agrāko kroga funkciju iedzīvinās eksperi
mentālajā virtuvē ar 17. gs. ēdienu un dzērienu gatavo
šanas meistarklasēm. Līdztekus ēkai tiks labiekārtots 

arī Kungu kvartāla pagalms, atjaunojot vēsturisko aku, 
žogu, bruģi un citas mazās arhitektūras formas.

Koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” Liepājā atrodas Kurze
mes reģionā vienīgā brīvdabas koncertzāle ar jumtu. 
Koncertdārza pārbūve un teritorijas labiekārtošana 
ļaus palielināt pārvietojamo sēdvietu skaitu, kā arī 
atjaunot māksliniekiem un skatītājiem nepieciešamo 
infrastruktūru.

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālei tiks atjaunota fa
sāde un restaurēti logi un durvis. Viena no katedrāles 
vērtībām ir pasaulē lielākās mehāniskās ērģeles; pēc 
ēkas atjaunošanas ērģeļmūzikas koncertus būs iespē
jams rīkot visu gadu.
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Labiekārtojot Ālandes upes krastmalu, Grobiņā tiks 
izveidota taka, kas ļaus apmeklēt trīs populārākos 
Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļus  – vi
duslaiku pili ar bastioniem, pilskalnu ar senpilsētu un 
Priedienas senkapus.

Vērgales muižas kompleksā Pāvilostas novadā au
tentiski atjaunos muzeja ēkas fasādi un jumtu, kā arī 
bijušās muižas klēts fasādi. Pārbūve un restaurācija 
ļaus izveidot muižas ēkām vienotu vizuālo tēlu, muižā 
paredzēts sniegt arī jaunus, atraktīvus tūrisma pakal
pojumus.

Pie Pāvilostas Novadpētniecības muzeja tiks izbū
vēta promenāde, kas vienlaikus kalpos par pretplūdu 
aizsargbūvi. Pie muzeja atjaunos vēsturisko bruģi, ie
rīkos mazgabarīta laivu nolaišanas vietu, kā arī izbū
vēs nelielu brīvdabas estrādi.

Nīcas novada Bernātu dabas parkā ik gadu pieaug 
apmeklētāju skaits. Lai palīdzētu cilvēkiem orientē
ties mežainajās kāpās un vienlaikus aizsargātu zem
sedzi no izbradāšanas, parkā tiks izveidotas septiņas 
labiekārtotas dabas takas, kā arī uzcelts tilts un skatu 
tornis.

Priekulē attīstīs ūdenssaimniecību, 
Kalētos veidos aktīvās atpūtas laukumu
* 25. maijā CFLA un SIA “Priekules nami” parakstīja 
līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta” īste
nošanu. Galvenie darbi tajā ir jaunu kanalizācijas tīklu 
izbūve 14 km garumā, sešu jaunu kanalizācijas sūkņu 
staciju izbūve, jauns ūdensvada tīkls 1,6  km garumā 
un ūdensvada rekonstrukcija 1,4 km garumā. Plānots, 
ka centralizētajai kanalizācijas sistēmai varēs pieslēg
ties 817 iedzīvotāji.

* Ar INTERREG VA Latvijas–Lietuvas programmas at
balstītā projekta “Kapacitātes un saiknes stiprināšana 
starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopie
nām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi 
lauku rajonos Kuļi (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) 
atklāšanas sanāksmi 4. maijā tika uzsākta projekta īs
tenošana. Paredzēts izveidot aktīvās atpūtas lauku
mu Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes 
pašvaldības Kuļu ciemā – tādējādi būs iespēja nodar
boties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai savā 
pagastā, bet arī pāri robežai.

Skrundā par vienu labiekārtotu vietu 
vairāk un domā par stegu

* 16. maijā Skrundas novada pašvaldības vadība ap
meklēja objektu Saldus ielā 23, kas ir turpinājums 
pastaigu takai gar Ventu. Projekta pirmajā kārtā šeit 
iekārtota atpūtas vieta ar masīvkoka galdu un soliem, 
izvietots stacionārs grils un iekārtota ugunskura vieta, 
kā arī izveidota sajūtu taka.
* Skrundas novadā Ventas krastā reiz izkāpis unikāls 
dzīvnieks, dinozauru priekštecis – stega (pirmais šāds 
četrkājainais reptilis no pasaules okeāna uz sausze
mes iznācis pirms apmēram 360 miljoniem gadu). 
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Unikālajam dzīvniekam pēc šiem daudzajiem miljo
niem gadu ir dota iespēja atdzimt ziedu skulptūras, 
pastaigu takas un dažādu citu dabas objektu veidolā. 
Lai šo ideju īstenotu, Skrundas novada pašvaldība sa
darbībā ar biedrību “Mini SD” un SIA “Skrundas ko
munālā saimniecība” izveidojusi pirmo Ziedu stegu 
pie Skrundas autoostas, ko ikviens interesents var 
apskatīt un iztēloties, kāds šis reptilis reiz izskatījies.
Ņemot vērā pašvaldības labo pieredzi sadarbībā ar 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kuras 
studenti 2015. gadā izstrādāja Skrundas pilsētas Stūra, 
Ventas un Liepājas ielas kvartāla attīstības koncepciju, 
arī šoreiz tika uzrunāti LLU jaunieši. 3. maijā studenti 
bija ieradušies Skrundā, lai novērtētu situāciju, klā
tienē izstaigātu Ventas kalnu un izbūvēto sajūtu taku, 
apskatītu Ventas stegas maketu Skrundas muižā un 
saņemtu darba uzdevumu no pašvaldības Attīstības 
nodaļas. Studiju kursa darbā izstrādāti priekšlikumi 
Ventas kalna publiskās teritorijas labiekārtošanai, ie
kļaujot tajā arī vides objektu – Ventas stegu.

Dobelē trīs nozīmīgi līgumi

* 10. maijā Dobeles novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Spridzāns un SIA “RERE meistari” valdes lo
ceklis Ervīns Koncevičs parakstīja līgumu par Dobe
les Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservāciju 
un pārbūvi, kopējā summa ir vairāk nekā divi miljo
ni eiro. Pils kapelas pārbūvi segs no ES līdzekļiem, 
no pašvaldības, kas ņems aizņēmumu Valsts kasē, 
kā arī no valsts budžeta līdzekļiem. Būvdarbi ilgs 23 
mēnešus, un šajā laikā pils kapelu pārbūvēs Dobeles 
novadpētniecības muzeja vajadzībām, izveidojot tajā 
izstāžu zāles muzeja ekspozīciju.
* 22. maijā tika noslēgts partnerlīgums starp Dobeles 
novada pašvaldību kā vadošo partneri un Biržu Re
ģionālā parka direkciju kā projekta partneri par pro
jekta “Publisko teritoriju ar vides problēmām atjau
nošana, uzturēšana un attīstība” īstenošanu, kuram 
atvēlētais laiks ir divi gadi. Dobeles novada pašvaldī
ba šajā projektā labiekārtos Bērzes kreiso krastu.
* 5. jūnijā Dobeles novada pašvaldības vadītājs 
Andrejs Spridzāns un SIA “Ceļinieks 01” Valdes 
priekšsēdētāja Dārta Zaumane parakstīja Bērzes 
upes kreisā krasta labiekārtošanas projekta līgumu. 
Tiks attīrīta līdz šim neizmantotā pļava aiz Dobeles 
Mūzikas skolas, izbūvēs gājēju celiņus un apgais

mojumu, uzstādīs atpūtas soliņus un velosipēdu no
vietnes, izveidos nelielu amfiteātri pļavas reljefā un 
izbūvēs laipas līdz upes krastam ar skatu laukumu uz 
Livonijas ordeņa pilsdrupām.

Pie Mežotnes pilskalna būs laukums un 
labiekārtota gājēju taka

Rundāles novada dome un Latvijas Vides aizsardzī
bas fonds maijā parakstīja līgumu par projekta “Antro
pogēnās slodzes mazināšana Lielupes krastā” finan
sēšanu un izpildes kārtību. Paredzēts pie Mežotnes 
pilskalna izbūvēt stiprinātu zālāja laukumu braucam
līdzekļu novietošanai un labiekārtot gājēju taku starp 
Mežotnes pilskalnu un Lielupi Zemgaļu ostas teritori
jā. Katru gadu tūrisma sezonas sākumā pāri Lielupei 
tiek izbūvēts gājēju tilts, lai abos krastos esošos apska
tes objektus (Mežotnes pilskalnu, Mazmežotnes mui
žu, Mežotnes pili un parku, Lielupes ainavu, tās rāmo 
ūdens plūdumu un ūdenī esošās dzīvotnes) varētu 
apmeklēt un aplūkot bez liekiem pārbraucieniem.

Zemgales plānošanas reģionā sācies 
aizraujošs ceļojums muižu parkos 
četros gadalaikos

Jelgavas novada Elejā notikusi Latvijas–Lietuvas pār
robežu sadarbības programmas 2014.–2020.  gadam 
atbalstītā projekta “Aizraujošs ceļojums muižu parkos 
četros gadalaikos” (4SeasonsParks) atklāšana. Projek
ta vadošais partneris ir Jelgavas novada pašvaldība, 
partneri  – Zemgales plānošanas reģions, Kokneses 
novada pašvaldība, Rokišķu Reģionālais muzejs un 
Pakrojas rajona pašvaldība.
Zemgales (Elejas un Kokneses) un Ziemeļlietuvas 
(Rokišķu un Pakrojas) muižu un piļu parkos iecerēts 
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novērtēt situāciju to saglabāšanā un turpmākās iz
mantošanas potenciālu un apkopot labās prakses 
piemērus parku pārvaldībā. Līdztekus notiks četru 
piļu un muižu parku sakopšana un labiekārtošana, 
tiem tiks atjaunots vēsturiskais veidols, izveidoti ap
saimniekošanas plāni, marķēti dižkoki, ierīkoti celiņi, 
apgaismojums, takas, atpūtas vietas, strūklakas, norā
žu zīmes un mazās arhitektūras formas. Tiks izstrādāti 
trīs jauni kopīgi tūrisma maršruti un ieviesta “4Sea
sonsParks” atlaižu karte. Projekts ilgs līdz 2020. gada 
29. februārim.

Uzlabojumi Jelgavas novada Abgunstes 
un Zaļenieku muižā un Elejas parkā

* Noslēdzies projekts “Abgunstes radošuma rezi
dences vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām va
jadzībām”, ko ar LEADER programmas līdzfinansēju
mu un Jelgavas novada pašvaldības atbalstu īstenoja 
biedrība “Radošuma meka”. Tagad Zaļenieku pagas
ta Abgunstes muiža kļuvusi pieejamāka: te izbūvēta 
autostāvvieta un celiņš apkārt muižai, uzstādīts verti
kālais pacēlājs no muižas pirmā stāva uz cokolstāvu, 
iegādāts mobilais pacēlājs un ierīkotas labierīcības. 
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām muiža piedāvā spe
ciāli piemērotus darbarīkus un aparatūru  – šūšanas 
un izšūšanas mašīnu cilvēkiem ar redzes un kustību 
traucējumiem, galda stelles, gobelēnu un pērļošanas 
stelles cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.c.

* Īstenojot Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmu un ieguldot teju pusotru miljonu eiro Jel
gavas novada pašvaldības budžeta līdzekļu, šovasar 
Zaļenieku pagastā aizsāksies apjomīga muižas kom
pleksa ēku pārbūve. Divas muižas kompleksa ēkas 
pārveidos par Zaļenieku Komerciālās un amatniecī
bas vidusskolas mācību korpusiem. Skolas vajadzī
bām muižas kompleksa bijušajā zirgu stallī izveidos 
Restaurācijas namu, kurā restauratori varēs apgūt 
savu arodu daudz plašākās telpās.

* Jelgavas novada pašvaldībai piešķirts 5000 eiro fi
nansējums no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas, lai izpētītu un izstrādātu restaurācijas ri
sinājumus Elejas muižas parka kapsētas vārtiem un 
ieejas tiltiņam ar dekoratīvajām skulptūrām. Elejas 
muižas parks un Mēdemu dzimtas veidotā kapsēta ir 
Jelgavas novada pašvaldības apsaimniekošanā. Apzi
noties Elejas muižas apbūves un parka kultūrvēsturis
ko vērtību, pēdējos gados dome piesaistījusi dažādu 
projektu līdzekļus un atjaunojusi žogu un tējas nami
ņu.

Jelgavā drošāk un gaišāk pie Driksas tilta, 
gādā par lietus kanalizāciju, mazinās 
plūdu draudus, uzcelts skatu tornis

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība
* Maijā Jelgavā uzstādīti pontoni zem Driksas upes 
tilta pie viesnīcas “Jelgava”. Iepriekš pontoni Drik
sas upē uzstādīti zem restorāna terases kuģošanas 
vajadzībām un Lielupes labā krasta pludmalē. Jūnija 
beigās gājēju tunelī zem Lielās ielas jeb Driksas tilta 
tunelī izbūvēts jauns apgaismojums: vecie gaismek
ļi ar dzelzs režģa pārklājumu nomainīti pret jauniem, 
ekonomiskākiem un pilsētas videi piemērotākiem 
LED gaismekļiem. Tumšajā diennakts laikā tunelī pa
stāvīgi ir blāvs apgaismojums, savukārt, kad tunelim 
tuvojas gājējs vai riteņbraucējs, apgaismojums kļūst 
spožāks. Šāds risinājums palīdzēs ietaupīt enerģiju un 
izmaksas.
* Druvienas ielā tiek rekonstruēta lietus kanalizāci
jas sistēma, lai uzlabotu lietusūdens novadīšanu no 
ielas un piegulošajām teritorijām. Grāvju un caurteku 
atjaunošana un izbūve Druvienas ielas posmā notiek 
no Strautnieku līdz Rudzu ielai.
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* Jelgavas pašvaldība plāno mazinātu plūdu draudus 
Lapskalna, Slokas ielas un 1.  līnijas rajonā; šī teri
torija vietām atrodas zemāk par Driksas un Lielupes 
ūdens līmeni. Paredzēts arī izbūvēt lietusūdens un 
saimnieciskās kanalizācijas sistēmu, kā arī atjaunot 
ceļa segumu Lapskalna ielas posmā no Kazarmes līdz 
Zvejnieku ielai. Jāveic arī Jelgavas lidlauka teritorijai 
piegulošā poldera slūžu rekonstrukcija. Plānots atjau
not Slokas ielas novadgrāvi, kurā satek ūdeņi no visa 
1. līnijas rajona, kā arī pārtīrīt 1. līnijas rajona maģistrālo 
grāvju sistēmu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība
* Kopš 28. jūnija jelgavniekiem un pilsētas viesiem 
pieejams skatu tornis Pils salā. Jelgava unikāla ar to, 
ka pašā pilsētas centrā ir tāda dabas vērtība kā palie
nes pļavas ar savvaļas zirgiem, un jaunais skatu tornis 
ļaus labāk aplūkot zirgus un izbaudīt pilsētas panorā
mu no cita skatpunkta. 19,2 metrus augstais koka tor
nis ir jauns Jelgavas pilsētas tūrisma objekts, un tā in
frastruktūra tiks attīstīta arī turpmāk. Projekta gaitā ne 
tikai uzbūvēts skatu tornis, bet arī ierīkota norobežota 
piknika vieta ar galdiem un soliem. Pils salā izveidota 
arī gandrīz 3  km gara veselības taka, kas piemērota 
gan pastaigām, gan nūjotājiem, gan velobraucējiem. 
Lielupes krastā plānots izveidot modernu ūdenstūris
ma un sporta bāzi.

Iecavā ūdenssaimniecības projekta otrā 
un meliorācijas pārbūves trešā kārta
* Iecavā pēc projekta “Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu attīstība Iecavā, II kārta” izbūvē jaunus pašte
ces sadzīves kanalizācijas tīklus 10 km garumā, jaunus 
kanalizācijas spiedvadus kilometra garumā un piecas 
kanalizācijas sūknētavas, kā arī nomaina daļu veco 
ūdensvadu un izbūvē jaunus ūdensvada tīklus 10 km 
garumā, pilnībā atjauno asfalta ceļa segumu uz ielām 
apmēram 6 km garumā un atjauno grants un šķembu 
maisījuma segumu uz ielām 3 km garumā.

* Iecavas novadā īsteno trešo projektu pašvaldības 
koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei. Lai 
nodrošinātu vajadzīgo mitruma līmeni lauksaimniecī
bas zemēm, šogad paredzēts pārbūvēt vairākus no
vadgrāvjus ar kopējo garumu 3880 m Iecavas novada 
Zālītē un pie Sila kapiem.

Olaines novadā uzlabo centralizēto 
siltumapgādi un ūdenssaimniecību un 
līdzfinansē dārzkopības sabiedrību 
labiekārtošanu
* AS “Olaines ūdens un siltums” realizē ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansēto projektu siltuma pārvades sistē
mas efektivitātes paaugstināšanai Olaines pilsētā. 
Tiek veikta siltumtrases montāža un rekonstrukcija – 
apakšzemes kanālos esošo maģistrālo siltumtrases 
cauruļu un betona elementu demontēšana, jaunu, 
rūpnieciski izolētu maģistrālo cauruļu un armatūras 
sistēmu montāža ar bezkanāla metodi, asfalta segu
ma (2170 m²) un betona bruģakmens seguma atjau
nošana (735 m²), labiekārtošana un apzaļumošana. Tā 
plānots samazināt Olaines iedzīvotāju izmaksas par 
siltumenerģiju vai noturēt tās pašreizējā līmenī.
* 27. jūnijā AS “Olaines ūdens un siltums” noslēgusi 
līgumu ar CFLA par būvdarbu veikšanu ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansētajā projektā “Ūdenssaimniecības 
attīstība Olaines pilsētā, II kārta”. Tiks rekonstruē
ta daļa no pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no 
Zemgales un Zeiferta ielas krustojuma līdz dzelzceļa 
pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēs 
jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus no Zemgales ielas 
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai un kanalizā
cijas sūkņu staciju.
* Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jaun
olaines lielciemā Lubaušos investēs gandrīz 3,5 mil
jonus eiro atbilstoši Olaines novada pašvaldības, 
SIA “Zeiferti” un CFLA noslēgtajam līgumam par Ko
hēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Jaunolaines lielciemā, III kārta” realizāciju. Projekta 
teritorijā atrodas vairāk nekā 300 individuālās apbū
ves objektu, kuros ierīkotas dažādu veidu lokālās no
tekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas sistēmas. Plānots 
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistē
mai pieslēgt 300 individuālās mājas un vienu ražoša
nas objektu.

* Arī šogad pašvaldība atbalsta Olaines novada dārz
kopības kooperatīvās sabiedrības un biedrības, līdz
finansējot to koplietošanas zemes labiekārtošanas 
projektus. Dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām 

file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2c%205.%20pielikums/javascript:;


INFRASTRUKTŪRA UN LABIEKĀRTOŠANA

LOGS42

un biedrībām ir iespēja saņemt Olaines novada paš
valdības finansējumu līdz 80% no kopējām izmaksām 
iekšējo pievedceļu, apgaismojuma un meliorācijas 
izbūvei un citam zemesgabala labiekārtojumam (bēr
nu rotaļu laukums, atkritumu konteineru laukums, 
gājēju ietves izbūve u.tml.). Pašvaldības finansējuma 
apmērs ir atkarīgs no konkrētā dārzkopības koopera
tīva iedzīvotāju veiktās nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas.

Ķekavā paplašina ūdensapgādes un 
kanalizācijas infrastruktūru, modernizē 
siltumtīklus Titurgā, gādā par gājēju 
drošību Krustkalnos, veido atpūtas 
vietu Ziedonī un labiekārtos rotaļu un 
sporta zonas Valdlaučos un Ķekavā
* Maijā būvuzņēmums “Ostas celtnieks” uzsācis 
ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras pa
plašināšanu Ķekavā. 10. maijā būvuzņēmums parak
stīja līgumu ar uzņēmumu “Ķekavas nami” 4,4 miljo
nu eiro vērtībā par ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas 
tīklu, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi Loreķu 
teritorijā. Izbūvēs ūdensapgādes un kanalizācijas tīk
lus gandrīz 20 km garumā: 9,1 km ūdensapgādes tīklu 
un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kana
lizācijas spiedvadu, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu 
stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz 
Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Ūdensvada un 
kanalizācijas pieslēguma vietas varēs nodrošināt 480 
Loreķu iedzīvotājiem.
* Kapitālsabiedrībai SIA “Baložu komunālā saimnie
cība” piešķirts Eiropas Savienības fondu līdzfinansē
jums 280 301 eiro apmērā Titurgas rajona siltumtīklu 
rekonstrukcijai. Projektā izmantotās tehnoloģijas un 
materiāli ļaus samazināt gan siltuma zudumus siltum
trases posmā, gan siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
ekspluatācijas izdevumus. Būvdarbi plānoti nākamā 
gada būvniecības sezonā.

* Izbūvēts apgaismojums gājēju pārejai Krustkalnos. 
Uzklausot priekšlikumus iedzīvotāju sapulcēs, Ķeka
vas novada pašvaldības uzdevumā izbūvēts apgais
mojums gājēju pārejai pār autoceļu A7 pie lielveikala 
“Rimi A7” Krustkalnos. Šajā vietā izvēlēts īpaši gājēju 
pārejām paredzētais LED apgaismojums, kas nodro
šina gaismas starus tieši uz šķērsojamo ceļa posmu, 
un četri apgaismojuma stabi ar speciāliem apzīmēju
miem.

* Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi projektu “At
pūtas vietas pie Daugavas: Katlakalna ciemā labiekār
tošana un vides pieejamības nodrošināšana”, kurā at
bilstoši universālā dizaina prasībām tiks izveidota un 
labiekārtota atpūtas vieta Katlakalna ciemā Ziedonī. 
Aktīvās atpūtas zonā izbūvēs piekļuves ceļus gājē
jiem, ierīkos tualetes ar pieslēgumu ūdensvadam un 
kanalizācijai, kā arī nodrošinās pārģērbšanās kabīnes, 
atkritumu konteinerus, solus ar galdiem, grilēšanas 
vai ugunskura vietas, velosipēdu novietni un rotaļu 
laukumu. Projektā paredzēta arī smilšu pludmales 
zonas ierīkošana un atpūtas teritorijas apgaismošana.
* Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar nevalstis
kajām organizācijām  – nodibinājumu “Ķekavas no
vada fonds” un biedrību “Solis tuvāk” – šovasar izbū
vē rotaļu zonu Valdlaučos un sporta zonu Ķekavā. 
Valdlaučos uzstādīs divus lielos rotaļu kompleksus – 
vienu lielākiem bērniem un pusaudžiem, otrs rotaļu 
komplekss paredzēts pašiem mazākajiem, kas tikko 
sākuši staigāt vai vēl rāpo. Savukārt Ķekavas parkā būs 
vingrošanas elementu grupa ar dažādiem trenažie
riem.

Salaspilī atjaunos un siltinās 
daudzdzīvokļu māju

Noslēdzot apjomīgo dokumentācijas sagatavošanu, 
renovācijai gatava daudzdzīvokļu ēka Daugavas ielā 
2: 12. aprīlī noslēdzās mājas iedzīvotāju balsošana un 
tika pieņemts galalēmums māju atjaunot un siltināt. 
Namā pastiprinās konstrukcijas, nomainīs inženierko
munikācijas un veiks citus remontdarbus, lai uzlabotu 
ēkas tehnisko stāvokli. Pēc tam ēku pilnībā siltinās. 
Salaspilī šis ir viens no pirmajiem energoefektivitātes 
projektiem, ko realizēs ar Eiropas struktūrfondu at
balstu jaunajā plānošanas periodā. Līdz 2023. gadam 
iedzīvotāji var atjaunot mājas ar valsts līdzfinansēju
mu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam Sa
laspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro 
katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par ener
goefektivitātes paaugstināšanu.

Ogrē būvē un pārbūvē, atbalsta 
daudzdzīvokļu māju labiekārtošanu, 
atgriezusies laipa Ogres upē, veidos 
tirgus laukumu Suntažos un atjaunos 
Krievskolu Meņģelē
* Piesaistot ERAF finansējumu, Ogrē, Upes prospek
tā 16, notiek ēkas siltināšana un rekonstrukcija. Pēc 
ēkas pārbūves ogrēniešiem būs iespēja sociālos pa
kalpojumus saņemt vienā vietā, jo te atradīsies visas 
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sociālā dienesta struktūras. Papildus tiks atrisināta 
pieejamības problēma, iekļūt varēs arī cilvēki ar funk
cionāliem traucējumiem. Darbus plānots pabeigt nā
kamgad.

* Skvērā pie ēkas Brīvības ielā 18, kur kādreiz atradās 
iecienītā kafejnīca “Pie Zelta liepas”, turpinās skvēra 
pārbūves pirmā kārta: ierīkoti ūdensapgādes un ka
nalizācijas ārējie tīkli, izveidota ilgtspējīga lietusūdens 
tekne un ieklāts segums ap strūklakām, izbūvēts jauns 
apgaismojums un strūklaku komplekss “Digitālais 
ūdens aizkars”, ko veido divas atsevišķas strūklakas 
ar sinhronizētām ūdens padeves sistēmām. Krāšņās 
strūklakas pilsētas iedzīvotājus un viesus priecē kat
ru dienu no pulksten 8 līdz pusnaktij un īpaši skaistas 
izskatās tumšajās vakara stundās, kad redzamas krā
sas, tēli un zīmes. Skvērā turpinās brīvdabas skatu
ves būvniecība, kas jāpabeidz līdz pilsētas svētkiem 
24. augustā. Savukārt kāpņu un liftu izbūvi gājēju tu
nelī zem dzelzceļa plānots pabeigt jau augusta sāku
mā.
* Ogres novada dome katru gadu budžetā paredz 
finansējumu, lai atbalstītu daudzdzīvokļu dzīvo
jamo māju teritoriju sakārtošanu. Dome 19.  aprīlī 
nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādām 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Ogrē: Mālkal
nes prospektā 16, Skolas ielā 10, Lapu ielā 11, Grīvas 
prospektā 6, Tīnūžu ielā 3a, 5 un Draudzības ielā 10.

* Ogres upē atkal atgriezusies pontonu laipa. Pagā
jušajā rudenī stipro lietavu dēļ, strauji ceļoties ūdens 
līmenim upē, laipa tika pārrauta. Abos upes krastos 
vajadzēja sakārtot laipas balstus, kas ledus iešanas lai
kā lielo ledus krāvumu spiediena dēļ bija deformēti. 
Krasta ielas promenādē arī sakārtoti abi upes krasti, 
krastmalā uzstādīti soli un izveidotas skatu terases un 
skatītāju tribīnes.
* Ogres novada dome 19. aprīlī nolēma paredzēt paš
valdības finansējumu divu projektu īstenošanai to ap
stiprināšanas gadījumā publisko un privāto partnerat
tiecību biedrības “Zied zeme” organizētajā projektu 
konkursā. Pašvaldība vēlas atjaunot vēsturisko ēku 
“Krievskola” Meņģelē kā vietējās tirdzniecības vietu 
un izveidot Suntažu tirgus laukumu.

Atdzims trīs unikāli kultūras pieminekļi 
Daugavas krastos

6. aprīlī noslēgta vienošanās par ERAF līdzfinansētā 
projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un at
tīstība Daugavas ceļā” īstenošanu. Jaunu saturu un 
atjaunotas aprises iegūs trīs spilgti kultūras pieminekļi 
Daugavas krastos – bijusī sanatorija “Ogre”, Kokneses 
pilsdrupas un Krustpils pils.
Bijušajā sanatorijā “Ogre” plānots rekonstruēt valsts 
nozīmes mākslas pieminekli – Anša Cīruļa sienu glez
nojumus  –, kā arī atjaunot ēkas jumtu. Ēkā vēl līdz 
2014.  gadam atradās Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas Rehabilitācijas nodaļa, bet pašlaik tā stāv 
tukša, tāpēc unikālo gleznojumu atjaunošana būs 
pirmais solis tās iedzīvināšanai jaunā veidolā: ēkā tiks 
ierīkots “Zilo kalnu” informācijas centrs un notiks in
teraktīvas nodarbības skolēniem.
Kokneses viduslaiku pilsdrupās tiks nostiprinātas 
vairākas sienas, kas pašlaik ir avārijas stāvoklī un nav 
drošas apmeklētājiem. Tur paredzēts izveidot jaunu 
tūristiem interesantu pakalpojumu – viduslaiku moku 
kambari.
Krustpils pils celta kā bīskapa pils 13. gs. pēdējā ce
turksnī, vēlāk daudzkārt pārbūvēta, un 19.  gs. tai iz
būvētas modernas muižas saimniecības ēkas un ko
šumdārzs ar strūklaku. Šobrīd lielākajā daļā telpu jo
projām ir padomju mantojuma atstātās pēdas, tāpēc 
projektā paredzēts sakārtot pils A korpusu, lai apmek
lētājiem atklātu unikālās vēsturiskās celtnes patieso 
vērtību. Korpusa pirmajā stāvā atjaunos 18. gs. sienu 
gleznojumus un izvietos pastāvīgo pilsētas vēstures 
ekspozīciju, savukārt otrajā stāvā atjaunos vēsturiskās 
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telpas, paverot iespējas dažādu pasākumu rīkošanai. 
Atbilstoši vēsturiskajām liecībām atjaunos arī pils dār
zu un strūklaku.

Lielvārdes novadā attīsta 
ūdenssaimniecību, labiekārto 
Rembates parku un Lāčplēša skvēru un 
veido mūzikas un mākslas dārzu
* 31. maijā starp Lielvārdes novada pašvaldības SIA 
“Lielvārdes Remte” un CFLA noslēgts līgums par pro
jekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Lielvārdē, III kārta” īstenošanu. Tiks izbūvēti jauni 
pašteces kanalizācijas ārējie inženiertīkli 18,1  km ga
rumā, jauni kanalizācijas spiedvadi 1,6  km garumā, 
rekonstruēts spiedvads 1,11  km garumā un izbūvētas 
astoņas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
* Lielvārdes novadā, īstenojot ELFLA līdzfinansēto 
projektu “Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 
2. kārta”, labiekārtota Rembates parka daļa ap Spī
dalas saliņu: veikts estrādes kāpņu remonts un izbū
vēti gājēju celiņi un platformas vides dizaina objek
tiem  – goda krēsliem ievērojamiem novadniekiem. 
Parka labiekārtojums tiks papildināts ar piemērotām 
rotaļu iekārtām dažādu vecumu bērniem: šeit būs 
divi slīdkalniņi, līdzsvara trase, tīkla kāpelēšanas un 
rotaļu šūpoles.

Foto: Aleksandrs Čerņavskis
* Lāčplēša skvērā (pretī E. Kauliņa alejai 5) izveidoti 
bruģēti gājēju celiņi un bruģēts laukums, kur novie
tots Edgara Kauliņa goda krēsls. Gar gājēju celiņu 
ierīkota apgaismojuma līnija ar parka laternām un 
apgaismes ķermeni goda krēsla izgaismošanai, kā arī 
sakopta skujkoku dobe pie akmens un ierīkoti jauni 
skujeņu un bērzu stādījumi.
* Lielvārdē izbūvēts bruģēts laukums Ausekļa ielā 2a. 
Tajā novietots informatīvais stends, atpūtas soliņš un 
izveidota velosipēdu novietne ar jumtu.
* Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas dār
zā, īstenojot ELFLA līdzfinansēto projektu, tiks uzstā
dīta nojume un terase radošām nodarbībām, brīvda
bas koncertiem un priekšnesumiem, kā arī āra mūzi
kas instrumenti.

Skrīveros uzstādīts interaktīvs 
informācijas stends
Līdzās Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai uzstādīts 
interaktīvs informācijas stends, kurā vizuāli ērti uz

tveramā veidā var iepazīties ar novada aktualitātēm, 
tuvākajiem pasākumiem un tūrisma iespējām. Stends 
ir izturīgs pret lietu, vēju un citiem ārējās vides fakto
riem. Līdzās stendam novietotas videonovērošanas 
kameras.

Aizkrauklē pontonu laipa un būs āra 
trenažieri

* 31. maijā Daugavas krastā, pludmalē aiz Aizkraukles 
pilsētas kultūras nama, nogādāti un nostiprināti pon
toni. Jaunā laipa brīvi pieejama ikvienam, kas vēlas 
sauļoties, pastaigāt pa tiem vai pietauvot laivu.
* Starp Aizkraukles novada pašvaldību un Biržu nova
da pašvaldību Lietuvā noslēgts pārrobežu sadarbības 
līgums par projekta “Pārrobežu novadu iedzīvotāju 
dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto 
teritoriju attīstības potenciālu” realizāciju. Projekta 
mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi, pa
lielinot sociālās telpas aprīkojumu un iedzīvotāju ie
saisti sociālajās aktivitātēs. Tiks radītas jaunas pulcēša
nās vietas Biržos un Aizkrauklē: Birži iegūs jaunu bērnu 
rotaļu laukumu A.  Daugavieša parkā, savukārt Aiz
krauklē tiks iekārtoti āra trenažieru sporta laukumi.

http://www.skriveri.lv/jaunumi/uzstadits-interaktivais-informacijas-stends/
http://www.skriveri.lv/jaunumi/uzstadits-interaktivais-informacijas-stends/
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Koknesē atklāts dalīto atkritumu 
savākšanas laukums un doti vārdi 
rotaļu laukuma iekārtām

* 29. maijā Koknesē, Paugu ielā 1d, tika atklāts Kokne
ses novadā pirmais dalīto atkritumu savākšanas lau
kums, lai nodrošinātu Kokneses un novada iedzīvotā
jiem iespēju kvalitatīvā, videi un sabiedrībai nekaitīgā 
veidā nodot tās sadzīves atkritumu frakcijas, kuras var 
pārstrādāt vai kuras nedrīkst likt parastajā sadzīves at
kritumu konteinerā.

Foto: Anita Šmite
* 27. aprīlī mazie koknesieši ar saviem vecākiem un 
vecvecākiem pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas 
centra pulcējās priecīgā notikumā – bērnu rotaļlau
kuma atklāšanā. Necerēts pārsteigums klātesošajiem 
bija šīs ēkas pirmās saimnieces baroneses fon Lēven
šternas ierašanās. Dodot savu labvēlību, lai šajā lau
kumā bērni jauki pavadītu laiku, viņa rosināja katrai 
rotaļu ierīcei izdomāt savu vārdiņu. Vārdu došana iz
vērtās kā jautrs pasākums gan bērniem, gan pieaugu
šajiem. Ikviens tagad zina, ka jaunajā rotaļu laukumā 
ir atrodams “Metriņš”, “Ēzelītis”, “Virpulītis” un “Ašais”, 
gaida šūpoles ar nosaukumu “Pretī saulei”. Savu ap
ņemšanos saudzēt jaunās rotaļu iekārtas bērni aplie
cināja ar zīmodziņiem laukuma kārtības noteikumos.

Pļaviņu novadā pārbūvē ielu 
apgaismojumu, siltina “Kūlīšus” un 
aicina fotografēties
* Pļaviņās uzsākta ielu apgaismojuma pārbūve Dau
gavas ielā 141–171, Līkajā, Skolas, Dārza ielā un no 
Odzienas ielas krustojuma līdz Odzienas ielai 24. Ša
jās ielās un to posmos tiek izbūvēti jauni apgaismo

juma stabi. Darbi ieplānoti vienlaikus ar AS “Sadales 
tīkls” veikto elektrotīkla rekonstrukciju un gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvi.
* Klintaines pagasta “Kūlīšos” uzsāktā energoefekti
vitātes paaugstināšanas projekta gaitā notiek pašval
dības ēkas “Kūlīši” cokola un fasādes sienu siltināša
na. Projekts “Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvie
nību ēkas “Kūlīši”, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, 
energoefektivitātes paaugstināšana” tiek realizēts ar 
ERAF līdzfinansējumu. Vasaras sākumā pie “Kūlīšiem” 
veikta bruģēšana.

* Ar biedrības “Daugavas savienība” finansiālu at
balstu īstenots Pļaviņu novada tūrisma informācijas 
centra projekts “Mirklis pie Daugavas – foto rāmis Pļa
viņās”. Pļaviņu pilsētas centrā izveidots un izvietots 
kvalitatīvs, grozāms fotografēšanās rāmis Daugavas 
krastā. Tas iekļaujas kopējā ainavā un ir lielisks vides 
objekts, kas rada papildu iespējas krastmalas izman
tošanai un piesaista tūristus un caurbraucējus, kuri 
vēlas šeit nofotografēties.

Uzlabos Lietuvas pierobežas 
iedzīvotāju drošību

Foto: VUGD
Lai pierobežā uzlabotu dzīvesvietas drošību, Zemga
les plānošanas reģions īstenos projektu, kurā būtiski 
ieguvumi sagaidāmi Aknīstes, Vecumnieku un Tēr
vetes novada iedzīvotājiem. Ar Latvijas–Lietuvas pār
robežu sadarbības programmas atbalstu šajos Latvijas 
novados, kā arī Biržu un Rokišķu rajonā Lietuvā tuvākā 
pusotra gada laikā paredzēts stiprināt pašvaldību dro
šības dienestu sadarbību un kapacitāti, veidot jaunu 
pārrobežu sadarbību un modernizēt drošības infra
struktūru.
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Tieši infrastruktūras attīstīšana būs viens no redzamā
kajiem ieguvumiem: projektā iesaistītajos novados 
uzstādīs un ar stacionārajām sistēmām sasaistīs 87 
videokameras, uzlabos ceļu satiksmes drošību (tai 
skaitā uzstādīs informatīvu ekrānu par automašīnu 
ātrumu), kā arī ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināša
nai iegādās ugunsdzēsēju automašīnu un bezpilota 
lidaparātu ugunsgrēku uzraudzībai un situācijas vadī
šanai.

Lapenes atklāšana sociālās aprūpes 
namā Leimaņu pagastā

9. jūnijā Jēkabpils novada Mežgales ciematā svinīgi 
tika atklāta lapene, kas izbūvēta projektā “Pakalpo
jumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana sociālās 
aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu 
pagastā”. Saulainajā atklāšanas pasākumā piedalījās 
Krustpils novada Atašienes folkloras kopa “Vīraksne” 
un humanitārās palīdzības organizatori no Vācijas. 
Jēkabpils novadam ir draudzīgas attiecības ar šiem 
labdariem, un katru gadu novads saņem humanitārās 
palīdzības kravu, ko izdala katram novada pagastam. 
Šajā pasākumā svinīgi tika pasniegts elektrokardio
grāfs ģimenes ārstes Baibas Bērziņas praksei – “Mež
viju” iemītnieku veselības pārbaudēm.

Ar kapsulas iemūrēšanu uzsākta 
tieslietu administratīvā centra 
būvniecība Jēkabpilī

Foto: Renārs Koris
10. maijā Jēkabpils Tieslietu nama būvlaukumā ar sim
bolisku kapsulas iemūrēšanu ēkas pamatos tika atzī
mēts būvniecības pirmais posms. Būvdarbus plānots 
pabeigt nākamā gada vasaras sākumā.
Jaunais Tieslietu nams būs vairāku Tieslietu ministrijas 
padotības iestāžu mājvieta. Aptuveni 5500 kvadrāt

metrus plašajās telpās trīs stāvos atradīsies Zemgales 
rajona tiesa Jēkabpilī, zemesgrāmatas Jēkabpils noda
ļa, Jēkabpils prokuratūra, Uzņēmumu reģistra Jēkab
pils reģionālā nodaļa, Valsts zemes dienests, Valsts 
valodas centrs, Valsts probācijas dienests, Dzimtsa
rakstu birojs un Tieslietu nozares arhīvs.
Tiesu namu aģentūra šogad uzsākusi trīs vērienīgus 
būvniecības projektus dažādās Latvijas pilsētās – Tu
kumā, Ventspilī un tagad arī Jēkabpilī –, lai izveidotu 
mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un dar
ba telpas tieslietu sistēmā strādājošajiem. Jēkabpils ir 
vērienīgākais no trim projektiem, kopējās investīcijas 
ir aptuveni 6,8 miljoni eiro. Šis projekts ir unikāls ties
lietu nozarē, jo Jēkabpils būs pirmā vieta, kur visas 
tieslietu nozares iestādes atradīsies vienā ēkā.

Kūku pagastā tapis Saieta laukums

Ar Krustpils novada domes organizētajā konkur
sā “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstis
ko organizāciju projektiem” piešķirto finansējumu 
biedrība “InSpe” realizējusi “Saieta laukuma izveides 
Kūku ciematā” divas kārtas. Saieta laukuma izveides 
mērķis – sakārtot publisko teritoriju un izveidot pul
cēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu Kūku ciema
tā. Saieta laukums atrodas blakus Kūku bibliotēkai. 
Šajā laukumā, pateicoties uzņēmumam “LATGRAN”, 
uzstādīta lapene, kam piepulcējušies soliņi, galdi un 
karoga masts un iestādīti dekoratīvie krūmi un koki.

Madonas novadā atjauno Jura Alunāna 
parku un Haralda Medņa dzimtās mājas

* Madonas novada Kalsnavas pagastā uzsākto Jura 
Alunāna parka atjaunošanu atbalsta LEADER pro
gramma. Šeit paredzēts izbūvēt celiņus un pandusu, 
lai parks būtu pieejams arī personām ar kustību trau
cējumiem, izbūvēt apgaismojumu, parka izkopšanā 
iesaistīt dendrologu, uzstādīt informatīvās plāksnes, 
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izveidot vides objektus, atjaunot Jura Alunāna piemi
ņas vietu un izveidot laukumu kultūras pasākumiem.

* Haralda Medņa dzimto māju “Dzintari” atjauno
šanai Praulienas pagastā finansējums nāks no Lauku 
atbalsta dienesta un Madonas novada pašvaldības. 
Ievērojamā kordiriģenta dzimtajās mājās darbu ir 
pulka: jānomaina logi un durvis, jāizremontē telpas, 
jāatjauno fasāde, jāsiltina bēniņi, jāpastiprina jumta 
spāru konstrukcijas, jāsakārto apkures sistēma, jā
atjauno piebūve un pagraba telpas, jāizbūvē ārējie 
ūdensvada un kanalizācijas tīkli un iekšējā kanalizāci
ja un ūdensvads, jāatjauno elektroinstalācija, jāierīko 
ugunsdrošības signalizācija u.c.

Varakļānos jauns jumts pilij, modernizē 
katlumāju, labiekārto atpūtas zonu 
Ļovānos, laukums Murmastienē
* Varakļānu novada pašvaldība Varakļānu muižas pi
lij jumta segumu nomainījusi uz vēsturiskajiem dak
stiņiem.
* Varakļānu SIA “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 
uzsācis energoefektivitātes paaugstināšanu Jaunat
nes ielas katlumājā. Kurināmā patēriņš siltumenerģi
jas ražošanai tiks samazināts ar 3 MW katlu sistēmu, 
kas sastāv no diviem šķeldas katliem un automātiskās 
kurināmā padeves. Projektu plānots realizēt līdz jau
nās apkures sezonas sākumam.
* Biedrība “Ļovāni” labiekārto aktīvās atpūtas zonu 
Ļovānos. Tiek veidoti divi pludmales volejbola lau
kumi, ierīkotas ģērbtuves, uzstādītas biotualetes, at
kritumu urnas un konteineri, ierīkots laukums teltīm, 
ugunskura vietām, piknika galdiem un soliem un au
tomašīnu stāvlaukums.

* 17. maijā Murmastienē svinīgi tika atklāts stāvlau
kums pie Martas birzs, kas tālāk ved uz dzejnieces 
Martas Bārbales dzimtajām mājām “Skalbjudambji”. 
Varakļānu novada dome, sekmīgi realizējot LEADER 
projektu, šeit izveidojusi nelielu autostāvvietu un no
vietnes velosipēdiem, iekārtojusi bruģētu laukumu 
ar soliņiem un izteiksmīgu strūklaku un uzstādījusi 
informatīvo stendu, tā iekārtojot atpūtas stūrīti gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, kuri piestāj, lai 
paviesotos dzejnieces dzimtajās mājās.

Līvānu novada pamatīgie projekti
* ES Kohēzijas fonda atbalstu ieguvis SIA “Līvānu sil
tums” līgums ar CFLA par projekta “Siltuma ražoša
nas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā” īs
tenošanu. “Līvānu siltuma” katlumājā uzstādīs jaunu 
ar šķeldu kurināmu ūdenssildāmo katlu, kura jauda ir 
3 MW.

* Līvānos turpinās ūdenssaimniecības attīstības 
3. kārtas projekta ieviešana. SIA “Līvānu dzīvokļu un 
komunālā saimniecība” un CFLA 4.  aprīlī noslēgtais 
līgums paredz izveidot jaunus sadzīves kanalizāci
jas pieslēgumus 1477 Līvānu pilsētas iedzīvotājiem. 
Tiks izbūvēti jauni ārējie kanalizācijas inženiertīkli 
22,76  km garumā, rekonstruēti ārējie kanalizācijas 
inženiertīkli 0,35  km garumā un izbūvētas 14 jaunas 
kanalizācijas sūkņu stacijas. Papildus kā projekta ne
attiecināmās izmaksas 1 831 809 eiro apmērā izbūvēs 
ūdensapgādes tīklus 17,5  km kopgarumā. Neattieci
nāmās izmaksas, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, segs 
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Plānots 
izbūvēt 18,5 km sadzīves kanalizācijas inženiertīklu un 
15 km ūdensapgādes inženiertīklu.
* Līvānu novada dome 3. kārtā veic Rudzātu pagasta 
pārvaldes administratīvās ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšanu, kas ietver savietotā jumta, ārsienu, 
logu, durvju, pamatu un cokola siltināšanu, 1.  stāva 
grīdu demontāžu, siltināšanu un atjaunošanu, logu 
un durvju nomaiņu un rekuperatīvās ventilācijas sis
tēmas ierīkošanu.

Preiļos rekonstruē ūdensvadu 
un kanalizācijas tīklus, remontē 
pašvaldības ēku un laukumu un 
atjauno ietves un celiņus
* 10. aprīlī Preiļos tika uzsākta ūdensvada tīklu un ka
nalizācijas tīklu rekonstrukcija Nikodema Rancāna 
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daudzstāvu māju rajonā. Līgumus par darbu veikša
nu SIA “Preiļu saimnieks” noslēdzis ar SIA “Preiļu san
tehniķis”. Tiek nomainītas maģistrālā ūdensvada cau
rules, ūdensvada akas un pievadi, kā arī maģistrālās 
kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un pievadi. 
Lai taupītu laiku un resursus, abu veidu tīklus rekon
struē vienlaicīgi.
* Preiļu pilsētā pilnā sparā noris ERAF atbalstītā pro
jekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefekti
vitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” būvdar
bi un paralēli notiek arī renovācija laukumam Raiņa 
bulvārī 19. Pašvaldības ēkā veic siltināšanu, logu un 
iekšējo komunikāciju nomaiņu, kā arī kosmētisko re
montu. Būvdarbu laikā domes administrācija un spe
ciālisti izvietoti vairākās iestādēs.

* Veiksmīga sadarbība starp Preiļu novada domi un 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ļāvusi 
sekmīgi atjaunot ietvi pie dzīvojamās mājas Cēsu ielā 
9. Aizvadītajā gadā pašvaldībā tika pieņemti saistošie 
noteikumi par Preiļu novada pašvaldības līdzfinan
sējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzī
vokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai, kas pašvaldībai ļauj šādos objektos 
sadarboties ar mājas īpašniekiem, lai atrisinātu patie
si sarežģītas iekšpagalmu uzlabošanas problēmas. Šo 
labiekārtošanas darbu summa bija 4498,78 eiro, un 
to apmaksāja SIA “Preiļu saimnieks” no daudzdzīvok
ļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas uzkrājuma 
saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu 
un ar Preiļu novada domes līdzfinansējumu. Jaunu iz
skatu ieguvusi arī ietve Liepu ielā, un atjaunots gājēju 
celiņš pie Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta 
skolas.

* Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” 
paši mazākie audzēkņi būs vēl priecīgāki par ikdienas 

rotaļām un pastaigām pagalmā, jo maijā bērnudārza 
piecos rotaļu laukumiņos uzstādīti jauni rotaļu ele
menti. Šogad uzsākta rotaļlaukumu atjaunošana pa
šiem mazākajiem – ierīkoti pa trīs jauniem rotaļu ele
mentiem visās piecās silītes grupiņās. Pirms elementu 
uzstādīšanas grupu audzinātājas kopā ar vecākiem 
izvēlējās atbilstošāko un tīkamāko inventāru. Turpmā
kajos gados pakāpeniski tiks atjaunoti pārējie bērnu 
rotaļu laukumiņi, lai visas 18 bērnudārza grupiņas uz
turētos pilnvērtīgā un interesantā rotaļu ārtelpā.

Latvijā un Lietuvā veicinās dabai 
draudzīgu ceļošanu

30. maijā Preiļos Latvijas un Lietuvas sadarbības part
neri parakstīja līgumu par projekta “Ekotūrisma attīs
tība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” 
(LEARN ECO TRAVEL) īstenošanu. Līgumu parakstīja 
(no kreisās) Anīkšču rajona pašvaldības administrāci
jas vadītājs Audroņus Gališanka, Aglonas novada do
mes priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, Preiļu novada 
domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Riebiņu nova
da domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, Sartu un 
Gražutes reģionālo parku direkcijas vadītājs Sauļus 
Mažulis un Paņevežas pilsētas administrācijas vadī
tājs Rimants Pauža.
Projekta mērķis ir attīstīt reģiona pievilcību, kopīgi 
uzlabot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem 
un izveidot jaunus ekotūrisma produktus un pakal
pojumus, lai palielinātu apmeklētāju skaitu. Projekta 
vadošais partneris ir Preiļu novada dome, projekta 
partneri – Riebiņu novada un Aglonas novada dome 
Latvijā un Anīkšču un Molētu rajona pašvaldības, Pa
nevēžas pašvaldība un Sartu un Gražutes reģionālo 
parku direkcija Lietuvā.
Uzsvars tiek likts uz apkārtējai videi draudzīgas ce
ļošanas veicināšanu un sabiedrības izglītošanu par 
ekotūrismu. Sadarbojoties Latvijas un Lietuvas institū
cijām un tūrisma jomas profesionāļiem, tiks izstrādāti 
jauni kopīgi tūrisma maršruti, kas būs piemēroti arī 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Plānots izstrādāt in
teraktīvu mobilo lietotni ūdens kvalitātes noteikšanai.
Apmeklētājiem pievilcīgākas un cilvēkiem ar īpa
šām vajadzībām pieejamākas kļūs atpūtas vietas pie 
ūdens: piemēram, Preiļu novadā paredzēts iegādā
ties pludmales riteņkrēslu un pielāgotu laivu, kā arī 
ūdenszāles pļāvēju, pontonu un dūņu sūkni.
Semināros un apmācībās zināšanas ekotūrisma 
jomā varēs papildināt šo pašvaldību tūrisma nozares 
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profesionāļi un tūrisma uzņēmēji. Norisināsies četri 
tūrisma festivāli, no kuriem pirmais būs 4. un 5.  au
gustā Riebiņu novada Rušonas pagastā.

Uzlabo infrastruktūru pie Cirīša ezera 
Aglonas novadā

Aglonas novada dome īsteno LVAF līdzfinansēto pro
jektu “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzla
bošana”. Tas paredz skatu torņa būvniecību un pub
liskās infrastruktūras izveidi  – divas peldošās laipas 
ar margām, lapeni, kāpnes, atpūtas krēslus, soliņus, 
koka laipu makšķerniekiem, kā arī plosta atjaunošanu 
un niedru izpļaušanu. Projekts ilgs līdz nākamā gada 
aprīļa beigām.

Ūdenssaimniecība, kanalizācijas 
sistēma, siltumapgāde, plūdu draudi 
un gājēju celiņi Daugavpilī
* 27. aprīlī CFLA un SIA “Daugavpils ūdens” noslēdza 
līgumu par projekta “Ūdensapgādes un kanalizāci
jas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” 
īstenošanu. Tas tiks realizēts ar ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu. Judovkas mikrorajonā izbūvēs jau
nus maģistrālos ārējos ūdensapgādes tīklus 10,4  km 
kopgarumā, ārējos kanalizācijas inženiertīklus 9,4 km 
kopgarumā, trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un 
jaunizbūvētajiem pieslēgs tīkliem vismaz 1076 Judov
kas mikrorajona iedzīvotājus.
* 28. maijā pašvaldības AS “Daugavpils siltumtīkli” un 
CFLA noslēdza līgumu līdzfinansējuma piešķiršanai 
projektam “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugav
pils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”. 
Paredzēts Daugavpils pilsētas centralizētos siltum
tīklus rekonstruēt ar rūpnieciski izolētām caurulēm. 
Projekts tiks realizēts trīs posmos. Savukārt 6.  jūnijā 
“Daugavpils siltumtīkli” un CFLA noslēdza līgumu par 
līdzfinansējumu projektam “Siltumcentrāles Nr.  3 
siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem 
energoresursiem uzstādīšanu”. Izbūvēs un uzstādīs 
biokurināmā centrālās apkures katlumāju ar plāno
to jaudu 30  MW, ko nodrošinās četras kurtuves pa 
7,5 MW, kā arī ekonomaizers ar jaudu līdz 6 MW.
* Atsaucoties Daugavpils Olimpiskā centra un Dau
gavpils Universitātes vadības lūgumam, pašvaldības 
AS “Daugavpils siltumtīkli” radusi iespēju nodrošināt 
siltumenerģijas piegādi šo iestāžu struktūrvienībām, 
izmantojot pārvietojamo katlumāju. Šādā veidā sil
tumapgādi uzņēmums nodrošina pirmo reizi. Pārvie
tojamās katlumājas jauda ir 600 kilovati, un par ku

rināmo tajā izmanto dīzeļdegvielu. Katlumājā iebū
vēta arī ūdens ķīmiskās sagatavošanas sistēma, sūkņi 
un tilpne dīzeļdegvielai. Katlumāja autonomi spēj 
nodrošināt siltumenerģiju objektiem ar patērējamo 
jaudu līdz 600 kW. Pārvietojamās katlumājas izman
tošana devusi uzņēmumam neatsveramu pieredzi 
siltumapgādes nodrošināšanā siltumtīklu remontu un 
avāriju gadījumiem.

* 13. jūnijā Daugavpils pilsētas dome un CFLA parak
stīja vienošanos par ES līdzfinansējuma piešķiršanu 
projektam “Daugavpils pilsētas aizsargdambja būv
niecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas 
rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā”. Tā mērķis ir 
izbūvēt 3,4  km garu aizsargdambi pilsētas labā kras
ta teritoriju pasargāšanai no Daugavas ūdeņiem, sa
mazinot plūdu risku un nodrošinot kvalitatīvu, drošu 
dzīves vidi un konkurētspējīgu saimniecisko darbību. 
Vispirms tika izvērtēti riski un ietekme uz apkārtējām 
teritorijām, veikta priekšizpēte un hidrotehniskā mo
delēšana Daugavas labajā krastā, ietekmes uz vidi sā
kotnējais izvērtējums un būvprojekta minimālā sastā
vā izstrāde aizsargdambja būvniecībai.

* Jaunforštates mikrorajonā tiek remontēti gājēju 
celiņi Rēzeknes ielas posmos no Piekrastes līdz Ave
ņu ielai un no Aveņu līdz Ganību ielai gandrīz kilo
metra garumā.

Daugavpils novadā atgriež apritē 
degradētās ēkas, remontē pašvaldības 
un daudzdzīvokļu namus un veidos 
bērnu rotaļlaukumus
* 18. maijā Daugavpils novada Kalkūnes pagasta 
Randenes ciemā ekspluatācijā pieņemta bijusī Ran
denes pamatskolas ēka Dārza ielā 57, kas atjaunota 
680  m² platībā, un tai klāt piebūvēts jauns nolikta
vas angārs 330 m² platībā. Tāpat šeit labiekārtota un 
nožogota teritorija, asfaltētas stāvvietas un pārbū
vēts elektrotīklu pieslēgums. Ēkā, kas vairākus gadus 
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stāvēja neizmantota, plānots izveidot tekstila un vieg
lās rūpniecības ražotni. Šī teritorija izveidota, realizē
jot Latgales plānošanas reģiona attīstības program
mas sadarbības projektu par degradēto rūpniecisko 
teritoriju reģenerāciju Daugavpils pilsētā un Daugav
pils novadā, līdz ar to Daugavpils novadā tapis pir
mais ražošanas objekts, izmantojot ERAF finansējumu 
uzņēmējdarbības attīstīšanai. Revitalizācijas projekta 
nākamajās kārtās tiks attīstītas vēl četras degradētās 
teritorijas Daugavpils novadā. Sadarbībā ar Daugav
pils pilsētu atjaunošana plānota Sventes pagastā un 
Višķu pagasta Vīgantu ciemā, savukārt sadarbībā ar 
Krāslavas novadu tiks atjaunots publiskais ceļš, kas 
savieno Tabori un Vecsalienu. Jāpiebilst, ka jau 20. jū
nijā tika svinīgi parakstīts nomas tiesību līgums starp 
Daugavpils novada domi un SIA “Lattex D” par reno
vēto telpu iznomāšanu apģērbu šūšanas ražotnei.
* Saskaņā ar Daugavpils novada attīstības program
mas investīciju plānu 2018.–2020.  gadam domes 
sēdē apstiprināti Naujenes kultūras centra remont
darbi Locikos un Naujenes sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centra jumta seguma nomaiņa 
Vecstropos. Remontdarbu nodrošināšanai Daugav
pils novada dome ņems aizņēmumu Valsts kasē.
* Aprīlī Daugavpils novada domes sēdē apstiprināta 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana energoefek
tivitātes paaugstināšanai Kalkūnes ciema daudz
dzīvokļu mājai Ķieģeļu ielā 10, ko apsaimnieko SIA 
“Naujenes pakalpojumu serviss”. Būvdarbu izmaksas 
un aizdevuma procentus dzīvokļu īpašnieki segs divu 
gadu laikā, papildus uzrēķinot par vienu dzīvokļa 
kvadrātmetru 0,265 eiro mēnesī. Daugavpils novada 
deputāti apstiprinājuši arī līdzfinansējumu daudzdzī
vokļu mājai Ķieģeļu ielā 6, tas segs ēkas fasādes aplie
cinājuma kartes izstrādi, ēkas energoaudita pārskata 
sagatavošanu un jumta seguma nomaiņu līdz ar bē
niņu siltināšanu. Kopējais finansējums veido 34  228 
eiro, no kura pašvaldības līdzmaksājums būs 21  770 
eiro, bet atlikušo summu desmit gadu laikā segs dzī
vokļu īpašnieki.
* Novada domes deputāti Valsts kasē lūgs aizdevumu 
50 504 eiro apmērā Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai projekta īstenošanai un piecu bērnu 
rotaļu laukumu izveidei – Daugavpils novada Ambe
ļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastā.

Jauns projekts degradētu teritoriju 
atdzimšanai – arī Krāslavā
5. jūnijā Krāslavā tikās speciālisti no septiņām Latvijas 
un Lietuvas organizācijām, lai atklātu INTERREG VA 

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020.  gadam projektu “Degradēto teritoriju 
revitalizācija” jeb “Transform”. Ar tā palīdzību plā
nots atveseļot un padarīt par konkurētspējīgām Rē
zeknes un Krāslavas novadu, Daugavpils un Rēzeknes 
pilsētas Latvijā un Lietuvas Panevežas un Visaginas 
pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas.
Krāslavā šovasar 1,6 ha platībā tiks sakārtota bijušo 
attīrīšanas iekārtu teritorija Kalna ielā 1a, veicot būv
ju demontāžu un teritorijas attīrīšanu no krūmiem, 
notekgrāvja padziļināšanu, caurtekas nomaiņu pie
braucamajam ceļam, kā arī teritorijas apzaļumošanu.

Dagdas pludmalē uzstādīti brīvdabas 
trenažieri

Lai dažādotu Dagdas pilsētas iedzīvotāju sabiedriskās 
aktivitātes, Dagdas pilsētas jaunajā pludmalē izvie
toti divi brīvdabas trenažieru komplekti, kas iegādāti 
Latvijas Lauku attīstības programmas finansētajā pro
jektu konkursā. Trenažieri ir lielisks papildinājums 
pludmales infrastruktūrai: jau agrāk šeit iedzīvotājiem 
brīvi pieejama ugunskura vieta, nojumes, volejbola 
laukumi, strītbola laukums, smilšukastes, ģērbtuves, 
tualetes un, protams, peldvieta ar laipu.

Viļānos ierīkots aktīvās atpūtas laukums 
bērniem
Aktīvās atpūtas laukuma atklāšanas svētki Viļānos 
norisinājās 4.  jūnijā pilsētas stadionā, kur Viļānu PII 
“Bitīte” rīkoja pasākumu pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem no Viļānu, Galēnu un Riebiņu bērnudār
ziem. Mazie ar prieku iemēģināja izveidotajā šķēršļu 
joslā uzstādītās rotaļu ierīces. Rotaļlaukums sadalīts 

http://www.dagda.lv/typo3temp/GB/cc1f9eca4c.jpg
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divās zonās: viena paredzēta bērniem no divu līdz 
piecu gadu vecumam, bet otra – vecākiem bērniem 
un jauniešiem.

Lūznavā atklāta Nacionālo bruņoto 
spēku bāze

Foto: seržants Ēriks Kukutis, AM
31. maijā Rēzeknes novada Lūznavā bija ieradies aiz
sardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacio
nālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš, lai svinīgā ceremonijā pārņemtu 
Lūznavas profesionālās vidusskolas zemesvienības un 
būves. Tur atradīsies Nacionālo bruņoto spēku militā
rā bāze un Latgalē pirmā profesionālā dienesta kara
vīru apakšvienība.
Jau pilnībā ir nokomplektēta viena no piecām rotām 
un uzsākti remontdarbi, lai rudenī Lūznavas militāra
jā bāzē varētu ierasties pirmie karavīri. Kopā plānots 
uzņemt ap 800 karavīru, no kuriem puse atradīsies 
Lūznavā, bet otra puse – Daugavpils novada Vaboles 
pagasta “Meža Mackevičos”. Vienības un infrastruktū
ras attīstība turpināsies turpmākos piecus gadus.

Rēzeknē atjaunos Sporta pārvaldes ēku 
un īstenos pirmo ALTUM granta līgumu 
Latgalē
* Ar CFLA noslēgtais līgums par ES projekta īstenoša
nu Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanai paredz modernizēt 
sporta bāzes infrastruktūru. Sporta pārvaldes ēkas pir
majā stāvā notiks dušu, sanitāro mezglu un citu telpu 
pārplānošana, otrajā stāvā izbūvēs skatītāju tribīnes 
sporta spēļu zālē, nomainīs grīdas segumu, atjaunos 
sienu apdari, siltinās jumtu un sienas, nomainīs vecos 
koka logus un durvis, spuldzes un gaismekļus, izbūvēs 
jaunu ventilācijas sistēmu, kur nepieciešams, nomai
nīs ūdens un kanalizācijas tīklus un izbūvēs elektroap
gādes tīklus, kā arī jaunu ugunsdzēsības automātikas 
sistēmu un zibensaizsardzības tīklu. Saskaņā ar līgu
mu darbiem jābūt pabeigtiem nākamā gada janvārī.
* 16. maijā SIA “Rēzeknes namsaimnieks” parakstīja 
granta līgumu ar attīstības finanšu institūciju ALTUM 
un aizdevuma līgumu ar SEB banku par ēkas Baznīcas 

ielā 26a energoefektivitātes uzlabojumu finansēša
nu. Ne tikai Rēzeknē, bet visā Latgalē šī ir pirmā māja, 
kas saņem ALTUM grantu 50% apmērā no attiecinā
majām izmaksām.

Kopprojekts “Rīteiropas vērtības”

Starp sešām Latgales pašvaldībām un CFLA noslēgta 
vienošanās par projekta “Rīteiropas vērtības” īsteno
šanu. Vadošais partneris – Daugavpils pilsētas dome, 
sadarbības partneri – Daugavpils, Krāslavas, Ludzas 
un Preiļu novada pašvaldības un Aglonas bazilikas 
draudze.
Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultū
ras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko 
vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeis
kās identitātes stiprināšanai, kā arī veicināt ekono
misko izaugsmi reģionā. Kopumā atjaunos un attīstīs 
sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus.
Daugavpils cietoksnī paredzēts atjaunot inženier
arsenālu, izveidojot tajā Daugavpils tehnikas un in
dustriālā dizaina muzeju. Aglonas bazilikas tornī 
tiks izveidota apskates vieta, paverot skatu uz Ciriša 
ezera ainavu, bet Daugavpils novada Slutišķu vec
ticībnieku sādžā iecerēts izveidot Vecticībnieku kul
tūras mantojuma centru un radošo darbnīcu. Krāsla
vas pils Amatu mājā pēc restaurācijas tiks izveidota 
ekspozīcija “Pi vīna golda”, kā arī ierīkota gleznotāja 
Valentīna Zlidņa piemiņas istaba, bet, turpinot Preiļu 
muižas kompleksa aizsardzību, notiks pils atjauno
šanas otrās kārtas būvdarbi. Ludzas viduslaiku pils 
teritorijā šogad plānota atsegto mūru konservācija 
un pilskalna teritorijas labiekārtošana, kāpņu izbūve 
korpusa rietumu galā, blietētu arheoloģisku izsiju ce
liņu un laukumiņu izbūve, bruģa rekonstrukcija Vārtu 
torņa zonā, atpūtas vietu aprīkošana, gājēju tilta izbū
ve, skatu platformas izbūve un elektroapgaismojuma 
ierīkošana.

Labiekārtota peldvieta Viļakas novada 
Upītes ciemā
22. jūnijā ar pludmales volejbola turnīru svinīgi tika 
atklāta labiekārtotā Upītes parka teritorija un peld
vieta “Ontona Slišāna duorzs”. Ieceres autors Andris 
Slišāns šo projektu bija pieteicis SIA “Latvijas mobilais 
telefons” (LMT) projektam “LMT Latvijai”, un ar gan
drīz 1500 iedzīvotāju balsīm Viļakas projekts kļuva par 
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vienu no četrām iniciatīvām, kas saņēma “LMT Latvi
jai Viļakas novadā” finansējumu 1990 eiro apmērā. 
Teritorijā uzstādīta pārģērbšanās kabīne un soliņi un 
izveidots smilšu volejbola laukums.

Apes novadā ierīkots rotaļu laukums 
un iekārtos pašapkalpošanās tūrisma 
informācijas punktu
* Apes novada Sociālais dienests sadarbībā ar Apes 
jauniešu klubu “Sliedes” ik pa laikam apvienojas kopī
ga mērķa sasniegšanai, un šoreiz tā bija sociālās mā
jas “Jaunroze” apkārtnes labiekārtošana. “Jaunrozes” 
pagalmā tika uzstādīti soliņi un šūpoles ar dažādiem 
elementiem un ierīkota smilšukaste. Projektu atbalstī
ja labdarības organizācija “Giving for Latvia”, kurā dar
bojas atsaucīgi un pretimnākoši brīvprātīgie, kuri ne 
tikai dod naudu, bet arī līdzdarbojas un sniedz patiesi 
lielu atbalstu.

* Apes pilsētā labiekārtos laukumu un netālu no 
Apes Tautas nama izbūvēs pašapkalpošanās tūrisma 
informācijas punktu. Tajā būs pieejama lielformāta 
karte par aizsargājamo ainavu apvidu “Veclaicene” 
un elektronisks infostends ar plašu informāciju par šo 
teritoriju un iespēja ielādēt mobilo aplikāciju. Šeit va
rēs iegādāties arī atpūtas un dabas uzziņas pieturvietu 
apmeklējuma kartes.

Gulbenes novadā rotaļlaukumi Stāķos 
un Gulbītī un Sajūtu parks Lejasciemā
* Stāķos vecā laukumiņa vietā tapis multifunkcionāls 
rotaļlaukums, kurā ir smilšukaste, šūpoles ar grozu, 
divvietīgas šūpoles ar sēdekļiem, vienvietīgas un div
vietīgas atsperšūpoles un atpūtas soliņi, kā arī dažādi 
rāpšanās elementi: alpīnisma siena, kāpnes, kustīgais 
tiltiņš, nošļūcamais ugunsdzēsēju stienis, slīdkalniņš 

u.c. Bērnu drošībai rotaļu zonā ierīkots triecienabsor
bējošs gumijas segums.

* Radoša un darbotiesgriboša Gulbīša pamatskolas 
jauniešu grupa “Mēs – Gulbītim” iesaistījās biedrības 
“Sateka” mazo projektu konkursā, lai piepildītu sen
lolotu sapni par atpūtas un rotaļu laukumu Gulbīša 
pamatskolas teritorijā. Ar biedrības finansiālo atbal
stu un audzēkņu, skolas tehnisko darbinieku, mājtu
rības skolotāju un vecāku līdzdalību tika uzsākts ceļš 
uz mērķi. Zēni un meitenes draudzīgi mizoja, pulēja, 
krāsoja šūpolēm kokmateriālus un uz asfalta zīmēja 
spēles. Kopīgi strādājot, pašu spēkiem laukumā uz
stādīts kustīgais līdzsvara baļķis, šūpolesšūpuļkrēsls, 
kustīgo baļķīšu taka, zigzag soliņš, līdzsvara šūpoles, 
uz asfalta uzzīmētas spēles “Klasītes” un “Twister”.

* Dzīvojot tik skaistā un sakoptā vietā, kāds ir Lejas
ciems, iedzīvotāju grupai “Kopā mēs varam” radās 
ideja un vēlme arī pašiem iesaistīties apkārtējās vides 
uzlabošanā un labiekārtošanā, tādēļ tapa projekts “Sa
jūtu parks”, kas ir dāvana Lejasciemam Latvijas simt
gadē. Tā īstenošanu uzņēmusies pieredzējusī dārz
niece un daiļdārza “Kalmes” saimniece Inga Nagle. 
Sajūtu un krāsu parkā varēs saskatīt četrus gadalaikus, 
jo augi tiek stādīti atbilstošās krāsās: pavasarim – dzel
tenīgie toņi, vasarai – balts ar zaļu, rudenim – oranžie 
un sarkanīgie, ziemai – zilganvioleti toņi.
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Smiltenē labiekārto rotaļu laukumu un 
skeitparku un uzstādīs āra trenažierus 
Launkalnē

* Latvijas valsts budžeta finansētās ģimeņu atbalsta 
mērķprogrammas konkursā apstiprināts Smiltenes 
novada domes projekts: Smiltenē tiks labiekārtots 
bērnu rotaļlaukums un skeitparks.
* Atbalstu guvis arī Smiltenes novada domes iesnie
gums: paredzēts uzstādīt sešas āra trenažieru iekār
tas Launkalnes ciema aktīvās atpūtas laukumā.

Valkā izstrādā Valgas–Valkas centra 
būvprojektu

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību 
īsteno INTERREG Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadar
bības programmas projektu “Valgas–Valkas dvīņu 
pilsētas centra attīstība”. Pašlaik arhitektu birojs no 
Spānijas “In Project Studio Barcelona SPC” izstrādā 
centra teritorijas un gājēju ielas būvprojektu. Plānots 
būvdarbus uzsākt jau šogad. Valgas–Valkas dvīņu pil
sētas centrā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu pāri Varž
upītei, šūpoles, centrālo laukumu ar skatuvi un bērnu 
rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi 
ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta centru, kā 
arī Raiņa/Sepruses ielu posmā no Latgales ielas Lat
vijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu.

Valmierā izbūvē apakšzemes 
komunikācijas, paaugstina 
energoefektivitāti, pārbūvē siltumtrasi, 
pabeigta īres namu būvniecība un 
ierīkota pastaigu taka
* Saskaņā ar SIA “Valmieras ūdens” un SIA “Woltec” 
noslēgto sadarbības līgumu Valmierā notiek kanali

zācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras pil
sētā un Burtnieku novada Valmiermuižas ciemā, ko 
līdzfinansē ES Kohēzijas fonds projektā “Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerā
cijā, 3. kārta”. Valmierā vispirms izbūvēs kanalizācijas 
pašteces tīklus Beātes un Pļavas ielas posmā, savukārt 
Valmiermuižā ar beztranšejas metodi tiks veidoti čet
ri autoceļa P17 šķērsojumi pašteces kanalizācijas un 
ūdensvada iebūvei. Paredzēta pašteces kanalizācijas 
tīklu izbūve divu kilometru garumā, kā arī trīs kana
lizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu izbūve 
viena kilometra garumā Valmierā un Valmiermuižā. 
Centralizēto ūdensvadu Valmierā paplašinās Jāņa 
Enkmaņa un Semināra ielā, savukārt kanalizācijas tīk
lus izbūvēs Beātes un Jāņa Enkmaņa, Pļavas, Burtnieku 
un Jāņparka ielā. Valmiermuižas Hallartes un Burtnie
ku ielā notiks gan ūdensvada, gan kanalizācijas tīklu 
izbūve, bet tikai kanalizācijas tīkla izbūve paredzēta 
Tālivalža ielā. Vēl notiks kanalizācijas tīklu, spiedva
du un trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Semināra 
ielas iebrauktuvē, Ūdens un Pauku ielā, kā arī Ziedu 
gravā Valmierā.
* AS “Valmieras enerģija” un CFLA 18. aprīlī noslēdza 
līgumu par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
“Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, 
Valmierā” realizāciju saistībā ar energoefektivitātes 
paaugstināšanu siltumavotos. Projekta mērķis ir sa
mazināt CO2 saturu kurināmajā, līdz ar to nodrošinot 
Valmieras siltumapgādes sistēmu atbilstību ES vides 
aizsardzības prasībām, kā arī attīstīt videi draudzīgas 
infrastruktūru visā teritorijā.
* 1. jūnijā SIA “Valmieras ūdens” Valdes priekšsēdētājs 
Indulis Frišfelds un Valdes loceklis Gints Konošo
noks noslēdza būvniecības līgumu par siltumtrases 
pārbūvi Voldemāra Baloža ielā ar SIA “SANART”, ko 
pārstāvēja tās Valdes priekšsēdētājs Artis Knoks. Arī 
šo projektu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Tiks pārbūvē
ta siltumtrase Voldemāra Baloža ielā posmā no siltum
kameras nr. 1 līdz siltumkamerai nr. 2, izbūvējot jaunu 
pazemes siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem tērauda 
cauruļvadiem ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju, 
un nomainīs vecās caurules 320 metru garumā pret 
jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm. Jaunā siltum
sistēma būs drošāka un ar mazāku avārijas risku.

* 7. jūnijā ekspluatācijā pieņemti jaunie Valmieras 
daudzdzīvokļu īres nami Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 
8. Lai iegūtu dzīvokļu īres tiesības, par tiem tiks rīko
ta īres tiesību izsole, kā arī daļai dzīvokļu īres tiesības 
tiks piešķirtas pilsētai prioritāri attīstāmajās nozarēs 
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strādājošiem speciālistiem no uzņēmumiem un ie
stādēm, kurām noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Val
mieras namsaimnieks”. Daudzdzīvokļu īres namos 
kopā ir 150 dzīvokļu. 15 no tiem ir vienistabas dzīvok
ļi 25–30 m2 platībā, 90 – divistabu dzīvokļi 34–41 m2 
platībā un 45  – trīsistabu dzīvokļi 50–54  m2 platībā. 
Īres maksa par kvadrātmetru būs 5,20 eiro mēnesī 
(tajā iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). 
Īrniekam papildus būs jāmaksā par komunālajiem 
pakalpojumiem atbilstoši skaitītāju rādījumiem. Dzī
vokļa īres tiesības tiks piešķirtas uz pieciem gadiem, 
un īres līgums aizliegs dzīvokli nodot apakšīrniekiem, 
kā arī viena persona varēs īrēt tikai vienu dzīvokli.

* Aktīvu valmieriešu grupa, kurā bija pārstāvji no 
sporta kluba “Burkānciems & Co”, sporta organizā
cijas “Laivu nams Valmiera” (VSA Valmiera airēšanas 
slalomisti) un arboristi no SIA “Tree Group”, 30. maijā 
sapulcējās uz pašu organizētu talku un izveidoja pa
staigu taku Gaujas kreisajā krastā. Takas sākums ir aiz 
Vidzemes Augstskolas Cēsu ielā 4. Kā ierosina takas 
veidotāji, gar Gaujas krastu var aiziet līdz SIA “Valmie
ras ūdens”. Tur taka pa kreisi ieved vairāk mežā, un tā
lāk pa mežu var nokļūt līdz Dzelzs tiltam. Atpakaļceļu 
var mērot pa Gaujas pretējo krastu, tādējādi apmetot 
loku un iedzīvinot Gauju kā Valmieras centrālo “ielu”.
* Valmieras pilsētas pašvaldība šogad turpinās Gaujas 
labā krasta labiekārtošanu – 2,6 ha platībā attīrīs un sa
kops teritoriju Atpūtas parka mežā. Paredzēts izvei
dot blietētas grants seguma ceļu piekļuvei pie Gaujas 
no galvenā Atpūtas parka celiņa, kā arī izveidot labie
kārtotu atpūtas teritoriju ar koka terasi. Darbus plā
nots pabeigt līdz nākamā gada aprīļa beigām.

Kocēnu novadā izbūvēs jaunas 
katlumājas Rubenē, Vaidavā un 
Zilajākalnā
SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” parakstījusi lī
gumu ar CFLA par triju projektu īstenošanu ar mērķi 

paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Ru
benē, Vaidavā un Zilajākalnā. Pašreizējās apkures ie
kārtas nomainīs ar jaunām un efektīvākām un izbūvēs 
jaunas biomasas (šķeldas) katlumājas. Šiem darbiem 
atvēlētais laiks ir 22 mēneši.

Priekuļu novadā izveidota šķēršļu taka 
Veselavas bērnudārzā un būs atpūtas 
laukums Jāņmuižā, lapene “Kalāčos” un 
velostatīvi sabiedriskās vietās

* Īstenojot “Cēsu rajona lauku partnerības” atbalstīto 
projektu, Veselavas pagasta bērnudārzā uzstādītas 
dažādas sertificētas kāpelēšanas iekārtas, kur bērni 
var trenēt pamatkustības  – kāpt, iet, skriet, noturēt 
līdzsvaru, velties, līst, rāpot, uzlēkt, nolēkt  –, intere
santi pavadot laiku dabā un svaigā gaisā. Pavisam uz
stādītas astoņas iekārtas  – līšanas caurule, līdzsvara 
baļķi, lauku sēta, Tarzāna taka, balansa taka, līdzsvara 
dēlis, balansa baļķi un virvju taka.
* “Cēsu rajona lauku partnerības” atbalsts piešķirts arī 
Priekuļu novada pašvaldības projektam par bērnu un 
jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidi Jāņmuižā. 
Plānots labiekārtot laukumu un uzstādīt sešas rotaļu 
ierīces: karuseli, mazo šķēršļu taku, šūpoles “Ligzda”, 
rotaļu kompleksu “Kaskāde”, līdzsvara šūpoles un 
“Multifitness gym” trenažieri.
* VRAA izsludinātajā ģimeņu atbalsta konkursā Prie
kuļu novada pašvaldība pieteica projektu un saņē
ma atbalstu, kas ļaus izbūvēt lapeni ar pavarda vietu, 
soliem un galdiem netālu no pašvaldībai piederošā 
Eduarda Veidenbauma muzeja “Kalāči” Liepas pa
gastā. Infrastruktūras vietas sasaiste ar muzeju dos 
vēsturisko pienesumu un senatnīguma sajūtu.
* Ar “Cēsu rajona lauku partnerības” palīdzību tiks 
īstenota arī “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu nova
dā”. Velonovietnes būs Priekuļos (Saules parkā, pie 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/3660-izveidota-skerslu-taka-veselavas-pagasta-bernudarza-teritorija
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/3660-izveidota-skerslu-taka-veselavas-pagasta-bernudarza-teritorija
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/3587-sanemts-atbalsts-atputas-laukuma-izveidei-janmuiza
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/3587-sanemts-atbalsts-atputas-laukuma-izveidei-janmuiza
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/3616-liepas-pagasta-kalacos-tiks-izbuveta-lapene-ar-pavarda-vietu
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/3588-priekulu-novada-tiks-uzstaditi-velostativi-sabiedriskajas-vietas
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Kultūras nama, pie Sabiedriskā centra, Sporta birzītē), 
Liepā (pie Lielās Ellītes, Kultūras nama, Veidenbauma 
muzeja un bibliotēkas), Mārsnēnos (pie Tautas nama) 
un Veselavā (pie Veselavas muižas). Savienojot koku 
un metālu, izveidots individuāla dizaina velostatīvs – 
tikai Priekuļu novadam. Interesants jauninājums būs 
velostatīva forma un tā apvienojums ar letes veida 
galdu, kas tiks uzstādīts divās vietās.

Amatas novada Skujenē viedā ciema 
projekts

Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta 
dienesta apstiprinājumu iesniegtajam LEADER pro
jektam “Viedā ciema atbalsta punkta izveide Ama
tas novada Skujenē”. Tiks radīta kopāstrādāšanas vie
ta, kurā būs pieejams moderns biroja tehnikas aprī
kojums, 3D printeris un ātrs interneta pieslēgums, tā
dējādi Skujenes pagasta pārvaldē būs izveidots jauns 
un inovatīvs sabiedriskais pakalpojums, kas attīsta 
jaunradi un inovācijas uzņēmējdarbībā un piedāvā 
mūsdienīgus IT risinājumus. Projekta ideja balstās uz 
Viedo ciemu (Smart Villages) koncepciju, kā arī uz 
Venhorstas deklarāciju 2017, kas pieņemta 3. Eiropas 
Lauku parlamentā 2017. gada oktobrī. Projekts ar LAD 
atbalstu tiks īstenots “Cēsu rajona lauku partnerības” 
teritorijā.

Līgatnē top unikāls tūrisma piedāvājums

Foto: Anita Jaunzeme
Līgatnes novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai palīdzību īsteno projektu “Ci
tādā skaņa un gaisma”. Jau iegādātas Līgatnes alai 

izstrādātās gaismas un skaņas iekārtas, kas darbosies 
ar baterijām. Šī aparatūra tiek izvietota alā Lustūža 
pakājē. Ar gaismas un skaņu palīdzību tiks radīta pil
nīgi cita realitātes izjūta. Projektu plānots pabeigt līdz 
septembrim.

Siguldas maģistrālo siltumtīklu pārbūve 
un kanalizācijas tīklu paplašināšana
* Siguldā norit pilsētas siltumtīklu rekonstrukcija, kas 
paredz līdz septembra beigām maģistrālo siltumtīklu 
pārbūvi ar atzariem Krišjāņa Barona ielā divos atseviš
ķos posmos ar kopējo garumu 800 metri. Mērķis ir 
būtiski samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades 
un sadales sistēmās virzienā no centrālās katlumājas 
uz pilsētu. Turpmāk varēs veikt drošu siltumenerģi
jas padevi visu gadu bez pārtraukumiem. 16.  aprīlī 
par to tika noslēgts līgums ar CFLA par ES fonda pro
jekta “Siguldas pilsētas CSS maģistrālo siltumtīklu 
rekon strukcija 3. kvartālā, noslēguma kārta, Sigul
dā, Siguldas novadā” īstenošanu. Tas ir noslēdzošais 
posms saskaņā ar 2004.  gadā apstiprināto Siguldas 
novada siltumapgādes attīstības plānu.

* SIA “Saltavots” noslēgusi līgumu ar SIA “Monum” 
par kanalizācijas tīklu izbūves turpināšanu Siguldas 
pilsētā. Darbi tiks veikti galvenokārt ar ES Kohēzijas 
fonda atbalstu projektā “Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerāci
jā, V kārta”, un tie jāpabeidz līdz 31. decembrim. Tiks 
paplašināta centralizētā sadzīves kanalizācijas sistē
ma Kalmju, Meldru, Mālkalnu, Eduarda Veidenbau
ma, Krišjāņa Barona, Nītaures, Strēlnieku, Pulkveža 
Brieža, Allažu un Kaijas ielā vai to posmos. Tāpat tiks 
izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un pārbū
vēts vienas kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskais 
aprīkojums. Līgums arī paredz par Siguldas novada 
pašvaldības līdzekļiem Kaijas ielā izbūvēt lietus kana
lizācijas sistēmu un ielas apgaismojumu un Krišjāņa 
Barona ielas posmā atjaunot asfalta seguma virskārtu.

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve 
pie Baltās kāpas un meliorācijas un 
caurteku tīrīšana Saulkrastos
* Saskaņā ar Saulkrastu novada domes un SIA “BT 
Būve” noslēgto līgumu teritorijā pie Baltās kāpas veik
ta ūdensvada un kanalizācijas izbūve, lai nodrošinātu 
infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam un kvalita
tīvu tūrisma pakalpojumu.
* SIA “Mežgaļi” Saulkrastu novada domes uzdevumā 
iztīrījusi un atjaunojusi meliorācijas sistēmu un caur
tekas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Darbi 
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notika Bērzu alejā, pie Zvejniekciema vidusskolas, 
Tallinas ielā un vairākos ciemos: “Saulītē”, “Rozē”, 
“Ārēs”, “VEFBiķernieki” Desmitajā ielā un “Ķīšupe 2” 
Ziedu un Liliju ielā, kā arī Lauku, Noliktavas un Smilšu 
ielā Saulkrastos. Kopumā iztīrītas un atjaunotas caur
tekas 341 m un grāvji 2940 m garumā.

Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve 
Ādažos

Ādažos turpinās Muižas ielas seguma pārbūve, kā 
arī ūdenssaimniecības tīklu un ielas apgaismojuma 
izbūve. Muižas ielas brauktuvi izbūvē no valčbetona, 
virs tā klāj asfaltbetona segumu. Muižas iela ir viena 
no pirmajām vietām Latvijā, kur valčbetona segums 
izmantots ielas izbūvē. Izmaksu ziņā valčbetons lī
dzinās asfalta segumam, bet īpaši piemērots tas ir 
rūpnieciskajām zonām, jo nodrošina daudzkārt lielā
ku ielas nestspēju un kalpošanas ilgumu – līdz pat 30 
gadiem. Muižas ielā top apvienotais gājēju un velo
celiņš. Tas vedīs līdz dambim, sniedzot iespēju iedzī
votājiem izmantot to pastaigām un, turpinot ceļu pa 
dambi, doties velomaršrutos.

Ar ES fondu atbalstu attīstīs kultūras 
tūrismu Vidzemes piekrastē
29. jūnijā noslēgta vienošanās par ERAF līdzfinansētā 
projekta “Saviļņojošā Vidzeme” īstenošanu. Četras 
Vidzemes pašvaldības veidos infrastruktūru aktīvai 
kultūras dzīvei un kultūras un dabas tūrismam. Vieno
šanos ar CFLA parakstīja projekta iesniedzējs – Carni
kavas novada dome. Tās sadarbības partneri projektā 
ir Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu novada dome.
Carnikavā paredzēts labiekārtot Svētku laukumu, pa
plašināt Novadpētniecības centru, izbūvējot jaunu 
tradicionālo klēti un tā iegūstot vietu jaunas ekspo
zīcijas izveidei, un izbūvēt gājēju tiltu pār Vecgauju. 
Savukārt Carnikavas muižas parkā tiks būvēta jauna 
brīvdabas estrāde, kas ļaus ar lielāku vērienu rīkot 

tradicionālos Nēģu svētkus un citus novada kultūras 
pasākumus. Carnikavā tiks izveidots vienots kultūrtū
risma maršruts.

Lai atjaunotu Saulkrastu estrādes sarīkojumu tradīci
jas – deju vakarus, ārvalstu viesu koncertus, Līgo svēt
ku svinības –, kā arī rīkotu jaunus kultūras notikumus, 
Saulkrastu novada dome pārbūvēs Neibādes parka 
estrādi, izveidojot tai jumtu, uzlabojot skaņas kvalitā
ti un nodrošinot vides pieejamību, kā arī piemērotas 
aizskatuves telpas.
Limbažu novadā  – Skultes pludmales zonas no Lau
ču dižakmens līdz Varzu pludmalei labiekārtošana; 
Salacgrīvas novadā – Zvejnieku parka estrādes rekon
strukcija un labiekārtošana.

Estrādes attīstība plānota arī Salacgrīvas novadā. 
Zvejnieku kolhoza “Brīvais vilnis” izveidotajā kultū
ras, sporta un atpūtas kompleksā “Zvejnieku parks” 
1967.  gadā uzceltā estrāde ir viena no lielākajām un 
visvairāk apmeklētajām brīvdabas estrādēm Vidze
mes piekrastē. Paredzēts pārbūvēt un modernizēt es
trādi, kā arī labiekārtot tās apkārtni un uzlabot vides 
pieejamību.
Lauču dižakmeni Limbažu novadā ik gadu apmek
lē ap 50  000 tūristu, tomēr šim dabas pieminek
lim trūkst iekārtotas infrastruktūras. Tāpēc projektā 
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izveidos izglītojošu taku no Vārzu peldvietas līdz 
dižakme nim, pludmalē iekārtos sauļošanās, aktīvās 
atpūtas un bērnu zonas, parūpēsies par drošības in
frastruktūru un veiks citus labiekārtošanas darbus.
Projekts “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas man
tojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un 
attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” ir viens no desmit 
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstī
bai veltītiem projektiem, kas pēc Kultūras ministrijas 
organizētās projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši 
iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējumam.

Rekonstruēts Jaunmārupes pamatskolas 
stadions un uzsākta Mārupes 
vidusskolas jaunā korpusa būvniecība

Foto: Lauris Līvzinieks
* 21. aprīlī Mārupes novadā ar dažādām aktivitātēm 
iedzīvotājiem un draudzības spēli futbolā tika atklāts 
atjaunotais Jaunmārupes pamatskolas stadions, 
kurā ierīkots starptautiskajām prasībām atbilstošs fut
bola laukums. Pirmā spēle tajā notika starp Mārupes 
novada domes un būvnieka SIA “Tilts” komandām. 
Draudzības spēlē uzvaru ar vieniem gūtiem vārtiem 
izcīnīja domes komanda.
* Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabo
šana”, 4.  jūnijā sākās būvdarbi Mārupes vidusskolā. 
Tiks nojaukts vecākais skolas korpuss un tā vietā 
uzbūvēta jauna, mūsdienīga ēka skolēnu skaitam 
atbilstošas mācību vides izveidei. Korpusā paredzēts 
izveidot 13 klašu telpas, kā arī telpas skolas atbalsta 
personālam, aušanas nodarbībām, jaunu semināru 
un izstāžu zāli un mācībām nepieciešamās palīgtel
pas un sanitāros mezglus. Vienlaikus ar jaunās pie
būves celtniecību tiks izremontēta skolas sporta zāle, 
kā arī dažos korpusos rekonstruēs siltumapgādes 
sistēmu. Skolas pārbūvei pašvaldība radusi iespēju 

piesaistīt ERAF finansējumu 2  778  494 eiro apmē
rā, ievērojami samazinot pašvaldības ieguldījumu 
šāda vērienīga projekta realizācijā. Plānots, ka mācī
bas jaunajā korpusā sāksies 2019./2020. mācību  
gadā.

Babītē atklāts sociālo pakalpojumu 
centrs un bibliotēka

6. aprīlī Babītē, Liepu alejā 17, atklāta Babītes nova
da pašvaldības daudzfunkcionālā sociālo pakalpo
jumu centra filiāle “Babīte” un bibliotēkas filiāle 
Babītes ciemā. Līdz ar šīs ēkas atvēršanu bibliotēkas 
filiāle Babītē ieguvusi jaunas telpas un pārcēlusies no 
līdzšinējām telpām “Strazdos”. Bibliotēkas krājums ir 
ērtāk pārlūkojams, iedzīvotāji paši var brīvi piekļūt 
interesējošiem materiāliem, atsevišķā zonā bibliotē
kā izvietota literatūra bērniem un jauniešiem, tāpat 
jaunajā filiālē ir palielināts publiski pieejamo datoru 
skaits. Savukārt daudzfunkcionālā sociālo pakalpo
jumu centra pakalpojumi Babītes ciema iedzīvotāju 
ērtībām nu pieejami no jauna. Šeit trūcīgie un maz
nodrošinātie var izmantot veļasmašīnas un dušas, 
un, tāpat kā Piņķos un Spuņciemā, divas reizes 
nedēļā no novembra līdz maijam te darbosies zupas  
virtuve.

Izglītības, kultūras, sporta un sociālie objekti
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Jūrmalā atjauno Mellužu estrādes 
kompleksu

Arhitektu biroja “Jaunromāns un Ābele” vizualizācija
Jūrmalas pilsētas pašvaldība sākusi jūrmalnieku un jo 
īpaši Mellužu iedzīvotāju iecienītās atpūtas pasāku
mu vietas  – Mellužu estrādes  – atjaunošanu. Kom
pleksa rekonstrukcija ietver estrādes un skatītāju 
sēdvietu atjaunošanu, Bāra ēkas jeb Piena paviljo
na pārbūvi un piegulošās teritorijas labiekārtošanu. 
Gliemežnīcas formas brīvdabas koka koncertestrāde 
uzcelta 1930.  gadā un ir unikāls koka arhitektūras 
piemineklis – viena no divām akustiskajām koka glie
mežnīcas formas estrādēm visā Baltijas reģionā, kas 
saglabājusies kopš pagājušā gadsimta (otra atrodas 
Sāmsalā Igaunijā). Būvdarbus veic “RERE meistari”, kas 
sola būvi pabeigt līdz nākamajam pavasarim. Estrādes 
kompleksa atjaunošanai Jūrmalas pilsētas pašval
dība piesaistījusi ERAF līdzfinansējumu, partnerībā 
ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām 
īstenojot projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma 
pakalpojumu radīšana Rīgas līča rietumu piekrastē”. 
Mellužu estrādes kompleksa restaurācijas kopējās 
izmaksas ir 2,17 miljoni eiro, no tiem 1,4 miljonus sedz 
ERAF.

Jauns muzejs Engures novada Rideļu 
dzirnavās

2. aprīlī Rideļu dzirnavās svinīgi tika atklāts muzejs, 
kas izvietots trijos ēkas stāvos. Tā apmeklētāji var 
iepazīties ar Rideļu vēsturi, graudsaimniecību, kā un 
ar kādām ierīcēm no graudiem ir ražoti milti, viesiem 
pieejama interesanta, izglītojoša īsfilma “No grauda 
līdz maizei”. Rideļu dzirnavu saimnieks Oskars Kam

bala muzeja izveidei izmantojis INTERREG Igaunijas–
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansēju
mu 19 380 eiro un investējis arī savus līdzekļus 3420 
eiro apmērā.

Noslēgts līgums par Talsu Valsts 
ģimnāzijas stadiona pārbūvi

12. jūnijā Talsu novada pašvaldība noslēdza līgumu 
ar vietējo uzņēmumu SIA “Talce” par Talsu Valsts 
ģimnāzijas stadiona pārbūvi. Jau šogad ģimnāzijas 
un Talsu sākumskolas audzēkņiem tiks radīta mūs
dienīga āra sporta infrastruktūra – futbola laukums ar 
mākslīgo segumu, tāllēkšanas, augstlēkšanas un lodes 
grūšanas sektori, basketbola laukums un skrejceļi, kā 
arī rotaļu laukums, kur sākumskolas bērniem aktīvi 
pavadīt starpbrīžus. Stadiona pārbūve iespējama, 
pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam “Vis
pārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana 
Talsu novadā”, kas guvis ERAF finansiālu atbalstu. Šajā 
projektā līdz 2021.  gadam tiks veikti vairāki mācību 
vides uzlabojumi četrās novada skolās – Talsu Valsts 
ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un 
Sabiles pamatskolā. Projekta kopējā summa mērāma 
4,3 miljonos eiro, no kā lielāko daļu jeb 3,67 miljonus 
veido ERAF līdzfinansējums.

Rojas novadā renovēts klubs Kaltenē 
un būvē estrādi Rojā

* Piedaloties biedrības “Talsu rajona partnerība” izslu
dinātajā konkursā un gūstot atbalstu, Rojas novada 
pašvaldība Kaltenes klubu pārbūvējusi par jūras 
kultūras mantojuma ekspozīcijas centru. Pašā 
Līgovakarā renovētais klubs vēra durvis pirmajiem 
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apmeklētājiem. Kopš kluba ēka ir Rojas novada paš
valdības īpašumā, tajā izvietota Kaltenes bibliotēka, 
un tagad klubs pildīs arī Rojas Jūras zvejniecības 
muzeja filiāles funkcijas.
* 14. maijā tika parakstīts līgums starp Rojas novada 
domi un SIA “A celtne” par Rojas brīvdabas estrādes 
būvniecību. Uzņēmums apņēmies objektu uzbūvēt 
par 2  452  012,85 eiro (bez PVN). Jaunajā brīvdabas 
estrādē būs 1000 skatītāju vietas, tiks izveidotas auto
stāvvietas un gājēju celiņa posms gar Ostas ielu, kā arī 
inženiertīkli un labiekārtota teritorija.

Pāvilostas muzejā jauna pastāvīgā 
ekspozīcija

Pāvilostas novadpētniecības muzejā 17. maijā atklāta 
jauna, paliekoša ekspozīcija “Pāvilostas zelta smilšu 
graudi”. Ar šo ekspozīciju muzejs vēlas apmeklētā
jiem sniegt informāciju par Pāvilostas attīstību simt 
gadu periodā, vizuāli un dokumentāli attēlojot, kā 
pilsēta izveidojusies, atguvusies pēc I pasaules kara 
postījumiem, piedzīvojusi strauju izaugsmi padomju 
laikā un ekonomisko kritumu Atmodas periodā, bet 
mūsdienās no īstena zvejniekciema pārtapusi par 
populāru un pieprasītu Latvijas un ārvalstu tūrisma 
galamērķi. Muzejs ne vien piedāvā iepazīt tā vērtī
go krājumu, bet arī uztur dzīvas dzintara smelšanas 
prasmes.

Liepājā pabeigti bērnudārza būvdarbi 
un uzsākta slēgtās tenisa halles 
būvniecība
* Lai paaugstinātu pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzintariņš” ēkas energoefektivitāti, no pagājušās 
vasaras tajā notika apjomīgi būvdarbi. Noslēdzoties 
pēdējiem fasādes atjaunošanas darbiem, ēka oficiāli 
pieņemta ekspluatācijā. Projekts īstenots ar ERAF 
atbalstu.

* Liepājā uzsākta tenisa halles būvniecība Liedaga 
ielā  5. Papildus slēgtajai tenisa hallei tiks izbūvēti 
āra tenisa un pludmales tenisa laukumi, kā arī sporta 
spēļu laukums. Projektā paredzēta gan tenisa halle ar 
pieciem slēgtiem tenisa kortiem, gan apkārtējās teri
torijas labiekārtošana, autostāvvietu administratīvā 
korpusa izbūve. Līgumā starp pašvaldību un būvnie
ku “UPB” noteikts, ka projekts jāīsteno līdz 2019. gada 
rudenim.

Sporta halle Saldus novada Lutriņos

6. aprīlī tika atklāta sporta halle Lutriņos  – gan ar 
apsveikuma un pateicības vārdiem, gan ar Lutri
ņu pagasta karsējmeiteņu kopīgi dziedāto dziesmu, 
kas sacerēta speciāli šim pasākumam. Pēc uzrunām 
pagasta iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja piedalī
ties novusa, florbola, futbola, basketbola un trenažie
ru stafetēs, bet piecas komandas sacentās pusnakts 
turnīrā florbolā.

Dobelē iemūrēta kapsula dienesta 
viesnīcas pamatos, spāru svētki 
pilsētas kultūras namam un būvēs 
dabaszinātņu mācību centru

* 20. aprīlī Dobelē topošās dienesta viesnīcas pama
tos Jāņa Čakstes ielā  4 tika iemūrēta simboliska 
kapsula ar vēstījumu par būvējamo objektu un šo 
laiku, kurā dzīvojam. Turpinot īstenot ERAF pro
jektu “Dobeles novada izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana”, Dobelē notiek jaunas un moder
nas dienesta viesnīcas būvniecība novada izglītības 
ie stāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcā būs iespē
jams izmitināt 64 iemītniekus 28 divvietīgos un divos 
četrvietīgos numuriņos. Ēkā plānota arī ēdamzāle un 
virtuve, konferenču zāle, ko varēs pārveidot mazākās 
auditorijās, kā arī saimniecības un tehniskās telpas. 
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Būtiski ieguldījumi tiks veikti arī Dobeles Valsts ģim
nāzijas, Dobeles 1.  vidusskolas un Dobeles sākum
skolas vides un sadzīves apstākļu uzlabošanā un 
pilnveidē. Projekta kopējās izmaksas ir 8,13 miljoni 
eiro, tajā skaitā ERAF finansējums  – 3,5 milj., valsts 
budžeta dotācija – 735 tūkstoši un pašvaldības līdzfi
nansējums – 3,89 miljoni eiro.
* Šajā lielajā projektā 15. jūnijā starp Dobeles novada 
pašvaldību un SIA “Būvfirma Vītols” tika parakstīts 
būvdarbu līgums par dabaszinātņu mācību centra 
būvniecību, tam jābūt gatavam līdz 2019.  gada sep
tembrim. Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 
1.  vidusskolas audzēkņu vajadzībām tiks uzbūvēts 
jauns dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas un 
matemātikas) mācību centrs, kā arī veikts ģimnāzijas 
telpu remonts.

* 27. jūnijā Dobeles pilsētas Kultūras namā, ievērojot 
tradīcijas, svinēja spāru svētkus, kad virs jaunās ēkas 
piebūves tika piestiprināts spāru vainags, simboliski 
norādot, ka ēkas būvniecība veiksmīgi virzās uz priek
šu. Objektu paredzēts nodot ekspluatācijā novembra 
beigās.

Jelgavā veidos Zemgales restaurācijas 
centru

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība
Maija beigās Jelgavā sākās būvlaukuma gatavošana 
pie Vecpilsētas 14. un Krišjāņa Barona ielas 50. nama, 
kur atbilstoši ERAF līdzfinansētajam projektam un 
Jelgavas pilsētas pašvaldības un SIA “RERE meistari” 
noslēgtajam būvdarbu līgumam veiks ēku pārbūvi un 
restaurāciju. Saskaņā ar projekta ieceri, restaurējot 
un pārbūvējot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli 
(ēku Vecpilsētas ielā 14) un ar to saistīto infrastruktū
ru (ēku Krišjāņa Barona ielā 50), Jelgavā veidos jaunu 
tūrisma objektu  – Zemgales restaurācijas centru. 

Plānots, ka savu darbību tas uzsāks 2020. gada otrajā 
pusē un nodrošinās restauratoru darbnīcas kultūr
vēsturisko un citu nozīmīgu priekšmetu restaurācijai, 
iespēju interesentiem klātienē iepazīties un izzināt 
restaurācijas procesa gaitu, kā arī citus tūrisma un 
izglītojošus pakalpojumus.

Rekonstruēta Bauskas Mūzikas skola 
un pārbūvē Bauskas 2. vidusskolas 
sporta laukumu

* Noslēgumam tuvojas vērienīgā Bauskas Mūzikas 
un mākslas skolas rekonstrukcija Upmalas ielā  5. 
2016.  gadā būvdarbu pirmajā kārtā ēkai izbūvēja 
ārējos inženiertīklus, un, lai turpinātu rekonstrukciju, 
novada dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē. Plāno
tos darbus vairāk nekā pusmiljona eiro vērtībā veica 
celtniecības uzņēmums ar muzikālu nosaukumu  – 
SIA “Kvintets M”. Rekonstrukcijas otrajā kārtā skolas 
ēka ieguvusi jaunus vaibstus gan ārēji, gan iekšēji. 
Lūk, veikto darbu īss uzskaitījums: jumta izbūve ar 
bēniņu telpu un ventkameru, fasādes siltināšana un 
logu nomaiņa, ieejas mezglu izbūve ar uzbrauktu
vi, ventilācijas, signalizācijas un zibensaizsardzības 
ierīkošana, pagrabstāva izbūve, elektroinstalācijas, 
labiekārtošanas u.c. darbi.
* Projektā “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 
2. vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” turpinās 
sporta laukuma pārbūve pie Bauskas 2.  vidussko
las. Būvdarbu pabeigšanas plānotais laiks ir šāgada 
oktobris. Sporta laukumam būs trīs zonas – teritorija 
pirmsskolas vecuma audzēkņiem, teritorija pie Baus
kas 2.  vidusskolas un otrpus Rijas ielai 1.–12.  klašu 
audzēkņiem un teritorija pie Rijas ielas. Kopējās 
izmaksas veido 1 481 336 eiro, no kuriem 495 842 eiro 
ir ERAF un valsts budžeta finansējums. Pārējās projek
ta aktivitātes  – Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 
2. vidusskolas pārbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegā
de – tiks īstenotas pakāpeniski līdz 2023. gadam.

Iecavā pabeigta stadiona izbūve
Foto: Dzintars Pārums

Ar svinīgu atklāšanas pasākumu un draudzības spēli 
starp futbola kluba “Iecava” jauniešiem un nova
da domes deputātu komandu 19.  maijā Iecavā tika 
pielikts punkts novada stadiona izbūves projekta 
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trešajai jeb noslēdzošajai kārtai. Tajā izveidoti fut
bola, tenisa–volejbola un basketbola laukumi, kā 
arī labiekārtota teritorija un izbūvēta lietusūdens 
kanalizācijas sistēma un ārējie elektrības tīkli. Sporta 
laukums izmaksāja 394 756 eiro, un 65 tūkstošus no 
izmaksām sedza valsts budžeta mērķdotācija. Sin
tētisko segumu futbola laukumam un tā ieklāšanu 
finansēja Latvijas Futbola federācija.

Ķekavas novadā modernizēs Ķekavas 
un Baložu vidusskolu

Jūnijā starp Ķekavas novada pašvaldību un CFLA 
parakstīta vienošanās par projekta “Ķekavas vidussko
las un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” 
īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi 
abās Ķekavas novada vidusskolās un atrisināt pro
blēmas saistībā ar izglītojamo mācību vietu trūkumu 
Baložu vidusskolā. Projekts paredz Ķekavas vidus
skolā ieviest mūsdienīgus informācijas un komunikā
cijas tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā ierīkot piecas 
mobilās datorklases, savukārt Baložu vidusskolai 
taps piebūve divos stāvos 280 skolēniem. Skolas pir
majā stāvā izbūvēs divas mācību klašu telpas, divas 
telpas ar maināmām sienām, skolotāju telpu, aktu 
zāli ar paaugstinājumu, sanitāros mezglus un palīg
telpas. Ēkas otrajā stāvā paredzētas astoņas mācību 
klašu telpas, divas skolotāju telpas, ventkamera un 
palīgtelpas, nodrošinot ergonomisku mācību vidi. 
Tiks iekārtoti divi jauni dabaszinātņu kabineti un 
pārbūvēts sporta laukums. Kopējais plānotais finan
sējuma apmērs ir 8  716  985 eiro, tajā skaitā ERAF 
finansējums  – 3  178  193, valsts budžeta dotācija  – 
84 129 un pašvaldības finansējums – 5 454 664 eiro. 
Projekta realizēšanas laiks ir no 2018. gada jūnija līdz 
2020. gada decembra beigām.

Salaspilī noslēdzies metu konkurss par 
septītās pirmsskolas izglītības iestādes 
jaunbūvi

Vietu Salaspils novada pašvaldības bērnudārzos 
šobrīd gaida teju 700 bērnu. Lai šo rindu samazi
nātu, pašvaldība nolēmusi būvēt vēl vienu dārziņu, 
tādēļ martā tika izsludināts metu konkurss “Septītās 
pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī”. 
Pretendentiem tika izvirzīti šādi uzdevumi: lakonisks, 
apkārtējās pilsētvides kontekstam atbilstošs ēkas 
arhitektoniskais risinājums; energoresursus taupoša 
ēka un teritorija; racionāla satiksmes organizācija 
projektējamajā Rubeņu ielā un PII teritorijā; teritori
jas labiekārtojums un apstādījumu struktūra – ekolo
ģiski, videi draudzīgi risinājumi ar izglītojošu funkciju. 
Pašvaldība saņēma sešu pretendentu piedāvājumus, 
no kuriem par labāko un inovatīvāko atzina metu 
ar devīzi “Māja 2020”, ko projektētāji SIA “MADE 
arhitekti” redz kā MĀJU, kur arī katrs bērns tā jutī
sies. 1.  vietas ieguvējs saņēma naudas balvu 7000 
eiro apmērā. Par otro labāko metu komisija atzina 
darbu ar devīzi “RADA0025”, kam piešķirti 4000 eiro, 
savukārt trešās vietas ieguvējs (devīze – “ABCD1234”) 
saņēma 3000 eiro.

Ogrē turpina izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošanu

Aprīlī ekspluatācijā tika nodota topošās Ogres pirms
skolas izglītības iestādes (PII) “Strautiņš” filiāles ēka 
Parka ielā 1, ko kopš pērnā gada oktobra rekonstruēja 
un siltināja. Ēku, kurā agrāk darbojās Ogres sociālais 
centrs un kura tagad ir pielāgota PII vajadzībām, 
bērni sāks apdzīvot septembrī. Pārbūvētajā ēkā būs 
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četras PII “Strautiņš” grupiņas ar 80 bērniem (filiāles 
ēka atrodas tieši pretī bērnudārzam “Strautiņš”). ERAF 
projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 462  516 
eiro, no kurām 166  000 finansē ERAF un 74  129 
eiro ir valsts budžeta dotācija, bet atlikušo summu 
nodrošina Ogres novada pašvaldības budžets. Kopš 
2016.  gada Ogres novadā notiek vispārīgās izglītī
bas iestāžu mācību vides uzlabošana, izmantojot 
ERAF līdzfinansējumu. Ogres 1. vidusskolā jau veikti 
mācību kabinetu remonti un pārbūve, aprīkojuma 
piegāde, inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED 
apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitā
lo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots 
āra sporta stadions. Tagad kārta pienākusi Ogres 
Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas būvprojektēšanai. Tā 
atradīsies Zaķu un Dzilnas ielas rajonā.

Atklāts muzejs Ķeguma novada Tomē

19. maijā bijušajā Tomes skolā tika atklāts Ķeguma 
novada muzejs. Tajā apskatāmas dzejnieka, tulko
tāja, rakstnieka un mākslinieka Jāzepa Osmaņa un 
rakstnieces, prozaiķes Regīnas Ezeras ekspozīcijas. 
Nenovērtējumu ieguldījumu to veidošanā devušas 
rakstnieku ģimenes un piederīgie. Tāpat muzejā 
aplūkojamas izstādes par Ķeguma novada vēsturi, kā 
arī bijušajām Tomes un Rembates skolām.

Aizkrauklē skolai būs piebūve

Aizkraukles novada pašvaldība, īstenojot projektu 
par vispārīgās izglītības iestāžu mācību vides uzla
bošanu Aizkraukles novadā, plāno uzbūvēt mācību 
korpusu pie skolas ēkas Draudzības krastmalā 5. Tiks 
pabeigta Aizkraukles novada skolu tīkla optimizācija, 
un izglītojamie varēs mācīties divās ēkās  – Lāčplēša 
ielā 21 un Draudzības krastmalā 5. Uzbūvējot piebūvi 
mācību korpusam pie skolas ēkas Draudzības krast

malā  5, skolēni no Rūpniecības ielas  10, kas atrodas 
pilsētas industriālajā teritorijā pielāgotās telpās, varēs 
pāriet uz jauno ēku Draudzības krastmalā  5. Tā tiks 
nodrošināta visu 1.–4. klašu audzēkņu skološana vienā 
ēkā. Projekta kopējās izmaksas ir 3 202 498 eiro, no 
kurām ERAF atbalsta apjoms veido 1  564  280 eiro, 
valsts budžeta dotācija – 332 969 eiro un pašvaldības 
finansējums – 998 908 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 
2020. gada septembrim.

Mazzalves pamatskolā iekārtots 
moderns mājturības kabinets

Neretas novada Mazzalves pamatskolā atklāts jauns 
mājturības kabinets. Ar modernu virtuves aprīkojumu 
izveidotajai mājturības klasei ir divas telpas – virtuve 
un šūšanas darbnīca. Mēbeļu, virtuves ierīču, aprī
kojuma un citas izmaksas ir 8000  eiro. Mazzalves 
pamatskolas direktors Aivars Miezītis, atklājot jaunās 
telpas, pauda gandarījumu par paveikto un atzinīgus 
vārdus veltīja mājturības skolotājai Daigai Pabērzai, 
kuras audzēkņi regulāri plūc laurus olimpiādēs un 
kura bijusi viena no iniciatorēm šāda kabineta izvei
dei. Remontdarbus veica pašu pagasta cilvēki.

Jēkabpils novadā atklāta Jāņa Akuratera 
daiļrades taka

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā 25. maijā tika atklāta 
literāta Jāņa Akuratera daiļrades taka. Jaunizveido
tais objekts ir veltīts Latvijas simtgadei, un tā nozī
mību akcentē tas, ka novadnieks Jānis Akuraters bija 
viens no neatkarīgās Latvijas dibināšanas iniciatoriem 
un sniedzis būtisku ieguldījumu latviešu daiļradē. 
Takas stendos izvietota informācija par Akuratera 
daiļradi un ilustrēto zīmējumu autoriem. No projekta 
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kopējām izmaksām (51 394 eiro) 27 000 sedzis ELFLA 
un 24 394 eiro – Jēkabpils novada pašvaldība. Uzzi
ņas taka veiksmīgi papildinās “Akuratera dienas”  – 
pasākumu Jēkabpils novadā ar tradicionālu raksturu, 
sniedzot iespēju to popularizēt valstiskā līmenī.

Kūku ciematā veido bērnu autoskolas 
apmācības laukumu

Biedrība “InSpe” uzsākusi ELFLA finansētu un Krust
pils novada domes līdzfinansētu projektu par bērnu 
autoskolas apmācības laukuma izveidi Krustpils 
novada Kūkās. Šajā laukumā mazie Kūku pagasta 
iedzīvotāji varēs apgūt un pilnveidot savas velo un 
autobraukšanas prasmes, mācīties satiksmes notei
kumus un aktīvi atpūsties svaigā gaisā. Būvniekam 
visi darbi šeit jāpabeidz līdz 31.  augustam. Projekta 
apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 19 347 eiro, no 
kurām 90% veido publiskais finansējums, savukārt 
Krustpils novada domes ieguldījums – 1935 eiro.

Madonas novadā izveidots Jauniešu 
centrs Sarkaņos, pārbūvē Sauleskalna 
tautas namu un atjauno stadionus 
Praulienā un Vecsaikavā
* Ar LEADER programmas atbalstu Madonas novada 
Sarkaņu pagastā izveidots Jauniešu centrs. Projek
ta gaitā veikta konferenču zāles izbūve un iegādāts 
sporta aprīkojums, mēbeles, mūzikas instrumenti un 
datortehnika.

* Vēl viens LEADER projekts tiek īstenots Bērzaunes 
pagastā, kur pārbūvē Sauleskalna Tautas namu. Pēc 
tā atjaunošanas ēkai būs nodrošinātas vides pieeja

mības prasības, kā arī projektā paredzēta jaunu krēslu 
un skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde.
* Praulienas pagastā ar LEADER programmas palīdzī
bu atjauno bojāto skrejceļu un futbola laukumu spor
ta stadionā Praulienā un iegādāsies divus futbola 
vārtus, kā arī ierīkos āra apgaismojumu. Jūnijā uzsākti 
būvdarbi arī Vecsaikavas ciemā, kur izbūvēs minifut
bola laukumu, atjaunos volejbola laukumu, izveidos 
strītbola laukumu un rotaļlaukumu.

Iesvētīts un durvis vēris jaunais Līvānu 
peldbaseins

5. aprīlī Līvānu Romas katoļu draudzes prāvests Līvā
nu dekanāta dekāns Jānis Smirnovs iesvētīja jauno 
Līvānu peldbaseinu, un uzreiz pēc tam baseins vēra 
durvis skolēniem. Peldbaseina būvniecība veikta par 
pašvaldības līdzekļiem projektā “Līvānu 1. vidusskolas 
peldbaseina jaunbūve un sporta zālesangāra pār
būve”. Pašvaldība šim nolūkam ņēma aizņēmumu 
Valsts kasē, daļu līdzekļu ziedoja arī vairāki Līvānu 
novada uzņēmēji. Peldbaseina ēkas kopējā platība 
ir 1100  m², tajā ietilpst četru celiņu sporta baseins, 
bērnu baseins, SPA zona, ģērbtuves un dušas. Ēka 
aprīkota ar audio un videonovērošanas sistēmu. 
Baseina ēka, iekštelpas un pats peldbaseins ir pie
mērots arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Līvānu 
peldbaseina būvniecības un vieglatlētikas manēžas 
pārbūves būvdarbu izmaksas ir 1 996 742 eiro.

Aglonas sporta centra stadiona pārbūve

Šobrīd turpinās darbs pie Aglonas sporta centra 
stadiona pārbūves pirmās kārtas, kurā paredzēts 
pārbūvēt futbola laukumu un skrejceļus, stadiona 
austrumu pusaplī ierīkot lodes grūšanas sektoru un 
tāllēkšanas bedri ar skrejceliņu, rietumu pusaplī 
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ierīkot marķētu šķēpa mešanas vietu, ieklāt sintētisko 
segumu futbola laukumam, skrejceļiem un pusap
ļiem un ierīkot laukuma apgaismojumu. Tas jāizdara 
līdz 3.  oktobrim. Projekts tiek realizēts ar biedrības 
“Preiļu rajona partnerība”, Lauku atbalsta dienesta, 
ELFLA, VARAM un Aglonas novada domes atbalstu.

Ilūkstē jauna, mūsdienīga tikšanās 
vieta jauniešiem

Foto: Liene Jakubaņeca
Ilūkstes novada pašvaldība, piesaistot ELFLA finan
sējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, īstenojusi 
projektu “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvar
tāls”. Atjaunojot un labiekārtojot bijušā kinoteāt
ra telpas, Ilūkstes novada kultūras centrā izveidota 
jauna atpūtas vieta jauniešiem, kas vienuviet apvieno 
trīs jauniešiem svarīgas iespējas – izglītoties, atpūsties 
un strādāt. 27.  aprīlī, atklājot jauniešu telpu, Ilūkstes 
novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna uztei
ca jauniešus par aktivitāti un pašvaldības jaunatnes 
lietu speciālistes Lāsmas Pokšānes darbu un aicināja 
jauniešus arvien vairāk iesaistīties novada dzīvē un 
svarīgākajās norisēs.

Daugavpilī modernizē Saules skolu 
un Daugavpils Valsts ģimnāziju un 
atklāts “Esplanādes” stadions un jauna 
kultūrtelpa
* 4. jūnijā Daugavpils pilsētas dome noslēgusi vie
nošanos ar CFLA par ES fonda projekta “Daugavpils 
Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” izvei
došana par profesionālās izglītības kompetences 
centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II 
kārta” īstenošanu. Jau aizpērn Saules skolas vēsturis
kā korpusa 3. stāvā tika veikti apdares darbi un izbū
vēti iekšējie elektroniskie un vājstrāvu, kā arī iekšējie 
kanalizācijas tīkli. Savukārt pagājušā gada decembrī 
uzsākti jaunā skolas mācību bloka būvdarbi Saules 
ielā 6/8 un ēkas pārbūves darbi Saules ielā 2. Projekta 
ilgums ir 22 mēneši no vienošanās noslēgšanas brīža, 

un kopējie izdevumi veido gandrīz piecus miljonus 
eiro.
* 7. jūnijā Daugavpils pilsētas dome noslēdza vie
nošanos ar CFLA par ES fonda projekta “Daugavpils 
Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infra
struktūras modernizācija Cietokšņa ielā  33 Dau
gavpilī” īstenošanu. Būvdarbi Daugavpils Valsts ģim
nāzijas ēkā tika uzsākti jau pagājušā gada septembrī. 
Tiks izveidota ergonomiska mācību vide, atjaunos 
inženiertīklus, veiks telpu remontu un objektu pielā
gos personām ar īpašām vajadzībām. Projekts jāno
slēdz 2019. gada 30. novembrī. Tā kopējās izmaksas 
ir 3 228 636 eiro, ERAF finansējums nodrošinās 63,2% 
un valsts budžeta dotācija  – 11,04% no attiecināma
jiem izdevumiem.

* 15. jūnijā svinīgi tika atklāts stadiona “Esplanāde” 
jaunais zālājs, un Latvijas Futbola federācijas prezi
dents Kaspars Gorkšs novēlēja Daugavpilij turpināt 
labi iesākto darbu futbola infrastruktūras uzlabošanā. 
Jaunais laukums ir tikai pirmais solis kopējā stadiona 
rekonstrukcijā. Tiek plānots šogad stadionā uzstādīt 
jaunu apgaismojumu, bet punktu tā uzlabošanai 
pieliks nākamgad, kad uzbūvēs tribīnes un ģērbtuves.

* Daugavpils cietoksnī Nikolaja ielā 9 durvis vērusi 
pilsētā pirmā mākslas galerija “Baltais zirgs”, kas 
vienlaikus būs gan galerija, gan mākslas salons, gan 
arī mākslas studija. Mākslas galerija iekārtota 19.  gs. 
celtā provianta magazīnas jeb pārtikas noliktavas 
ēkā, līdzās vides objektam “Cietokšņa spoks”, kas 
veidots kā balts zirgs, tāpēc arī jaunajai kultūrtel
pai dots nosaukums “Baltais zirgs”. Mākslas galerijā 
izstādīto darbu  – gleznu, dažādās mākslas tehnikās 
darināto priekšmetu u.c.  – autori ir pilsētā un ārpus 
tās robežām pazīstami mākslinieki, kas apvienojušies 
Daugavpils mākslinieku asociācijā, kurai līdz šim 



LOGS 65

nebija savas vienotas kultūrtelpas. Izstādītos darbus 
varēs gan aplūkot, gan arī iegādāties. Ēkas otrajā stāvā 
atradīsies vēsturisko tērpu kolekcija “Atmiņu lāde”  – 
īsta dāmu paradīze, kur varēs ne tikai apskatīt, bet 
arī pielaikot greznus, stilizētus 19.–20.  gs. tērpus un 
aksesuārus.

Pabeigti vērienīgi būvdarbi Krāslavas 
pils attīstībai, un Indrā atklāts Laimes 
muzejs

* Maija beigās pabeigti ERAF projektā “Rīteiropas 
vērtības” plānotie būvdarbi Krāslavas pils komplek
sa staļļos – Amatu mājā. Visai ēkai nomainīts jumts, 
renovēta fasāde, veikti komunikāciju pieslēgumi un 
iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, kā arī lab
iekārtota teritorija. Projekta turpinājumā tiek veidota 
ekspozīcija “Pi vīna golda”, kas veltīta Krāslavai rak
sturīgā piecu dažādu tautību kulinārā mantojuma 
tradīcijām. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 
tai piesaistījis papildu finansējumu no Valsts kul
tūrkapitāla fonda Muzeju programmas līdzekļiem. 
Ekspozīcijas atklāšana paredzēta oktobrī. Savukārt 
Krāslavas gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istabu 
ierīkot plānots nākamgad. Staļļos būs telpas Latgales 
kulinārā mantojuma ēdienu demonstrējumiem un 
degustācijai, atsevišķās telpās tiks izvietoti Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeja fondi.

* Pašā saulgriežu dienā Indrā svinīgā gaisotnē tika 
atzīmēts divu Krāslavas novada domes īstenoto pro
jektu noslēgums, kuru rezultātā tapis jauns tūrisma 
objekts – Laimes muzejs. Indras pagasta saietu nama 
ēka, kas kādreiz celta kā luterāņu baznīca, pielāgota 
muzeja vajadzībām, un izveidotas vairākas ekspo
zīcijas, ļaujot muzeja apmeklētājiem līdzdarboties 
un interesanti pavadīt laiku laimes meklējumos. No 
muzeja torņa paveras skats uz Latvijas un Baltkrievijas 

pierobežas teritoriju. Apmeklētāji tiek īpaši aicināti 
apmeklēt muzeju vakaros, jo krēsla un izgaismojums 
telpām piešķir sirreālu noskaņu. Laimes muzejs atro
das Indrā, Sporta ielā 2.

Rēzeknes novada Lūznavas muižā 
atklāts “Kulturys škiuņs”

* 21. aprīlī ar pasākumu virkni Lūznavas muižā tika 
svinēta muižas trešā dzimšanas diena kopš tās atklā
šanas pēc vērienīgajiem atjaunošanas darbiem, un 
atvērta jaunu notikumu vieta muižas kompleksā  – 
“Kulturys škiuņs”. Tā būs vieta sabiedrisko pakal
pojumu un kultūras notikumu īstenošanai: ēku var 
izmantot kā vasaras kinozāli, piknika, radošo meis
tardarbnīcu, izstāžu, izglītojošu aktivitāšu, koncertu 
un citu notikumu norises vietu. Šķūņa atjaunošana ir 
netradicionāls, bet saturiski papildinošs muižas kom
pleksa teritorijas attīstības dažādotājs un veicinātājs, 
kas ļauj izmantot ne tikai kompleksa kungu māju, bet 
arī citas ēkas. Jaunā objekta atjaunošana tika īstenota 
ELFLA aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatī
vas” projektu atbalsta programmā.

Ludzā internāts pārtapis par modernu 
dienesta viesnīcu un atklāts Gaismas 
dārzs

* 29. maijā tika parakstīts akts par Ludzas dienesta 
viesnīcas nodošanu ekspluatācijā. Tās otrajā un tre
šajā stāvā ir labiekārtotas 26 istabiņas, pirmajā stāvā 
divas istabiņas paredzētas personām ar funkcionā
liem traucējumiem, kopumā šeit var izmitināt 72 
cilvēkus. Katrā stāvā ir plaša virtuve, kas aprīkota ar 
modernu aprīkojumu, kā arī sanitārais mezgls. Pirma
jā stāvā iekārtota veļas mazgāšanas telpa. No pirmā 
līdz trešajam stāvam izremontētas arī kāpņu tel
pas, gaiteņi un nomainītas durvis. Dienesta viesnīcas 
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pirmajā stāvā tagad pieejama plaša atpūtas telpa, zāle 
pasākumiem un internetlasītava. Gan skolas vadība, 
gan izglītojamie ir apmierināti un priecīgi, ka Ludzas 
2.  vidusskolas internāts tagad kļuvis par modernu 
dienesta viesnīcu.

* 15. jūnijā noslēdzās projekts “Gaismas dārzs Ludzai!”, 
un 9.  jūnijā notika atklāšanas pasākums, kad saule 
sagaidīja ikvienu Gaismas dārza apmeklētāju. Katrs 
kaimiņu novads piedalījās savas alejas atklāšanā un 
kopā ar folkloras kopām un deju kolektīvu, izdzī
vojot kalendāro gadu saules rita iespaidā, iepazina 
gadskārtu svētkus. Šis ir tikai sākums Gaismas dārza 
pilnveidošanai; šā ilgtermiņa pasākuma mērķis ir 
veicināt sabiedrības atbildību pret apkārtējo vidi, 
dabas, kultūras vērtību un latvisko tradīciju saglabā
šanu. 14. septembrī šeit tiks organizētas Meža dienas 
un akcija, kurā ikviens varēs dalīties un iestādīt savu 
peoniju stādu.

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve

7. jūnijā tika uzsākta pārbūve Lauku atbalsta dienes
ta apstiprinātajā Ciblas novada pašvaldības projek
tā “Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekta 
attiecināmās izmaksas ir 50  000 eiro, un LEADER 
programma segs 45  000. Stadiona pārbūves kopējā 
summa gan ir gandrīz 167  000 eiro (bez PVN), līdz 
ar to lielākā daļa finansējuma nāks no pašvaldības 
budžeta. Projektu plānots pabeigt līdz 31.  septem
brim.

Noslēgts līgums par Viļakas Valsts 
ģimnāzijas modernizēšanu
Viļakas novada dome parakstījusi līgumu ar CFLA 
par projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts 
ģimnāzijā” īstenošanu. Tā kopējie izdevumi ir vairāk 
nekā miljons eiro, no tiem 85% ERAF finansējums, 
4,5% valsts budžeta dotācija un 10,5% pašvaldības 

daļa. Viļakas novada dome ņems aizņēmumu Valsts 
kasē projekta neattiecināmo izdevumu segšanai, jo 
šis projektu konkurss paredzēja inženiertīklu restau
rāciju tikai 25% apmērā, bet Viļakas Valsts ģimnāzijai 
ir pilnībā jāatjauno ventilācijas, apkures, ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmas, kā arī jāatjauno ēkas fasāde 
un jānomaina jumts, kas ir neattiecināmie izdevumi 
šajā programmā. No ERAF piešķirtā finansējuma tiks 
atjaunotas mācību telpas, iegādātas mēbeles mācību 
kabinetiem un informācijas tehnoloģiju aprīkojums 
mācību nodrošināšanai un reģionālā metodiskā cen
tra darbībai. Projekts ilgs līdz 2019. gada 31. decem
brim.

Alūksnes novadā uzlabo mācību vidi 
Alūksnes novada vidusskolā, Mālupes 
pamatskolas ēka pārtop par sociālās 
aprūpes centru, atklāts restaurētais 
Granīta obelisks Alūksnes muižas parkā
* Alūksnes novada vidusskolā notiek būvdarbi 
saskaņā ar ERAF programmas līdzfinansēto projektu 
“Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācī
bu vides uzlabošana”. Būvdarbu līguma summa ir 
458  430 eiro (bez PVN), un plānots, ka darbi ritēs 
deviņus mēnešus. Skolā izveidos ergonomisku mācī
bu vidi, iegādāsies ergonomisku aprīkojumu telpām, 
ieviesīs jaunu informācijas un komunikācijas tehno
loģiju risinājumu un uzlabos sporta infrastruktūru. 
Alūksnes novada pašvaldība modernizēs arī Ernsta 
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.–9. klašu korpusa 
ēku, kur atjaunos visas mācību telpas, gaiteņus, sani
tāros mezglus, kāpņu telpas, palīgtelpas, arī inženier
tīklus, pārplānos un pārbūvēs atsevišķas telpas, kā 
arī ēku pielāgos personām ar kustību traucējumiem. 
Tāpat internāta ēkā plānoti funkcionāli uzlabojumi 
vides pieejamības nodrošināšanai un atsevišķu kop
lietošanas telpu, kā arī ventilācijas un iekšējā elektro
tīkla atjaunošana.

Foto: Druvis Mucenieks
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* Mālupes pagastā, bijušās pamatskolas ēkā, turpi
nās būvniecība, lai izveidotu sociālās aprūpes centru 
“Pīlādži”. Darbus iecerēts pabeigt astoņu mēnešu 
laikā. Saskaņā ar Alūksnes novada domes 22.  marta 
lēmumu par pašvaldības Sociālā dienesta un soci
ālās aprūpes centra “Alūksne” reorganizāciju 1. jūnijā 
izveidota jauna iestāde  – Alūksnes novada Sociālo 
lietu pārvalde –, un sociālās aprūpes centrs “Pīlādži” 
ir viena no pārvaldes struktūrvienībām. Sociālās aprū
pes centrā Mālupē būs 60 klientu vietas.

* Alūksnes muižas parkā norit vairāku vēsturisko parka 
objektu  – Ovālās un Apaļās strūklakas un zudībā 
gājušā Pomonas tempļa  – atjaunošana. Restaurāci
jai un atjaunošanai ir jau rezultāts: 22.  jūnijā atklāts 
re staurētais Granīta obelisks, ko sava tēva, barona 
Oto Hermaņa fon Fītinghofa, piemiņai 18.  gadsim
ta beigās uzcēla viņa dēls Kristofs Burhards fon 
Fītinghofs. Svinīgajā pasākumā Alūksnes muižas parkā 
nākamajām paaudzēm tika atstāts vēstījums laika 
kapsulā, ko kopā ar apzeltīto lodi novietoja obeliska 
smailē. Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, kā 
arī rūpētos par tā ilgtspējīgu izmantošanu, pieejamī
bu un tūristu piesaisti, projektā “Gaismas ceļš caur 
gadsimtiem” Alūksnes muižas parkā norisinās mau
zoleja restaurācija, savukārt Alūksnes Pilssalā uzsākta 
Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa atjaunošana.

Pārbūvē Valmieras Pārgaujas ģimnāziju 
un Valmieras Viestura vidusskolu

Lai uzlabotu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas (VPĢ) 
mācību vidi un pilnveidotu materiāli tehnisko bāzi, 
kopš 23.  aprīļa skolā notiek pārbūves darbi. Pārbū
vējot VPĢ, tiks uzlabota drošība un telpu izkārto
jums. Mācību kabineti tiks aprīkoti ar mūsdienīgām 
ergonomiskām mēbelēm un jauniem informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem. Skolēnu 

grupu darbiem izveidos atsevišķu telpu, kas būs aprī
kota ar bezvadu internetu un ergonomiskām mēbe
lēm. Mācību modernizācijai plānots izveidot un aprī
kot multimediju telpu un robotikas laboratoriju. Ēkas 
cokolstāvā no diviem informātikas kabinetiem un 
laboratorijas tiks izveidots viens informātikas kabinets 
ar bīdāmu sienu un stacionārajiem datoriem, kā arī 
paredzēts ierīkot modernus dabaszinību kabinetus. 
VPĢ pārbūve notiek projektā “Valmieras Pārgaujas 
ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācī
bu vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa 
ielā pārbūve”. Projekta kopējās izmaksas plānotas 
deviņarpus miljonu eiro apmērā, un to paredzēts 
īstenot līdz 2020.  gada beigām. Valmieras Viestura 
vidusskolā (VVV) pārbūve sākās jūnija beigās un tiks 
organizēta piecās kārtās. Viesturskolas pārbūves 1. 
un 2. kārta paredz vēsturiskās ēkas telpu un pirms 50 
gadiem tapušās piebūves ar sporta zāli pārbūvi.

Cēsīs atjaunots pilsētas stadions un 
modernizēs novada skolas

* 15. aprīlī Cēsīs tika atklāts atjaunotais pilsētas sta
dions, kas pulcēja vairākus tūkstošus iedzīvotāju un 
simtiem sportistu. “Stadiona attīstība nav apstājusies, 
un jau pavisam drīz sāksim stadiona būvniecības otro 
kārtu,” sacīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. Pirmajā kārtā izveidoti seši skriešanas 
celiņi pa 400 metru apli, kā arī astoņi celiņi 100 metru 
taisnē. Celiņus klāj gumijas granulu segums. Futbola 
laukums ar Latvijas Futbola federācijas atbalstu iegu
vis jaunu sintētisko segumu, kas kalpos ilgāk un būs 
vieglāk kopjams nekā zāles segums. Izveidoti vieglat
lētikas sektori, kuros var trenēties augstlēkšanā, kārts
lēkšanā, tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā un lodes grūšanā. 
Tāpat izveidots āra trenažieru laukums un aktīvās 
attīstības laukums bērniem. Vēl stadionā iekārtots 
pludmales volejbola sektors, kurā ir trīs treniņu lau
kumi un viens sacensību laukums. Stadiona būvniecī
bas pirmā kārta izmaksāja 2,8 miljonus eiro, kam tika 
piesaistīts 1,9 miljonu valsts budžeta līdzfinansējums. 
Būvniecības otrajā kārtā paredzēts izbūvēt skatītāju 
tribīnes, kā arī divas būves stadiona aprīkojuma gla
bāšanai un ģērbtuvju telpām.
* Cēsu novada pašvaldība apņēmusies vērienīgi 
modernizēt novada skolas  – Cēsu Valsts ģimnāziju, 
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Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāziju, Cēsu 
Pilsētas vidusskolu, Cēsu 2.  pamatskolu un Līvu 
sākumskolu. Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģim
nāzijā tiks izveidots reģionālais metodiskais centrs 
un atjaunota skolas sporta laukuma infrastruktūra. Arī 
Cēsu Valsts ģimnāzijā plānota reģionālā metodiskā 
centra izveide, savukārt Cēsu Pilsētas vidusskolā 
izbūvēs piebūvi. Visas skolas tiks aprīkotas ar mūs
dienīgiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekš
metu kabinetus. Jaunākās tehnoloģijas  – izmainītā 
realitāte, virtuālā realitāte, 3D skenēšana un printē
šana, kā arī planšetes un mobilās portatīvās datorkla
ses – kļūs par ikdienā izmantojamiem rīkiem daudz
veidīgu zināšanu apguvei. Projekta “Cēsu novada 
izglītības iestāžu modernizācija” paredzētais īste
nošanas laiks ir līdz 2021. gada 31. decembrim, un tā 
plānotais kopējais finansējums  – 7  414  921,84 eiro, 
t.sk. ERAF finansējuma daļa – 4 761 429 eiro.

Siguldā būvē jaunu korpusu Valsts 
ģimnāzijai un remontē novada 
izglītības iestādes, atklāts vēsturiskais 
Siguldas pils komplekss un top Zaļās 
villas kvartāls
* Uzsākta Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpu
sa būvniecība Ata Kronvalda ielā  7 un pašreizējās 
skolas ēkas pārbūves pirmais posms. Lai netraucētu 
mācības un nodrošinātu drošu vidi skolēniem, būv
niecība tiks veikta divos posmos. Plānots, ka pirmās 
kārtas būvdarbi turpināsies līdz nākamā gada vasarai, 
arī mācību gada laikā, un skolas pārbūve un jaunās 
skolas piebūves darbi tiks noslēgti līdz 2020.  gada 
beigām.
* Noslēdzoties mācību gadam, uzsākti remontdarbi 
Siguldas novada izglītības iestādēs. Kopumā izglī
tības iestāžu remontiem pašvaldība plāno izlietot 
vairāk nekā 6,5 miljonus eiro. Pirmajā kārtā Sigul
das 1. pamatskolā norisināsies pagrabstāva pārbūve, 
ventilācijas sistēmas sakārtošana, kā arī remontdar
bi vairākās klašu telpās, vienlaikus uzlabojot skolas 
materiāltehnisko bāzi. Iekštelpu remontdarbi notiks 
Allažu un Mores pamatskolā, savukārt Laurenču 
sākumskolā jau notikusi radiatoru nomaiņa vairākās 
telpās un 1.  stāva ģērbtuvju remonts. Bērnudārzā 
“Saulīte” demontēs un nomainīs bojātās ventilācijas 

caurules un daļai jumta uzklās metāla pārklājumu, 
bet bērnudārzā “Tornīši” tiks veikta meliorācijas 
sistēmas sakārtošana un šovasar turpināsies iekštelpu 
sakārtošana.

* Noslēgusies Siguldas pils kompleksa rekonstrukci
ja un teritorijas labiekārtošana. Vērienīgā 19. gadsim
tā būvēto trīs ēku pārbūve un dārza labiekārtošana 
ar ERAF atbalstu tika uzsākta pagājušā gada februārī. 
Siguldas pils kompleksā ietilpst Livonijas ordeņa 
Siguldas pils un Siguldas Jaunā pils ar muižas ēkām 
un dārzu. Tika pārbūvēta muižas koka pils, dzīvojamā 
māja un saimniecības ēka, kurās kapitālais remonts 
nebija veikts vairākus gadu desmitus. Pēc pārbū
ves atjaunotajās ēkās un teritorijā, atbalstot novada 
māksliniekus un uzņēmējus, jūnijā jau atklātas dažā
das amatnieku un mākslinieku darbnīcas. Pārmaiņas 
skārušas arī Siguldas pils dārzu, kurā atjaunotas un 
arī izbūvētas jaunas pastaigu taciņas, izvietoti soliņi 
un velonovietnes un sastādīti dekoratīvie augļukoki, 
ogulāji un ziedošo krūmu grupas. Šobrīd rekon
strukcija ir uzsākta Siguldas Jaunajā pilī. Siguldas pils 
kompleksa rekonstrukcijas izmaksas sasniegs vairā
kus miljonus eiro, un, piesaistot ERAF un Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu, to plānots 
pabeigt 2019. gadā.

* Siguldā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3, top laikmetīgs 
un radošs Zaļās villas kvartāls, kura radītāji ir dažādu 
jomu mākslinieki un radošas personības. Kvartāla 
nosaukums aizgūts no senākās Siguldas koka ēkas, 
ko cēlusi kņazu Kropotkinu ģimene. Kvartālā “Zaļā 
villa” ietilpst trīs ēkas: Zaļā villa, sakaru ēka un garāžas 
2000  m² platībā, kuras plānots iznomāt dažādām 
organizācijām, piemēram, biznesa centram (co-wor-
king jeb kopstrādes telpām, pasākumu organizēša
nai, konferencēm), interešu klubiem, kafejnīcām un 
veikaliem. Patlaban kvartāls ir renovācijas un pār
būves stadijā. Zaļās villas kvartālu plānots attīstīt pa 
etapiem. Vasarā šeit atvērta radītava “Zaļā villa”, kurā 
ietilpst neliela lekciju un darbnīcu telpa, minigalerija, 
dizaina lietu veikaliņš un kafejnīca. Savukārt rudenī 
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sakaru ēkā, kurā atradās bijušais mēbeļu veikals, pare
dzēts izveidot biznesa centru – kopstrādes telpas un 
multifunkcionālu galerijuekspozīciju zāli. Decembrī 
šeit tiks atvērts Ziemassvētku dāvanu konceptveikals, 
kurā varēs iegādāties Siguldas un Vidzemes apvidū 
tapušas unikālas lietas, ko darinājuši radoši dizaine
ri, mākslinieki, rokdarbnieki, amatnieki, mēbeļnieki, 
mājražotāji, dažādu hobiju pārstāvji un citi.

Spāru svētki Stopiņu novada Kultūras 
centra būvlaukumā

Foto: Stopiņu novada dome
20. aprīlī Stopiņu novada Kultūras centra būvlau
kumā norisinājās spāru svētki, atzīmējot būtisku 
pagrieziena punktu ēkas būvniecībā. Līdz ar jumta 
konstrukciju izbūves noslēgumu ēkas aprises iegu
vušas nojaušamu ovāla formu, un šāds arhitektūras 
risinājums izvēlēts par godu Stopiņu novada simbo
lam  – bruņurupucim. Kultūras centrs top par nozī
mīgu Stopiņu un apkārtējo novadu kultūras vietu; tā 
telpu platība sasniegs gandrīz 4500 m². Ēkā būs divas 
koncertzāles: viena ar 364 skatītāju vietām zālē un 
100 vietām balkonā, bet otra zāle varēs uzņemt vairāk 
nekā 200 apmeklētāju. Abās zālēs plānota teicama 
akustika un apgaismojuma risinājumi. Centrā būs 
izvietota arī Dzimtsarakstu nodaļa ar laulību reģistrā
cijas zāli, Ulbrokas bibliotēka, Stopiņu novada vēstu
res muzejs, semināru zāle “zaļā klase” un kafejnīca. 
Blakus kultūras centram tiks izveidotas autostāvvietas, 
veiks teritorijas labiekārtošanu, izgaismos ēku un 
strūklakas pie tās.

Ādažos uzsākta skolas jaunās ēkas 
būvniecība

17. maijā Ādažos uzsākta skolas jaunās ēkas karkasa 
būvniecība. Klātesot Izglītības un zinātnes ministrijas 
Struktūrfondu departamenta vecākajam ekspertam 
Edgaram Lorem, Ādažu vidusskolas direktorei Dacei 
Dumpei un būvnieku pārstāvim SIA “MONUM” Val
des priekšsēdētājam Mārim Ozoliņam, Ādažu nova
da domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks svinīgi 
atklāja skolas būvniecības sākumu. Plānots, ka jaunā 
ēka būs gatava 2019./2020. mācību gadā, savukārt 
skolas ēkas otrās kārtas (sporta zāle) un trešās kārtas 
(specializētie mācību kabineti) būvniecība paredzēta 
līdz 2022.  gada decembrim. Jaunā ēka paredzēta 
1.–4.  klašu skolēniem, bet Ādažu vidusskolas ēkā 
turpinās mācīties 5.–12. klašu audzēkņi. Skolas jaunās 
ēkas pirmās kārtas būvniecība izmaksās 10,5 miljonus 
eiro jeb 1422 eiro/m² (bez PVN). Atbilstoši būvpro
jektam jaunajā ēkā tiks izbūvēti 32 mācību kabineti. 
Lai samazinātu ekspluatācijas izmaksas, ēka izpro
jektēta ar augstiem energoefektivitātes rādītājiem. 
Būvdarbiem paredzētais termiņš – 15 mēneši. Skolas 
jaunās ēkas būvniecība notiek, piesaistot ERAF finan
sējumu.

Apstiprināts ES projekts Carnikavas 
pamatskolas pārbūvei

Lai pārbūvētu un paplašinātu Carnikavas pamatskolu, 
Carnikavas novada dome izstrādāja un 2017.  gada 
decembra beigās iesniedza CFLA projekta “Car
nikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” 
iesniegumu. Vienošanās par tā īstenošanu noslēgta 
12.  jūnijā. Projekta galvenās darbības ir ergonomis
kas mācību vides izveide Carnikavas pamatskolā un 
sporta laukuma pārbūve. Plānotās kopējās indikatīvās 
projekta izmaksas – 11 559 292 eiro, t.sk. ERAF finansē
jums – 1 034 058 un valsts budžeta dotācija – 151 123 
eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada novembrim. 
Lai 2019. gadā varētu uzsākt pamatskolas ēkas pārbū
vi un paplašināšanu un tajā pašā laikā nodrošinātu 
skolas darbības nepārtrauktību, tiks izbūvēta mūs
dienīga moduļu tipa skola Carnikavā, Garajā ielā 20.

Parakstītas vienošanās par mācību 
vides uzlabošanu Kuldīgas, Tukuma, 
Preiļu un Valkas izglītības iestādēs

Foto: Ričards Sotaks
5. aprīlī Rīgā, biedrības “Reģionālo attīstības centru 
apvienība” (RACA) telpās, Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Preiļu novada domes 
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priekšsēdētāja Maruta Plivda, Tukuma novada 
domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans un Valkas nova
da domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 
parakstīja līgumus ar CFLA direktori Anitu Krūmiņu 
par sava novada vispārīgās izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošanu.
Svinīgajā pasākumā klāt bija arī izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis, kura vadītā ministrija pār
rauga ERAF līdzekļu ieguldīšanu pēc specifiskā atbal
sta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības ie stāžu 
mācību vidi”. Ministrs atzīmēja, ka kopumā visā Lat
vijā 100 skolās ieguldīs 142 miljonus eiro, veidojot 
modernu un ergonomisku mācību vidi, kā arī sporta 
infrastruktūru, iegādājoties aprīkojumu un tehnolo
ģijas, lai bērni un jaunieši varētu mācīties atbilstoši 
21. gadsimta prasībām.
Kuldīgas novadā gandrīz 7,7 miljonus eiro ieguldīs 
trīs skolās: Kuldīgas Centra vidusskolā, Kuldīgas 
2. vidusskolā un Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. 
Preiļu novadā projekts tiks īstenots divās vispārīgās 
izglītības iestādēs – Preiļu 1. pamatskolā un Jāņa Eglī
ša Preiļu valsts ģimnāzijā. Savukārt Tukuma novadā 
infrastruktūra tiks uzlabota Tukuma 2.  vidusskolā, 
Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2. pamatskolā un 
Tukuma Ernesta BirzniekaUpīša 1. pamatskolā, bet 
Valkas novadā  – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un 
Ozolu sākumskolā.

Atklāta dabas un tehnoloģiju parka 
“URDA” mācību ēka Pārgaujas novadā

10. maijā Pārgaujas novada Daibē oficiāli tika atklāta 
dabas un tehnoloģiju parka “URDA” mācību ēka, 
kurā notika ikgadējais SIA “ZAAO” vides izglītības 
projekta “Cilvēks vidē” noslēguma pasākums. Lai gan 
pirmās nodarbības jaunatklātajā ēkā jau notikušas, ar 
pilnu jaudu “URDA” darbu uzsāks septembrī.
Pārgaujas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA 
“ZAAO” jau pērnā gada sākumā uzsāka darbu pie 
Latvijā pirmās nacionālas nozīmes vides izglītības 
infrastruktūras  – dabas un tehnoloģiju parka  – izvei
des. Tajā notiks moderna un aizraujoša vides izglītī
bas apguve, kur teorētiskās zināšanas papildinātas 
ar praktisku darbošanos dabā. Dabas un tehnoloģiju 
parka “URDA” teritorijā atrodas mācību ēka, vese
lības, pārdomu un izzināšanas takas, pļava ārstnie
cības augu iepazīšanai un ievākšanai, purva taka un 
garšaugu dārzs, kukaiņu māja, atrakciju laukums un 
šķēršļu josla. Iecerēta arī zemūdens vērošanas plat
forma, ūdens turbīnastrūklaka un ar videokameru 
aprīkots skudru pūznis. Tāpat tiks nodrošināta iespēja 
padziļināti iepazīties ar dažādām atkritumu apsaim
niekošanas, biogāzes ražošanas, ūdens attīrīšanas, 
siltumapgādes, vēja ģeneratoru, kompostēšanas un 
elektrības iegūšanas iekārtām. Ar Latvijas Vides aiz
sardzības fonda finansējumu parkā tiks izveidota 
unikāla Latvijas iežu un minerālu kolekcija, āra klase 
un dabas koncertzāle jeb projekts 3K.
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