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PārPaLiKuMa PrinCiPs 
PaŠvaLDĪbu buDŽeTieM 

nav PieŅeMaMs
Eiropas Vietējo pašvaldību harta, ko Eiropas Padomes dalībvalstīm atvēra parakstīšanai 1985. gadā un ko 
Latvijas Republikas Saeima ratificēja 1996. gadā, apraksta galvenos attiecību principus starp valsts varu un 
pašvaldībām. Šie principi ir saistoši katrai valstij, kura pievienojusies hartai un uzskata sevi par tiesisku valsti.

Finanšu jautājumi hartā minēti vairākās vietās, tomēr centrālā atziņa ir par valsts un pašvaldību iespēju 
proporcionalitāti – gan valstij, gan pašvaldībām var pietrūkt naudas savām iecerēm pilnā apmērā, taču 
iespējām jābūt līdzvērtīgām.

Jau vairākus gadus gan pašvaldību grupas, gan politiskās partijas izvirza jautājumu par pārmaiņām pašval-
dību finanšu sistēmā. Katrs risinājums var būt izdevīgāks vienai pašvaldību grupai un mazāk izdevīgs citai. 
Taču pats svarīgākais jautājums ir pašvaldību ieņēmumu proporcija. Nekādas priekšrocības atsevišķām paš-
valdību grupām ilgtermiņā nekompensēs tos zaudējumus, ko pašvaldības kopā gūtu no pašvaldību daļas 
samazinājuma kopējos – valsts un pašvaldību nodokļu ieņēmumos.

Latvijas valsts budžetu ik gadu gatavo pēc bāzes budžeta principa. Neraugoties uz atšķirībām noformēju-
mā (iestāžu budžeti, programmu budžeti, speciālie vai pamatbudžeti) un detalizācijas pakāpē, būtība tiek 
saglabāta. Sākumā nosaka bāzi, bet turpinājumā nozares iesniedz savu attīstības vēlmju sarakstu, un tas ir 
daudz garāks, nekā valdība spēj izpildīt.

Pašvaldībām šajā sarakstā tiek atvēlēta pēdējā vieta – tā tiek īstenots pārpalikuma princips.

Tāpēc ekonomiski pamatotai valsts līdzdalībai pašvaldību izlīdzināšanas sistēmā šķietami pietrūkst naudas. 
Lai situāciju būtiski uzlabotu, jāmaina lēmumu kārtība:

jāvienojas par nodokļu ieņēmumu proporciju starp pašvaldībām un valsti (LPS piedāvā pakāpeniski •	
sasniegt 25% daļu pašvaldībām);
ievērojot jau noteikto proporciju, jānosaka ieņēmumu bāze nozarēm un sagaidāmās “fiskālās telpas” •	
lielums;
pēc ministriju bāzes budžetu izstrādāšanas jāvienojas par līdzekļu sadali jaunajām politikas iniciatīvām.•	

Šāda secība neļautu valdībai aizbildināties, ka visa nauda jau iztērēta un pašvaldībām nekas nav palicis. 
Proporcijas noteikšana par galveno rādītāju pavērtu iespēju konstruktīvai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
pilnveidošanai.

Sarunas par nodokļu ieņēmumu proporciju būtu jāpabeidz līdz gada vidum. Savukārt sarunas par valsts 
mērķdotācijām un pašvaldības skarošām izmaiņām likumdošanā varētu pabeigt pirms valsts budžeta ie-
sniegšanas Saeimā.

aTTĪsTĪbas vĒsTs nesĒJi
14. janvārī Ārlietu ministrijā notika Eiropas gada attīstībai labās gribas vēstnieku un jauniešu 
vēstnieku paziņošana un mandātu nodošana. Labās gribas vēstnieki ir sabiedrībā plaši zināmi 
cilvēki, kuri apņēmušies brīvprātīgi sniegt savu atbalstu Eiropas gada aktivitātēs, lai veicinātu 
attīstības sadarbības jautājumu aktualizēšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā 2015. gadā.

Par Eiropas gada attīstībai labās gribas vēstniekiem piekrituši kļūt bijusī Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe–Freiberga, bijušais attīstības eirokomisārs Andris Piebalgs, Saeimas deputāts un ārsts 
Hosams Abu Meri, “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, grupa “Instrumenti” jeb 
Jānis Šipkēvics un Reinis Sējāns, ekspedīcijas “1000 jūdzes” dalībnieks un raidījuma “Bez tabu” 
vadītājs Egons Reiters, “Teterevu fonda” dibinātāji un filantropi Ināra un Boriss Teterevi un Latvijas 
Zemnieku federācijas priekšsēdētāja Agita Hauka. Latvijas pašvaldībām jo sevišķs prieks par to, 
ka labās gribas vēstnieces godam izraudzīta arī Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede.

Šogad papildus ir izvēlēti jauniešu vēstnieki, kas veicinās Attīstības gada popularitāti gada galvenās 
mērķauditorijas – jauniešu vidū. Par jauniešu vēstniekiem kļuvuši grupa “Carnival Youth” (Aleksis 
Luriņš, Roberts Vanags, Emīls Kaupers un Edgars Kaupers), Mārtiņš Kreilis no Latvijas debašu 
asociācijas “Quo tu domā?”, Lucavsalas Eko biedrības koordinators Emīls Hlevickis, kalnu maratonu 
skrējējs Mārtiņš Zvīdriņš, hiphopa izpildītājs ansis no “Dirty Deal Audio” (Ansis Kolmanis), Aizputes 
organizācijas “Ideju Māja” pārstāve Paula Āboliņa–Ābola, organizācijas “Humana People to People 
in Latvia” vadītāja Rūta Kronberga, kā arī žurnālisti Dāvis Landorfs un Kārlis Lesiņš.

Ārlietu ministrs ar katru no vēstniekiem parakstīja mandātu jeb brīvprātīgu vienošanos, ar kuru 
vēstnieks apņēmās publiski paust savu viedokli par Eiropas gadu attīstībai, dalīties savā personīgajā 
pieredzē un redzējumā par attīstības sadarbības nozīmi. Tāpat vēstnieki tiks aicināti apmeklēt 
Latvijā plānotus pasākumus un paust savu viedokli medijos, lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
attīstības sadarbības tēmas aktualitātei un nozīmīgumam.

Eiropas gada attīstībai mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības 
politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot tās nozīmi un ieguvumus visiem iesaistītajiem. Šā gada 
laikā ANO dalībvalstīm jāvienojas par jauniem ilgtspējīgas attīstības mērķiem pēc 2015. gada, 
tāpēc ir būtiski informēt sabiedrību par attīstības sadarbības nozīmi un iesaistīt nākamo mērķu 
īstenošanā.
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pašvaldību savienībā

par 2014. gadu kopumā
Aizvadītajā gadā lielu iespaidu gan uz valsts, gan 
pašvaldību darba rezultātu atstāja dažādi iekšējie un 
arī ārējie faktori. Ārējie vairāk saistīti ar notikumiem 
netālajās kaimiņvalstīs un jo īpaši Ukrainā, kas spēcīgi 
ietekmēja mūsu ekonomiku, un nozīmīga loma bija 
arī iekšpolitikas centrālajam notikumam – jauna par-
lamenta vēlēšanām.
tā rezultātā ļoti īsā laika termiņā un ņemot vērā arī 
to, ka 1. janvārī sākās latvijas prezidentūra eiropas 
padomē, bija jāizveido valdība un jāpieņem šāgada 
budžets. līdz ar to, budžetu sagatavojot un pieņemot 
tādā tempā, nevarēja gaidīt, ka tas būs kvalitatīvs. 
Nekādas nopietnas diskusijas nenotika, jo tam 
nebija laika, tāpēc arī Ministru kabineta un latvijas 
pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību 
protokolā kompromisi par vairākām pamatlietām 
netika rasti.
tas nozīmē, ka 2015. gada pašvaldību budžets fak-
tiski būs tāds pats, kāds bija 2014. gadā, līdz ar to ir 
problēmas ar dažādu attīstības jautājumu finansēšanu, 
jo tiem vienkārši nav resursu.

par 2015. gada pašvaldību budžetu
papildu slogu šāgada pašvaldību budžetam uzliek 
minimālās algas palielinājums un iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (iiN) likmes samazinājums. tā kā 
iiN netika pārdalīts, pašvaldībām pie samazinātiem 
ieņēmumiem tomēr jātiek galā ar obligātajiem izde-
vumiem, ko rada minimālās darba algas palielināšana 
no 320 uz 360 eiro, un vienlaikus jārisina jautājums, 
kādā veidā apakšējo skalu, kurā ietilpst darbinie-
ki ar zemu atalgojumu, samērot ar nākamo dar-
binieku kategoriju, kādā veidā pārbīdīt un saglabāt 
šo robežu, lai atšķirīgās kvalifikācijas dēļ cilvēkiem 
tomēr samaksātu pēc iespējas godīgāk. tas atkal 
prasa pa pildu līdzekļus, tā ka pašvaldību pusē 
minimālās algas palielinājums uzliek diezgan smagu 
slogu. valsts pusē tas notiks vieglāk, jo ministrijām 
izdalīti līdzekļi šā algu palielinājuma kompensēšanai, 
bet pašvaldībām tas jāizdara uz esošo līdzekļu rēķina. 
tas ierobežo iespējas risināt attīstības jautājumus, jo 
vienkārši nepietiek resursu, lai to varētu izdarīt.
Mēs, protams, neiebilstam, ka cilvēkiem ar zemu 
atalgojumu nu šis slieksnis būs augstāks un tādā veidā 
valsts mēģina arī cīnīties pret ēnu ekonomiku. tā kā 
mēs visi eiropas savienībā esam vienā ekonomiskajā 
telpā, arī algu ziņā mums vajadzētu līdzināties citām 
valstīm un agrāk vai vēlāk tam jānotiek. virziens jau 
ir pareizs, taču pašvaldības, pieņemot 2015. gada 
budžetu, izjutīs diezgan smagu apgrūtinājumu, lai 
rastu iespēju palielināt zemākās algas un atrisināt tos 
uzdevumus, kas šogad stāv priekšā.

par panākto
kopš 2015. gada 1. janvāra latvijā ir pilnībā atvērts 
elektroenerģijas tirgus, tāpēc ikviens lietotājs elektrību 
var iegādāties no brīvi izraudzīta tirgotāja. Rūpējoties 
par sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, 
ieviesta atbalsta programma, kas paredz zemākas 
elektroenerģijas izmaksas šiem iedzīvotājiem.
par panākumu var uzskatīt to, ka pašvaldību savienībai 
izdevās pārliecināt valdību un panākt, lai sakarā ar 
elektroenerģijas brīvā tirgus ieviešanu pašvaldībām 
netiktu uzlikta liela administratīvā slodze – mums tikai 
sociālajos dienestos jāievada datubāzē trūcīgās per-
sonas elektrības līguma numurs, bet visu pārējo izdara 
tehnika. Uzskatām, ka ar informācijas tehnoloģiju 
palīdzību šo jautājumu var risināt daudz lētāk un 
efektīvāk.
pagaidām izdevies vienā jomā, bet tas dod iespēju 
arī tālāk daudzus jautājumus risināt šādi un piespiest 
vairāk izmantot tehnoloģijas, lai taupītu valsts un paš-
valdību līdzekļus. domāju, ar laiku to novērtēs arī tie, 
kas ir pret šādu risinājumu.
Un otra lieta – šis elektrības cenu kompensācijas 
mehānisms neapdraud pašvaldību budžetus, jo tas ir 
no valsts puses finansēts pasākums, kaut gan sākotnēji 
to bija iecerēts transformēt uz pašvaldību izdevu-
miem, bet tas ir novērsts.

par struktūrfondiem
paralēli budžeta veidošanai lps intensīvi nodarbojās 
arī ar struktūrfondu jautājumiem, lai ātrāk varētu 
sagatavot visu, kas nepieciešams jaunā struktūrfondu 
perioda uzsākšanai.
diemžēl mums neizdevās panākt pilnīgu atteikšanos 
no nozaru principa, ko bijām iecerējuši struktūrfon-
du realizācijā, taču esam pārliecinājuši ministrijas un 
valdību, ka visās struktūrfondu pielietojuma nozarēs 
ir jābūt vērtējumam un skatījumam, vadoties pēc 
ietekmes uz teritoriju un izvēloties atbalsta instru-
mentus. tas ir mēģinājums panākt – labāku vai sliktā-
ku, bet pirmo reizi analīzi tieši par ietekmi uz teritori-
jām. tātad viena analīze par situāciju pirms struktūr-
fondu izmantošanas, lai varētu identificēt visvājākās 
vietas, kur vajadzētu likt šos atbalsta instrumentus, 
un otrs – monitorings, vai struktūrfondu ieguldījumi, 
kas būtu nākotnē, atbilstoši teritoriju griezumam 
ieguldīti vispareizākajās un visvajadzīgākajās vie-
tās. te saskārāmies ar ļoti lielu pretestību, bet, tā 
kā ministrijas un valdība nepiekrita ne kvotām, ne 
tam, ka pilnīgi atsacītos no sektorālā principa, šādu 
prasību pēc kartējuma teritoriju griezumā katram no 
struktūrfondu sAM-iem jeb specifiskajiem atbalsta 
mērķiem tomēr var uzskatīt par veselu revolūciju 
struktūrfondu apguvē.

lps priekšsēdis par 
aiZvadīto un šo Gadu
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Mēs neceram, ka viss izdosies ideāli, taču tā ir pirmā 
uzvara attiecībā uz domāšanas maiņu valsts institūciju 
pusē, galvenokārt finanšu ministrijas un atbildīgo 
iestāžu personā. Arī pašiem sektoriem, ja tie domā 
valstiski, šāds skatījums būtu jāpiemēro ne tikai noza-
res, bet arī teritoriju griezumā.

par latvijas prezidentūru eiropas padomē
prezidentūras trio, ko veido itālija, latvija un 
luksemburga, ir kopīgās prioritātes un arī savas nacio-
nālās. Ar prezidentūru turpina iesākto, bet katra valsts 
pieliek arī no sevis kaut ko klāt.
Mūsu klātpieliktais ir Austrumu partnerība, jo esam 
vieni no tiem, kas zina “drēbi” un darbojas ar šīm 
valstīm. protams, lielas izmaiņas Austrumu partnerības 
politikā nesīs notikumi Ukrainā, kas maina pašu šo 
Austrumu partnerības politiku un nākotnes redzējumu, 
tāpat arī eiropas kaimiņattiecību politiku, galvenokārt 
pret krieviju kā eiropas savienības kaimiņvalsti, ar 
kuru jārisina ilgtermiņa jautājumi. latvijas pienesumu 
šīs prezidentūras laikā pirmām kārtām gaida mūsu 
austrumu partneru valstis, jo zina, ka latvija izprot 
viņu situāciju un, izmantojot prezidentūru, mēģinās 
tam pievērst visas eiropas savienības uzmanību.
Austrumu partnerības jautājums jau interesē tikai 
daļu no es – tos, kas esam tuvāk, un daļēji arī lie-
lās ietekmīgās valstis – vāciju, franciju un Angliju. 
dienvidu valstīm ir citas problēmas. taču viena prio-
ritāte visām 28 valstīm gan ir kopīga – vai jaunajos 
apstākļos eiropas savienība ir spējīga pasaules glo-
bālajā ekonomikā konkurēt ar tādiem spēlētājiem kā 
Ķīnu, strauji augošo indiju, Asv. eiropai vēl jācīnās ar 
iepriekšējās krīzes sekām, kuru novēršanai būs vaja-
dzīgi pāris gadu.

par prezidentūru un pašvaldībām
latvijas prezidentūra eiropas padomē visvairāk skar 
Rīgas pašvaldību, jo visi pasākumi notiek galvaspilsētā. 
Mēs gribējām pārliecināt, lai tos novirzītu uz reģio-
niem, tā sekmējot to attīstību, taču klupšanas akmens 
ir infrastruktūra – viesnīcas, transports, sliktais ceļu 
stāvoklis. Ārpus Rīgas paredzētas tikai dažas kultūras 
sadaļas.

protams, prezidentūras laiks dos pozitīvu ekonomisko 
ietekmi ne tikai Rīgai, bet visai latvijas ekonomikai, jo 
šajā pusgadā šurp atbrauks daudz cilvēku no visām 
28 eiropas savienības valstīm. daudzi no viņiem te 
ieradīsies varbūt pirmo un vienīgo reizi, un no tā, 
kādu priekšstatu un iespaidu gūs, viņi arī veidos savu 
nākotnes skatījumu par latviju kā eiropas savienības 
prezidējošo valsti un es dalībvalsti.

par šābrīža aktualitātēm
Jaunais gads lps sācies ar darba turpināšanu pie 
struktūrfondu jautājumiem. tiklīdz būs kādas izstrādes 
no finanšu ministrijas, ķersimies pie jaunā finanšu 
izlīdzināšanas likuma gatavošanas. Mēs strādāsim pie 
tiem jautājumiem, kas ir lps un Mk protokolā – gan 
vienošanās, gan nevienošanās sadaļā.
Novados ļoti būtisks ir zemes jautājums. grūti tapušie 
likuma grozījumi par zemes privatizāciju lauku apvi-
dos, kuru mērķis bija veicināt lauku zemes nonākšanu 
vietējo ražotāju rokās, nevis pārāk lielu zemes platību 
koncentrēšanos atsevišķās saimniecībās, atkal būs 
jāmaina, jo tajā ir daudz aplamību un “spraugu”. Mēs 
tagad vācam informāciju no pašvaldībām, cik daudz 
iesniegumu domēs ir, cik pašvaldībām izmaksā spe-
ciālo komisiju darbs, pildot uzdoto jauno pienā-
kumu, un vienlaikus gaidām arī priekšlikumus par 
nepieciešamajām likuma izmaiņām.
tāpat problēmas ir ar meža zemēm. kopš 1. janvāra 
spēkā jaunā kārtība par meža zemes transformāciju 
tur, kur lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir dabīgi 
aizaugusi. Manuprāt, šo jautājumu nevar traktēt tik 
viennozīmīgi – kāpēc tad mūsu senči pirms simts un 
vairāk gadiem līda līdumus, bet mēs tik vienkārši to 
aizaudzējam? Manā izpratnē transformācija par mežu 
būtu pieļaujama tikai tādai zemei, kas nav lauksaim-
niecībā izmantojama.

par pārējām aktualitātēm lasiet: www.lps.lv, skatie-
ties videotiešraides un lasiet iknedēļas infolapu un 
žurnālu “logs”!

andra JaunsleiŅa stāstīto
pierakstījusi Gunta klismeta
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• 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā ministru kabine-
ta (mk) 2014. gada 23. decembra noteikumi nr. 801 
“noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestā-
dēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizē-
tās zemesgrāmatas”.
Šie noteikumi dod plašākas iespējas pašvaldību 
institūcijām iegūt informāciju no zemesgrāmatas. 
Mk noteikumi paredz, ka turpmāk tiesības saņemt 
informāciju no datorizēti uzturētā nostiprinājumu 
žurnāla un personu rādītāja ir arī pašvaldības insti-
tūcijai, kura administrē nekustamā īpašuma nodokli, 
un pašvaldības institūcijai, kura uzrauga to darījumu 
tiesiskumu, kas veikti ar lauksaimniecības zemēm. 
iepriekšējie Ministru kabineta noteikumi šādas tie-
sības paredzēja tikai pašvaldības institūcijai, kura 
sniedz sociālo palīdzību un palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā.
tādējādi pašvaldību institūcijām, kuras pilda attie-
cīgās funkcijas, būs iespēja iegūt informāciju no 
datorizētās zemesgrāmatas, meklējot pēc personas, 
un iegūt informāciju par šai personai piederošajiem 
nekustamajiem īpašumiem visā valsts teritorijā.

• Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēdē 6. jan-
vārī plašas diskusijas bija par situāciju darījumos ar 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

saistībā ar likumu “par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. novembrī, šajā 
jomā veidojas vairākas problēmas. lai vismaz daļu 
no tām risinātu, lps valde nolēma aicināt saeimas 
tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politi-
kas komisiju nekavējoties uzsākt likuma regulējuma 
pārskatīšanu un sagatavot grozījumus.
daudz neskaidrību ir arī sakarā ar meža likuma grozī-
jumiem, kas stājās spēkā šāgada 1. janvārī, tāpēc lps 
valde nolēma izveidot darba grupu, kas iepazīsies ar 
problēmām un piedāvās tām risinājumus.

• LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un pašvaldību 
vadītāji 9. janvārī rīgā piedalījās eiropas gada attīs-
tībai (eYd2015) atklāšanas ceremonijā.
to atklāja latvijas Ministru prezidente laimdota 
straujuma un eiropas komisijas prezidents Žans 

klods Junkers. pasākumā augsta līmeņa dalībnie-
ki diskutēja par valstu, starptautisko un nevalstisko 
organizāciju, kā arī indivīdu nozīmi globālās attīstības 
veicināšanā.
Arī latvijas pašvaldību savienība plAtfoRMAs (starp-
tautisks tīkls, kas apvieno pasaules, eiropas un nacio-
nāla mēroga vietējās un reģionālās pašvaldības un to 
asociācijas, kuras aktīvi darbojas attīstības sadarbības 
jomā) ietvaros īstenos virkni aktivitāšu, lai šis gads 
tālāk izskanētu latvijas pašvaldībās un gūtu iedzīvo-
tāju vērību gan mūsu, gan sadarbības partneru paš-
valdībās eiropā un pasaulē.

• Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Latvijas 
pašvaldību savienība 17. un 18. martā Nacionālās 
bibliotēkas ēkā organizēs es reģionu komitejas (rk) 
biroja sanāksmi.
lps būtu pateicīga, ja šo pasākumu laikā – kafijas 
pauzēs un starpbrīžos – mums kopā izdotos pale-
poties ar patieso latvijas garšu un precēm. Aicinām 
uzņēmējus un amatniekus ziedot savu produkciju, 
tādējādi nesot latvijas un mūsu uzņēmumu vārdu 
eiropas savienībā un Austrumu partnerības valstīs. 
ziedojot konkrētiem prezidentūras pasākumiem, 
uzņēmējiem būs iespēja pasākuma norises vietā 
izvietot reklāmas roll-up un atpazīstamības stendu, kā 
arī savu logo un saiti uz mājaslapu iekļaut prezidentū-
ras mājaslapā www.eu2015.lv.

• Latvijas Pašvaldību savienība ir gandarīta, jo pēc 
vairāk nekā gadu ilgušām diskusijām ekonomikas 
ministrija beidzot paudusi atbalstu lps viedoklim, 
ka 2014.–2020. gada eiropas savienības fondu plā-
nošanas periodā atbalsts rūpniecības uzņēmumiem 
reģionos tomēr jāparedz arī grantu veidā.
līdz šim bija iecerēts, ka atbalsts tiks paredzēts tikai 
ar finanšu instrumentu palīdzību, bet, ņemot vērā 
reģionu attīstības tendences, lps iestājās, lai valsts 
attīstības programmā iekļautu arī grantu instrumen-
tus, kas paredzēti tieši rūpniecības un apstrādes 
uzņēmumiem reģionos – lai veicinātu jaunu produk-
tu un tehnoloģiju attīstību un ieviešanu ražošanā. 

lps svarīGākās norises īsumā
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taču vienlaikus lps norāda uz virkni neatrisinātu 
problēmu, piemēram, nav sagatavots izvērtējums par 
to, kāpēc bankas nefinansē es fondu projektus, teik-
sim, latvijas investīciju un attīstības aģentūras (liiA) 
atbalstītus grantu projektus reģionos. Jāpiebilst, ka 
par komercbanku pasivitāti tautsaimniecības kreditē-
šanā savas bažas paudusi arī latvijas banka.

• LPS vēl turpinās diskusijas ar Labklājības minis-
triju (lm) par iecerētajām izmaiņām sociālās palī-
dzības sistēmā, tajā skaitā par kritērijiem trūcīgas 
personas statusa noteikšanai.
13. janvārī lps veselības un sociālo jautājumu komi-
tejas dalībnieki tika informēti, ka aizvadītas tikšanās 
ar lM vadību, lai apspriestu šīs ieceres, taču nekādas 
vienošanās nav panāktas un lps vēl turpinās vērtēt 
iespējamās izmaiņas.

pirms sniegt galavērtējumu, ir nepieciešamas plašas 
diskusijas, izvērtējot visu pašvaldību viedokļus un 
ietekmi uz to budžetiem, uzsver lps padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos ilze rudzīte. lM 
ir ierosinājusi, lemjot par trūcīgas personas statusa 
noteikšanu, neņemt vērā ienākumus no ģimenes 
valsts pabalsta un ienākumus no algota darba 240 
eiro apmērā pirmo trīs mēnešu periodā, ja persona 
sākusi strādāt algotu darbu.

• 13. janvārī uz valdes sēdi pulcējās latvijas novadu 
apvienības valde.
tās laikā pašvaldību vadītāji uzklausīja vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (vARAM) 
pašvaldību departamenta direktora aivara draudiņa 
informāciju par valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru tīkla attīstību pašvaldībās un 
tam pieejamo finansējumu 2015. gadā.
pērn pirmajā pilotprojektā jaunās iespējas izmēģināja 
piecās atšķirīga statusa pašvaldībās (daugavpilī un 
valmierā, Rojā un Aucē, kā arī Rīgā). secinājumi ir 

visai cerīgi – iedzīvotāji novērtēja iespēju taupīt laiku 
un naudu, apmeklējot vienoto klientu apkalpošanas 
centru, nevis klejot starp valsts un pašvaldību iestā-
dēm, lai saņemtu sev vajadzīgo pakalpojumu.
Šogad pakāpeniski tiks uzsākta valsts un pašvaldību 
vienoto klientu centru izveide 89 novadu nozīmes un 
21 reģionālās nozīmes centrā, bet līdz 2020. gadam 
arī deviņos nacionālās nozīmes attīstības centros. to 
paredz 6. janvārī valdībā apstiprinātie varam izstrā-
dātie grozījumi koncepcijā par publisko pakalpo-
jumu sistēmas pilnveidi. 2015. gadā iecerēts sākt 
pilotprojekta otro kārtu 50 pašvaldībās. piešķirtos 
līdzekļus sadalīs atbilstoši Mk noteikumiem pēc to 
izstrādāšanas, tomēr pilotpašvaldību atlasē ministrija 
cer uz auglīgu sadarbību ar lps.
valdes kopējais viedoklis: katra pilotprojektam izvir-
zāmā pašvaldība jāvērtē atsevišķi, tāpēc esam gatavi 
sadarboties ar varam, tomēr mūsdienu virtuālās 
saziņas laikmetā ideāli būtu, ja iedzīvotāji varētu attā-
lināti izmantot vienotā centra pakalpojumus katrā 
pagasta pārvaldē, nemaz nebraucot uz novada centru.

• Pašvaldības un to apvienības pirmo reizi parak
stījušas līgumu ar eiropas komisiju par sadarbību 
attīstības sadarbības jomā
briselē pieci starptautiski vietējo un reģionālo paš-
valdību apvienību tīkli, kuros darbojas arī latvijas 
pašvaldību savienība, pirmo reizi parakstījuši part-
nerības līgumu ar eiropas komisijas starptautiskās 
sadarbības un attīstības ģenerāldirektorātu par sadar-
bību attīstības sadarbības jomā.
parakstītais sadarbības līgums būs spēkā septiņus 
gadus un paredz īstenot eiropas komisijas līdzfinansē-
tas attīstības sadarbības aktivitātes, lai novērstu globālo 
nabadzību un nevienlīdzību, veicinot demokrātiju un 
ilgtspējīgu attīstību. tas sniegs iespēju nākamo septiņu 
gadu laikā pašvaldībām un eiropas komisijai sinhroni-
zēt savas aktivitātes visā pasaulē, lai sasniegtu vienotus 
attīstības mērķus. tāpat šogad plānots pieņemt jaunus 
ilgtspējīgas attīstības mērķus. tā ir lieliska iespēja paš-
valdībām parādīt savas aktivitātes un iniciatīvas kopā 
ar sadarbības partneriem attīstības valstī.
lps jau kopš 2004. gada iesaistījusies un līdztekus arī 
iesaistījusi pašvaldības attīstības sadarbības un izglītības 
aktivitātēs, sadarbojoties galvenokārt ar Austrumu part-
nerības un centrālāzijas valstu pašvaldībām un to aso-
ciācijām. kopš 2009. gada lps darbojas “plAtfoRMĀ”, 
kurā neformāli apvienojušās vietējo un reģionālo paš-
valdību nacionālās, eiropas un starptautiska mēroga 
asociācijas, kas aktīvi darbojas attīstības sadarbībā. 
“plAtfoRMAs” mērķis ir dalīties labās prakses pie-
redzē starp “plAtfoRMAs” biedriem par attīstības 
sadarbības aktivitātēm, kā arī stiprināt “plAtfoRMAs” 
stratēģisko lomu institucionālajā dialogā eiropas līme-
nī, lai veicinātu un optimizētu vietējo un reģionālo 
pašvaldību pievienoto vērtību attīstības sadarbībā un 
dalītos eiropas līmenī ar inovatīviem viedokļiem.

plašāk lasiet lps interneta mājaslapā: www.lps.lv!

sagatavojušas maija pētermane un daina oliņa
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agita kaupuža,
lps pārstāvniecības 

briselē vadītāja

eiropas savienības (es) padome 26. janvārī apstip-
rinājusi jauno latvijas delegāciju Reģionu komitejā 
(Rk) nākamo piecu gadu mandātam. latvijas dele-
gācijā Reģionu komitejā darbosies 14 pašvaldību 
politiķi, pārstāvot latvijas pilsētu un novadu intereses 
eiropas savienībā.

latvijas delegācijas sastāvu ierosinājusi latvijas 
pašvaldību savienības dome, ņemot vērā gan dažā-
do pašvaldību veidu, gan līdzsvarotu latvijas reģio-
nālo pārstāvību un dzimumu līdztiesības principu. to 
apstiprinājusi latvijas valdība.

Jaunajā latvijas delegācijā darbosies šādi septiņi 
locekļi: kuldīgas novada domes priekšsēdētāja inga 
bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja ligita 
Gintere, ventspils novada domes deputāts un latvijas 
pašvaldību savienības priekšsēdis andris Jaunsleinis, 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs aleksandrs 
lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 
leonīds salcevičs, Rīgas domes drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs dainis turlais un ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautā-
jumos Jānis vītoliņš.

savukārt viņus aizvietos septiņi aizstājēji: liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas 
attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs ansiņš, 
valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis baiks, 
Auces novada domes priekšsēdētājs Gints kaminskis, 
viļakas novada domes priekšsēdētājs sergejs 
maksimovs, Rundāles novada domes priekšsēdētājs 
aivars okmanis, Rīgas domes sociālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja olga veidiņa un pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs Hardijs vents.

Jaunajā mandātā latvijas delegācija iekļausies 350 
Reģionu komitejas vietējo un reģionālo pašvaldību 

politiķu darbā. Rk dibināta 1994. gadā pēc Māstrihtas 
līguma parakstīšanas, un tās izveides mērķis bija dot 
iespēju eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldī-
bām paust viedokli eiropas savienībā. katram no 350 
Rk locekļiem jābūt politiski ievēlētam savā vietējā vai 
reģionālajā pašvaldībā. vietējā un reģionālā līmeņa 
politiķi līdz pat sešām reizēm gadā pulcējas briselē, 
lai apspriestu politiskās prioritātes un pieņemtu atzi-
numus par es tiesību aktiem. tāpat Rk delegāciju 
pārstāvji darbojas tematiskajās komisijās, gatavojot 
atzinumus par eiropas komisijas tiesību aktu priekšli-
kumiem tādās jomās kā enerģētika, transports, nodar-
binātība, izglītība un citas būtiskas jomas.

vēl pirms darba uzsākšanas vaicājām delegācijas pār-
stāvjiem viņu viedokli par dažādiem patlaban eiropas 
savienības politiskajā dienaskārtībā aktuāliem jau-
tājumiem, būtiskākajiem secinājumiem no darbības 
delegācijā iepriekšējos piecos gados, kā arī viņu 
gaidām jaunajā mandātā. lūk, īsas viņu atbildes uz 
plašiem jautājumiem!

andris Jaunsleinis
– Kas, jūsuprāt, 
2014.–2020. gada 
Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu 
(ESI) plānošanas 
periodā būtu jāņem 
vērā, lai fondu 
līdzekļus gan nacio
nālajā, gan pašval
dību līmenī varētu 
izmantot visefektī
vāk?

– Mūsu rīcībā ir jaunā kohēzijas politika, kas ir svarī-
gākā eiropas savienības ieguldījumu politika un ļoti 
nozīmīgs instruments. Nekad iepriekš no kohēzijas 
politikas nav sagaidīta tik liela atdeve un ietekme uz 
izaugsmi. tagad pats lielākais izaicinājums dalībvalstu 
un reģionu līmenī ir koncentrēties uz ieviešanu. tāpat 
arī jāturpina diskusija, kā vislabāk veicināt pārvaldī-
bu – šis ir diezgan sarežģīts jautājums gan nacionālo 
valdību, gan reģionu līmenī, kas visbiežāk ir eiropas 
savienības struktūrfondu saņēmēji. Mēs esam izvei-
dojuši sistēmu, kurā galvenais – mācēt veiksmīgi 
atskaitīties, taču mums vairāk jāuzsver rezultāts, lai 
projekta pieteicējs varētu atbildēt, ka šis projekts 
sniedz ilgtspējīgu rezultātu.

inGa bērZiŅa
– 2015. gadā papildus darbam Kuldīgas novada 
domē jūs iesaistāties arī Latvijas delegācijas Reģionu 

Jaunā latviJas deleGāciJa  
es reĢionu komiteJā
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komitejā aktivitātēs. 
Ar kādām cerībām 
raugāties uz savu 
jauno pienākumu?
– kuldīga ir unikāla 
kultūras un dabas 
mantojuma vieta, 
kur savijas senat-
ne ar mūsdienām. 
bijusī kurzemes un 
zemgales hercogis-
tes galvaspilsēta ar 

dakstiņu jumtiem, viduslaiku ielu plānojumu, baznī-
cām un koka durvīm, pateicoties kuldīdznieku spītam 
un patriotismam, kļūst par aizvien skaistāku un drau-
dzīgāku dzīvesvietu dažādu paaudžu cilvēkiem. esmu 
gandarīta, ka varēšu darboties Reģionu komitejā un 
kopīgi ar citu valstu pārstāvjiem stiprināt mazo un 
vidējo pilsētu lomu ne tikai kurzemē un latvijā, bet 
arī visā eiropā!

liGita Gintere
– Reģionu komite
jā nupat noslēdzies 
piecu gadu darba 
cikls, kurā jūs dar
bojāties Izglītības, 
jaunatnes, kultū
ras un pētniecības 
(EDUC) komisijā. Ko 
no šajā laikā skatīta
jiem atzinumiem jūs 
vēlētos izcelt kā īpaši 
svarīgu vai intere

santu Latvijas pašvaldību kontekstā?
– gribētu uzsvērt pirms diviem gadiem edUc komisijā 
skatīto atzinumu par programmu “Radošā eiropa”, kas 
apvieno trīs iepriekš atsevišķi pastāvējušās – “kultūru”, 
“Media 2007” un “Media Mundus”. latvijas pašval-
dības šīs programmas līdz šim izmantojušas diezgan 
maz, tāpēc vēlos uzsvērt nepieciešamību novērtēt 
kultūras nozares sociālekonomisko devumu, meklē-
jot jaunas iespējas mūsu valstī attīstīt radošo industri-
ju. gribētu aicināt raudzīties pāri vienas pašvaldības 
un projekta robežām, meklējot iespējas attīstīt latvijā 
radošo industriju un atrast latvijas “Nokia” kultūras 
jomā!

aleksandrs lielmeŽs
– Iepriekšējā Reģionu 
komitejas mandāta 
laikā jūs darbojā
ties Dabas resur
su komisijā (NAT), 
jo īpaši uzmanīgi 
sekojot līdzi jautāju
miem lauksaimnie
cības jomā. Kuru jūs 
izceltu kā, jūsuprāt, 
būtiskāko NAT ska

tīto atzinumu Reģionu komitejas piecu iepriekšējo 
darbības gadu ietvaros?
– lauksaimniecības politika ir viena no jomām, kam 
nacionālajā un eiropas savienības līmenī sekoju līdzi 
jau daudzus gadus. tāpēc esmu gandarīts, ka man 
gan NAt komisijas, gan Reģionu komitejas plenār-
sēdes ietvaros bija iespēja piedalīties diskusijās par 
kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Šīs disku-
sijas jāturpina, jo daudzas lauksaimniekiem būtiskas 
izmaksu pozīcijas visās dalībvalstīs ir samērā līdzīgas, 
bet vislielākās atšķirības vērojamas darba samaksā.

leonīds salcevičs
– Jaunā 2014.–2020. 
gada ESI plānoša
nas perioda sāku
mā daudzu Eiropas 
Savienības dalībval
stu lielākais izaici
nājums ir veiksmīgi 
ieviest ESI plāno
šanas dokumentus 
un uzsākt projektu 
īstenošanu. Vai jūsu 
pārstāvētajai paš

valdībai jau ir skaidras ieceres šim plānošanas perio
dam?
– 2014.–2020. gada plānošanas periodā Jēkabpils pil-
sētā realizējamos projektus izvēlēsimies, ņemot vērā 
jau iepriekš īstenotos projektus un ilgtermiņa plānus. 
Jau šobrīd tiek domāts par bibliotēkas un multifunk-
cionāla centra izbūvi, tautas nama renovāciju. tāpat 
apzināmies, ka jāpilnveido dzīvojamo rajonu iekš-
kvartāli, kā arī jādomā par sporta infrastruktūras attīs-
tību. Mūsu projektu virsmērķis ir viens – mērķtiecīgi 
un atbildīgi gādāt par mūsu pilsētas un tās iedzīvotāju 
labklājību.

dainis turlais
– Kā jūs vērtējat 
vietējo un reģionā
lo pašvaldību un 
Reģionu komite
jas lomu Eiropas 
Savienības attīstības 
kontekstā?
– kad vērtējam 
eiropas savienības 
nākotni un attīstības 
tendences – politis-
kas, ekonomiskas un 

sociālas, viens no svarīgākajiem secinājumiem būs 
– eiropas savienības nākotne ir atkarīga no eiropas 
pilsoņu viedokļa un vēlmēm. var jau domāt arī tā, 
ka viss atkarīgs no ekonomisko gigantu un lielāko 
banku plāniem. Arī tie ir nozīmīgi, taču atcerēsimies 
mūsu eiropas vēsturi – kas ir konfliktu pamatā un kas 
sabiedrības vieno, stabilizē. globāla domāšana un 
eiropas savienības attīstības plānu īstenošana ir gan-
drīz pilnībā atkarīga no lokālas ieviešanas. praktiski 
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viss, ko mūsu iedzīvotāji personīgi izjūt, tiek realizēts 
caur vietējo varu – pašvaldībām!

Jānis vītoliŅš
– Reģionu komite
jā jūs darbojaties 
jau vairākus gadus. 
Kuras tēmas no 
pēdējā laika disku
sijām jums šķitušas 
būtiskākās, pašval
dību attīstībai svarī
gākās?
– Manuprāt, Reģionu 
komitejā jo īpaši 
spraigas un intere-

santas diskusijas bijušas pēdējos trīs gados, kad tika 
skatīti atzinumi par esi fondu regulām, jo latvijas 
valstij esi fondu finansējums ir ļoti svarīgs. tāpat vērīgi 
sekoju līdzi atzinumam par regulas priekšlikumu, kas 
paredzēja izveidot tirgus piekļuves ostas pakalpoju-
miem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu. Augstu 
vērtēju iespēju ar iesniegtajiem grozījumiem Reģionu 
komitejas gatavotajā atzinumā vērst uzmanību uz 
pārāk stingro regulējumu un norādīt uz ostu dažādī-
bu gan pārkrauto kravu apjomā, gan atšķirībās kravu 
segmentos un tirgos.

Gunārs ansiŅš
– Latvija kā vienu no 
galvenajām priori
tātēm prezidentūras 
laikā 2015. gada 
pirmajā pusgadā 
noteikusi Eiropas 
Savienības ekono
miskās izaugsmes 
atjaunošanu un 
jaunu darbavie
tu radīšanu. Kāda, 
jūsuprāt, ir pašval

dību vieta un loma izaugsmes, jaunu investīciju un 
jaunu darbavietu izveides veicināšanā?
– investoriem pievilcīgas būs tās teritorijas un pilsē-
tas, kurās būs sakārtota infrastruktūra – ielas un ceļi, 
apakšzemes komunikācijas (gāze, ūdens, elektrība). 
pateicoties pieejamajam eiropas savienības finansē-
jumam, šo “mājasdarbu” esam veikuši – liepājā izvei-
dots biznesa centrs, kurā strādā ap 650 darbinieku. 
pašlaik pilsētā tiek veidotas vēl divas teritorijas uzņē-
mējdarbības attīstībai. Ja skatāmies plašāk, ne tikai 
uz ražojošo uzņēmumu piesaisti, pilsētā investīcijas 
plānotas dažādos sektoros – sporta, kultūras, izglī-
tības, veselības, vides un citās nozarēs. pašvaldība 
nevar katru pilsētas iedzīvotāju nodrošināt ar darba 
iespējām, taču var darīt visu, lai potenciālais investors 
izvēlētos savu projektu realizēt konkrētajā pilsētā.

Jānis baiks
– Darbs pie Junkera investīciju plāna izaugsmes vei
cināšanai Eiropas Savienības ekonomikā izvirzīts kā 

viens no Latvijas pre
zidentūras svarīgā
kajiem uzdevumiem. 
Kādas ir galvenās 
aktivitātes, kuras jūs 
nākamo piecu gadu 
laikā plānojat īste
not Valmieras pil
sētā attīstības veici
nāšanai un papildu 
investīciju piesaistei?
– galvenais valmie-

ras pilsētas uzdevums nākamajiem pieciem gadiem 
ir turpināt attīstīt ražošanu, uzņēmējdarbības infra-
struktūru un sekmēt inovācijas dažādās jomās. viens 
no soļiem šo mērķu sasniegšanā būs vidzemes indus-
triālā parka izveide, paplašinot pilsētas industriālo 
zonu par 60 hektāriem, vienlaikus mainot arī pilsē-
tas administratīvās robežas. industriālo zonu izveide 
un attīstība reģionos ir priekšnoteikums sekmīgai 
latvijas nacionālās industriālās politikas īstenošanai, 
kam nepieciešams gan valsts, gan eiropas savienības 
atbalsts. tajā pašā laikā ekonomiskais izrāviens būs 
iespējams tikai tad, ja latvijā tiks stiprināta inovāci-
ju sistēma, nodrošinot efektīvu mijiedarbību starp 
uzņēmējdarbību, zinātni, izglītību un finanšu, kā arī 
likumdošanas sistēmām.

Gints kaminskis
– 2015. gadā Eiropas 
Savienības dalīb
valstīs sāk īstenot 
Eiropas strukturālo 
un investīciju fondu 
projektus. Kādi, 
jūsuprāt, ir būtis
kākie aspekti, kas 
dalībvalstīm jāņem 
vērā, lai pēc iespējas 
veicinātu visas teri
torijas, ne tikai lielo 

pilsētu vai attīstības centru attīstību?
– lai apzinātos, kas visvairāk valstij nepieciešams, 
kurās jomās vislabāk un pareizāk ieguldīt līdzekļus, 
lai attīstītos visa valsts kopumā, pirmām kārtām vēl-
reiz ir jāapzina un jāizvērtē iepriekšējo plānošanas 
periodu ieguldījums katrā teritorijā, ko tas devis mūsu 
iedzīvotājiem, katras dalībvalsts un eiropas attīstībai 
kopumā. Neapmaldīsimies dažādos plānos, stratēģi-
jās, vadlīnijās, bet vienmēr meklēsim pareizākos un 
efektīvākos līdzekļus līdzsvarotai visas teritorijas attīs-
tībai! primāri domājot par valsts un visas tās teritorijas 
ekonomisko attīstību, neaizmirsīsim izglītību, kultūru, 
sportu, medicīnu!

serGeJs maksimovs
– Jūs pārstāvat pierobežas pašvaldību, kuras problē
mas un vajadzības atšķiras no lielajām pilsētām un 
attīstības centriem. Kādas ir prioritārās jomas, kur 
plānojat izmantot 2014.–2020. plānošanas perioda 
ESI fondu līdzekļus?
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– priecē, ka 2014.–
2020. gada plāno-
šanas periodā esi 
fondu līdzekļi būs 
pieejami uzņēmēj-
darbības attīstī-
bai. domāju, ka tas 
sekmēs publiskā 
un privātā sektora 
sadarbību. īstenojot 
projektus, pašval-
dība sadarbībā ar 

uzņēmējiem spēs sakārtot objektus uzņēmējdarbī-
bas attīstībai un tā sekmēt jaunu darba vietu izveidi. 
Uzskatu, ka, lai veicinātu lauku attīstību, būtu jāīsteno 
aktivitātes dzīves apstākļu uzlabošanai lauku terito-
rijās, piemēram, jāsniedz atbalsts mājokļa iegādei 
jaunajām ģimenēm.

aivars okmanis
– Viena no Latvi
jas prezidentūras 
Ei ropas Savienības 
Padomē prioritā
tēm ir izaugsmes un 
jaunu darbavietu 
veicināšana. Jūs esat 
izteicies, ka pēdējie 
desmit gadi Eiropas 
Savienībā sekmējuši 
ekonomisko stabili
tāti un drošību, bet 

bremzējuši mazos uzņēmējus. Kā jūs uzskatāt, kādā 
līmenī – Eiropas Savienības, nacionālajā vai pašval
dību – būtu visizšķirīgāk īstenot aktivitātes, lai veici
nātu mazo uzņēmēju darbību?
– domāju, ka mazo uzņēmēju darbības aktivizē-
šanu nepieciešams aktualizēt abos līmeņos – gan 
eiropas savienības, gan arī nacionālajā līmenī, jo 
normatīvo aktu uzliktie ierobežojumi, īpaši spiediens 
vairāk atvērt tirgu, neļauj vietējām pašvaldībām aiz-
stāvēt un aktivizēt savas teritorijas mazos uzņēmējus. 
pašvaldībām gluži vienkārši pietrūkst instrumentu 
uzņēmējdarbības vides attīstīšanai savās teritorijās 
pārāk lielās resursu un lēmumu pieņemšanas centra-
lizācijas dēļ.

olGa veidiŅa
– Kādas ir jūsu prio
ritātes vai jomas, 
kurām visvairāk 
pievēršat uzmanību 
savā darbā Reģionu 
komitejā? Kā infor
mācija, ko gūstat 
Reģionu komitejā, 
papildina jūsu darbu 
Rīgas domē?
– esmu Rīgas domes 
sociālo jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja, Rīgas veselības padomes 
priekšsēdētāja un eiropas asociācijas “energy cities” 
valdes locekle, tāpēc manas prioritātes saistītas ar 
sociālās integrācijas un ilgtspējīgas vides jautāju-
miem. vēlos sekmēt ikviena iedzīvotāja dzīves kvali-
tātes uzlabošanos un pilnvērtīgu iekļaušanos sociāla-
jos un ekonomiskajos procesos. Šim nolūkam aktīvāk 
jāizmanto jaunākās un videi draudzīgas tehnoloģijas, 
jāapgūst pozitīvā pieredze resursu saglabāšanā un 
veselības veicināšanas projektu attīstībā.

HardiJs vents
– Viena no Latvijas 
prezidentūras ES 
Padomē prioritātēm 
ir integrētākas ener
ģijas infrastruktūras 
un Enerģijas savie
nības izveide ES. Cik 
svarīga, jūsuprāt, šī 
prioritāte ir Latvijai 
un kā tas varētu 
ietekmēt Latvijas 
pašvaldību attīstī
bu?

– domāju, ka tas ir ļoti svarīgi latvijai, ņemot vērā 
mūsu valstī noteiktos mērķus enerģētikas politikas 
attīstībā nākamo septiņu gadu laikā. Šie jautājumi ir 
būtiski arī kopējā eiropas savienības telpā, attieci-
not to uz katru dalībvalsti un to enerģētikas politi-
kām. Raugoties uz šobrīd pasaules politikā notiekošo 
un apzinoties, ka latvijas lielākie partneri enerģi-
jas nodrošināšanā atrodas ārpus eiropas savienības 
robežām, ļoti aktuāli ir saprast mūsu pašu iespējas 
dažādu enerģijas tīklu un starpsavienojumu izvei-
dei sadarbībā ar eiropas savienības dalībvalstīm. 
enerģijas infrastruktūra ir komplicēta sistēma, kas 
aptver ļoti svarīgas nozares, elektroenerģiju, dabas-
gāzi, siltumpiegādi un atjaunojamos energoresursus. 
Šīs nozares ietekmē labklājību jebkurā valstī, tādēļ 
stratēģiska integrētākas enerģijas infrastruktūras vei-
došana eiropas savienībā ir iespēja veiksmīgāk rea-
lizēt kopēju enerģētikas tirgu un jaunas sadarbības 
platformas starp dalībvalstīm, tādējādi ietekmējot arī 
latvijas pašvaldību attīstību.



proJekti

LOGS10

Zane dūze,
projekta sabiedrisko 

attiecību eksperte

latvijā projekta “lietpratīga pārvaldība un latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros ir izvei-
doti četri sadarbības tīkli, no kuriem trīs sīkāk iedalīti 
apakštīklos.

pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls (t1).•	

pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes •	
pieejamības nodrošināšanas tīkls (t2), kas sīkāk 
iedalīts divos apakštīklos:

inovācijas sociālajā darbā, sociālo pakalpo-– 
jumu jomā un veselības aprūpes veicināšanā 
pašvaldības konkurētspējas uzlabošanai (t2–
1);
vai pašvaldībai nepieciešama sociālā uzņē-– 
mējdarbība un kā to labāk attīstīt (t2–2).

pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājok-•	
ļu politikas tīkla (t3) ietvaros izveidoti šādi divi 
apakštīkli:

pašvaldību investīciju politika sabiedriskajos – 
pakalpojumos un autoceļu uzturēšanā un būv-
niecībā (t3–1),
pašvaldību mājokļu politika – sociālās politikas – 
un infrastruktūras politikas sinerģija (t3–2).

pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (t4) •	 arī 
iedalīts divos apakštīklos:

Mazo skolu problēmas jeb t4–1,– 
saimnieciskā vadība un pedagogu motivācija – 
jeb t4–2 apakštīkls.

vienā vai vairākos sadarbības tīklos ir iesaistījušās 
kopumā 44 pašvaldības. vairākas no tām iesaistījušās 
trijos dažādos sadarbības tīklos.

2015. gada pirmajā pusgadā plānoto tīklu sanāk-
smju grafiks ir noslogots un paredz aktīvu darbu, 
kas būs izaicinājums gan tīklu dalībniekiem, gan 
ekspertiem. sanāksmju publisko daļu videoieraksti ir 
pieejami projekta mājaslapā: http://ms.lps.lv/. katra 
tīkla ietvaros paredzētas arī izbraukuma sanāksmes, 
kas dos vērtīgu iespēju klātienē iepazīties ar kolēģu, 
sadarbības tīklu dalībnieku, paveikto.

pieredze no norvēģijas

No Norvēģijas pārvestā pieredze noderēs, tomēr tā 
izmantojama tikai kā pamats, uz kura jābūvē sava 
sadarbības tīklu sistēma, un jāpiepilda tā ar latvijas 
pašvaldību attīstībai nepieciešamo saturu.

Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestāžu asoci-
ācijas (ks) padomniece vešlemeija Hellema, kurai 
ir daudzu gadu pieredze efektivitātes tīklu vadīšanā, 
atzīst, ka efektivitātes uzlabošanas tīkli Norvēģijā 
darbojas kā mācību telpa tiešā un pārnestā nozīmē. 
pirms iesaistīšanās efektivitātes tīklā svarīgi izvirzīt 
precīzu mērķi. turklāt veiksmes priekšnoteikums 
ir nopietna un rūpīga attieksme pret tīkla eksper-
tu uzdotajiem mājasdarbiem. Norvēģijas eksperte 

pašvaldību sadarbības 
tīkli darbībā
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uzsver, ka dalībniekiem jābūt gataviem atgriezties 
“skolas solā”, mācīties un salīdzināt.

projekta “fans” – Gulbenes novads

viena no pašvaldī-
bām, kas iesaistījusies 
vairākos sadarbības 
tīklos un apakštīklos, 
aktīvi un aizrautīgi dar-
bojoties, ir gulbenes 
novads. tādēļ lūdzām 
projekta ekspertei 
un koordinatorei 
gulbenes novadā 
liānai Jansonei dalī-
ties savās iecerēs un 
mērķos, kādi izvirzīti, 
piedaloties projektā.

– Kāda bija Gulbenes novada motivācija iesaistīties 
vairākos sadarbības tīklos? Ko tieši jūs vēlaties iegūt no 
līdzdalības katrā no tīkliem?

– gulbenes novada pašvaldība ir projekta dalībnie-
ce mārketinga stratēģijas izstrādes, sociālā darba 

un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas 
un sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas 
apakštīklos. Uzskatām, ka valstī noteiktos uzdevu-
mus iespējams veikt ar pašvaldību iniciatīvu palī-
dzību. vēlamies harmonizēt novada darbu kopumā 
un mērķtiecīgi strādāt, lai visiem novada iedzīvo-
tājiem būtu pārliecība – mēs dzīvojam vislabākajā  
vietā!

– Iztēlojieties: ir 2016. gada aprīlis, NFI projekta noslē-
gums. Kādiem jābūt rezultātiem, lai varētu atzīt, ka 
projekts ir bijis veiksmīgs?

– katrā no tīkliem veiksim dziļu novada darbības 
analīzi un, pamatojoties uz konkrētu faktoru ietek-
mi, izstrādāsim darba pilnveidošanas dokumentus 
iedzīvotāju, apmeklētāju un uzņēmēju atbalstam. 
Rezultātā ceram, ka visas iedzīvotāju grupas gūs reālu 
labumu, jo citu pašvaldību labās prakses piemēri 
pozitīvi ietekmēs arī mūsu darbu.

– Kā, jūsuprāt, būtu iespējams nodrošināt projekta ide-
jas dzīvotspēju arī pēc tam, kad NFI finansētais projekts 
būs noslēdzies?

– projekta rezultātā novadam svarīgie dokumenti 
attīstības un pakalpojumu uzlabošanas jomās tiks 
aktualizēti un izstrādāti konkrētām darbībām. lps 
izveidotā datubāze palīdzēs ne tikai mūsu, bet arī 
citām pašvaldībām plānot un analizēt ieguldītās 
finanses un darbu, lai pašvaldības attīstības stratēģija 
darbotos novada attīstībai. projekts ļauj katrai pašval-
dībai pievērsties sev aktuālo problēmu risināšanai, 
vienlaikus pielāgojot saviem apstākļiem labās prakses 
piemērus no Norvēģijas, polijas un latvijas.

projekta dzīvotspēju nodrošinās iniciatīvas bagāti 
novada domes darbinieki, deputāti un paši iedzī-
votāji. projekta realizācijas rezultātā iegūsim labus 
instrumentus – atliks vien radoši strādāt!

projekts ilgs līdz 2016. gada 30. aprīlim. projekta part-
neri ir arī Norvēģijas vietējo un reģionālo varas iestā-
žu asociācija (Kommunesektorens organisasjon – KS) 
un valsts reģionālās attīstības aģentūra (vRAA).

projekta aktualitātēm, tajā skaitā tīkla sanāksmju 
atklāto daļu norisei, varat sekot līdzi arī projekta 
mājaslapā – http://ms.lps.lv/.

Projekts “lietpratīga pārvaldība un latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2,12 mil-
jonu Eur piešķīrumu no Norvēģijas Finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģio-
nālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties salīdzinot” sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes 
principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. lai nostiprinātu pašvaldību 
lietpratīgu pārvaldību, “mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas 
ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.
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daina oliņa

Šoreiz latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(lpiA) hronikā jāiemūžina divas sanāksmes. 2014. 
gada veikuma apkopojums un izvērtēšana 5. decem-
brī notika Jūrmalā, tomēr lpiA priekšsēdētāja Gunta 
kalniņa ziņojumu detalizēti atreferēt nav vērts, jo 
visi izpilddirektoru gada notikumi jau aprakstīti žur-
nālā. turklāt lps interneta vietnē http://www.lps.
lv/izpilddirektoru_asociacija/?task=sessions&comm
ittee_id=1529 izlasāms gada pārskats un aplūkojama 
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes sagata-
votā prezentācija par pilsētas šodienu un rītdienu. par 
iecerēm līdz pat 2020. gadam.

domes priekš-
sēdētājs Gatis 
truksnis pauda 
cerību, ka tālejo-
šos plānus izdosies 
īstenot, jo beidzot 
domē nostabi-
lizējies politis-
kais mik ro kli mats. 
iz pild di rek to ru ne -
at sve ra mo lomu 
po litisko lēmumu 
ie dzīvināšanā viņš 
izprot īpaši labi, 
jo pats pildījis šo 
amatu. Noslēguma 
sanāksmi pago-

dināja senie domu 
un cīņubiedri no 
Čehijas Republikas 
izpilddirektoru aso-
ciācijas. tās pārstā-
vis ivo belono hijs 
izteica gandarījumu 
par vairāk nekā 15 
gadu ilgo sadarbī-
bu. Ne mazāk siltus 
pateicības vārdus 
pelnījusi pasākuma 
mājasmāte – pilsē-
tas izpilddirektores 
pienākumu izpildī-
tāja, arī lpiA valdes 

locekle Gunta smalkā, kura kopā ar kolēģiem bija 

abpus GadumiJai

trīs Jūrmalā – Gunta smalkā (vidū) kopā ar lpia rosī-
gās darbības ģeneratoriem – sniedzi sproģi un Gunti 
kalniņu.
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gādājusi par to, lai sanāksmes dienā valdītu tuvo 
gada nogales svētku noskaņa. sevišķs bija Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolas koklētāju ansambļa lieliskais 
priekšnesums, kas ļāva secināt, ka mūsu tautas 
mūzikas instrumentiem prasmīgās rokās pa spēkam 
gandrīz vai simfoniskā orķestra skaniskās vibrācijas. 
izvēlētie apskates objekti bija saistoši dažādām gau-
mēm – atdzimusī Aspazijas māja, aktīvā dzīvesvei-
da atbalstītājiem domātais dzintaru Mežaparks un 
Jūrmalas brīvdabas muzejs.

protams, svētku dienai pie jūras mazliet pietrūka 
spilgti zila debesjuma un saulītes fona, tomēr gran-
diozā kopbilde nepārprotami apliecina g. kalniņa 
pārskatā teikto – asociācijas sastāvā ir visas 119 latvijas 
pašvaldības! sasnieguma noturēšanā nenovērtējams 
ir lps padomnieces sniedzes sproģes ieguldījums. 
viņa ar Mazajam otrdienim piemītošu atbildību un 
entuziasmu diendienā uztur un koordinē izpilddirek-
toru štāba aktivitātes.

Žurnāla “logs” īpašais paldies izpilddirektoriem 
par atsaucību un atbalstu, nogādājot mūsu izdevu-
mu uz savām pašvaldībām!

Uzturot spēkā ilggadēju tradīciju, latvijas pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas biedri gada pirmo 
sanāksmi 7. janvārī rīgā veltīja vienam no pašiem 
svarīgākajiem vietējās varas normālas darbības 
priekšnoteikumiem – finansēm. Šoreiz gan saruna 
netika orientēta tikai uz pašvaldību interesēm un 
iespējām, bet daudz plašāk un zinātniski pamatotāk, 
jo “swedbankas” galvenais ekonomists mārtiņš 
kazāks ieskicēja latvijas ekonomikas tendences 
2014.–2016. gadā. turklāt jau ievaddaļā runātājs 
uzsvēra, ka objektīvie skaitļi reizumis tiks interpretēti 
subjektīvi. izpilddirektori radoši uztvēra referenta 

piebildi, ka pašam neesot pārāk interesanti atkārtoti 
skaidrot situāciju, kaut arī atšķirīgai auditorijai, tāpēc 
urķīgu jautājumu lavīna plānoto pusotras stundas 
robežu nemanot aizvēla par stundu tālāk.

M. kazāka prezentācijas ievadlapas moto bija: 
“Pārslēdzamies uz lēnāku ātrumu!” to zina katrs, kurš 
kaut nedaudz seko līdzi latvijas notikumiem, galve-
nokārt – ekonomikā. No krīzes izķepurojāmies, diem-
žēl uz ilgstošu izaugsmi cerēt nevaram. “Zemākajos 
zaros ābolus esam novākuši, tie, kas atrodas augstāk, 
prasa vairāk laika un piepūles.” tomēr labā ziņa, ko 
pauda analītiķis, bija tā, ka, sākoties nule pārciestajai 
krīzei, kritiens no trekno gadu karaliskās dzīves būtu 
salīdzināms ar piezemēšanos no desmitā stāva, tur-
pretim tagad – necilo uzlabojumu iespējamais zau-
dējums nākotnē būtu vien salīdzinoši mazāk sāpīga 
lejupslīde no otrā stāva.

Atšķirībā no Asv, kas nupat jau veiksmīgi izķepuro-
jusies no krīzes, eiropai klājas grūti, jo ekonomika 
turpina un turpinās vārguļot. dolāra vērtība augs, 
eiro diemžēl ne. pēdējā laikā veiksmīgs izrāviens 
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izdevies lielbritānijai, turpretim mūžsenā veiksmi-
niece somija stagnē jau vairākus gadus, ietekmējot 
tai cieši “pielaulātos” kaimiņus igaunijā, kas savukārt 
skar visas baltijas valstis. tā nav diža atklāsme, ka 
eiropas izaugsmi sāpīgi skāris krievijas un Ukrainas 

konflikts. latvijā to visvairāk izjuta uz krievzemes 
tirgu orientētie uzņēmumi. Naftas un benzīna cenu 
spējais kritums ir bezgala vājš plāksteris zaudētajiem 
ieņēmumiem. tomēr pozitīvi, ka pamazām daudzi 
uzņēmumi meklē citus tirgus, neliekot visas “olas” 
vienā neprognozējamas dižvalsts “groziņā”.

Mārtiņš kazāks uzsvēra, ka dot noderīgus pado-
mus pašvaldībām viņš nespēj, tomēr atzina, ka 
vienīgais būtiskais ienākumu avots tām bija un paliks 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nekustamā īpašuma 
nodokļa ietekme ir niecīga, turklāt allaž, piedomājot 
par nākamo vēlēšanu rezultātiem, ar tā atlaidēm tiek 
cītīgi manipulēts. zemie kredīta procenti ir vilinoši, 
bet jēga naudas ieguldījumiem būs tikai tad, ja to 
investēs izglītībā vai radīsies jaunas darba iespē-
jas. Neskaitāmās sporta halles un tautasnami, kas 
tika uzcelti vai atjaunoti, sildot ekonomiku, diemžēl 
daudzās pašvaldībās tagad rada apsaimniekošanas 
problēmas, nevis uzvaras laurus. ekonomikas ana-
lītiķis daudzos gadījumos atzina pašvaldību nevē-
lēšanos veikt nepieciešamus sāpīgos griezienus 

tieši vēlēšanu dēļ, bet... apburtais loks tādēļ nav 
pārraujams. M. kazāks mudināja būt izlēmīgākiem, 
samazinot kadrus. “Krīzei sākoties, valdības vadītājs 
kopā ar pedagogu arodbiedrību vienojās nesama-
zināt skolotāju skaitu, bet visiem apcirpt algas. Tā 
visus lēma nabadzībai, kaut gan, krīzei beidzoties, 
bez darba palikušajiem būtu pavērušās iespējas pār-
kvalificēties un atrast jaunu perspektīvu darbavietu. 
Izglītību vajag modernu, kvalitatīvu, tomēr ne katrā 
vietā vajag vidusskolu, jo to nespējam uzturēt! Mazās 
skolas jāsaglabā mazajām klasēm, bet ne vidējai izglī-
tībai! Pedagogiem ir daudz spēcīgāka arodbiedrība 
nekā grāmatvežiem. Tas arī paildzina izglītības jomas  
stagnēšanu.”

tik zemu bezdarba līmeni kā pašlaik referents drīzā 
nākotnē nesola, tāpēc esot pēdējais brīdis izman-
tot šo iespēju. darbavietu radīšana ir beigusies. 
bezdarbs krītas tikai tādēļ, ka cilvēki emigrē un pen-
sionējas. darbaspēka aizplūšana joprojām turpinās. 
kā ļoti ticamas ekonomists vērtē profesora Mihaila 
Hazana aplēses, ka gadā no latvijas izbrauc viena 
valmiera (aptuveni 25 000 iedzīvotāju). daži atbrauc 
atpakaļ, taču tādu ir salīdzinoši ļoti maz.

lai apturētu emigrēšanu, Mārtiņš kazāks nepārpro-
tami prognozē algu kāpumu, kas liks celt darba 
ražīgumu. to nevarēs panākt, audzējot cenas, tāpēc 
nāksies atlaist strādājošos. interesanti, ka potenciālos 
viesstrādniekus viņš iesaka meklēt Ukrainā, jo ukrai-
ņi mūsu mentalitātei radniecīgāki nekā tālumnieki. 
krievijas krīzes patieso ietekmi uzņēmēji īsti izjutīs 
tikai 2016. gadā. “Pārāk lielas cerības uz Saeimu un 
valdību likt nevajadzētu, jo 2015. gadu “nobumbulēsim” 
ES prezidentūras aktivitātēs, varbūt 2016. gadā paveik-
sim kaut ko nozīmīgu, bet 2017. un 2018. gadu jau 
atkal ietekmēs pašvaldību un Saeimas vēlēšanu tuvums. 
Nabadzības risks daudz lielāks ir ne jau pensijas vecu-
ma cilvēkiem, bet daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem. Bet... politiski ir grūti 
neatbalstīt savus galvenos vēlētājus! Tautai pašai ir 
jāizlemj, kādu labklājības valsti mēs gribam,” uzskata 
ekonomikas analītiķis.

Nodrošināt virzību uz labklājības valsti pašvaldībām 
nākotnē varētu palīdzēt lpiA sanāksmē iepazītais 
“lattelecom telemetrija” piedāvātais risinājums 
attālinātai mērierīču nolasīšanai, jo daudzus iedzī-
votājus neapmierina ikmēneša ķēpīgais pienākums 
– atcerēties nolasīt un tālāk nodot ziņas par patē-
rēto ūdeni, elektrību un citiem pakalpojumiem. 
Jaunais piedāvājums ļaus ne tikai iedzīvotājiem, 
bet arī maziem un lieliem uzņēmumiem bez pašu 
iesaistīšanās saņemt jau nolasītus un apstrādātus 
datus vienotā sistēmā. turklāt “gudrā programma” 
pati arī raidīs brīdinājumu par maksājuma parādiem 
vai kavējumiem. Unikāls šim piedāvājumam ir tas, 
ka uzņēmums finansē visu nepieciešamo aprīko-
jumu.
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dace Granta,
vARAM telpiskās plānošanas departamenta vecākā 
eksperte

Aizvien lielāku popularitāti latvijas pašvaldībās gūst 
eiropas padomes ģenerālsekretariāta organizētais 
konkurss “eiropas padomes ainavu balva”, kura 
mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas kalpo kā 
labās prakses piemēri ainavu kvalitātes uzlabošanai.

Šā konkursa nacionālo atlasi vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija rīkoja jau trešo reizi. 2010. 
gadā uz to nepieteicās neviena pašvaldība, 2012. gadā 
konkursā piedalījās Jūrmalas pilsēta un Ādažu novads, 
savukārt 2014. gadā tika saņemti četri pieteikumi:

cēsu pils parka kultūras un ekoloģisko vērtību •	
saglabāšana (iesniedzējs – cēsu novada dome);
krustpils saliņas un tilta rekonstrukcija pilsētvides •	
atjaunošanai un kultūras veicināšanai (iesniedzējs 
– Jēkabpils pilsētas dome);
kuldīga, pilsēta ventas ielejā – vēsturiskās ainavas •	
saglabāšana nākamajām paaudzēm (iesniedzējs – 
kuldīgas novada dome);
šaursliežu dzelzceļa atjaunošana ventspils pilsētā •	
(iesniedzējs – ventspils pilsētas dome).

lai novērtētu iesniegtos pieteikumus, ministrija 
izveidoja konkursa pieteikumu vērtēšanas komisi-
ju, kurā piedalījās pārstāvji no kultūras ministrijas, 
valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, 
ministrijas vides aizsardzības, dabas aizsardzības un 
telpiskās plānošanas departamentiem, kā arī latvijas 

pašvaldību savienības un latvijas Ainavu arhitektu 
biedrības.

katrs konkursam pieteiktais projekts tika vērtēts atbil-
stoši eiropas padomes “Rezolūcijā cM/Res (2008)3 
par “eiropas padomes Ainavu balvas” konkursa notei-
kumiem” noteiktajiem kritērijiem:

ietekme uz teritorijas ilgtspējīgu attīstību;– 
projekta nozīme kā labās prakses paraugam;– 
sabiedrības līdzdalība;– 
izpratnes veidošana par ainavu aizsardzību, sagla-– 
bāšanu un attīstību saistībā ar konkrēto projektu.

papildus rezolūcijā noteiktajiem kritērijiem katram 
konkursa komisijas loceklim bija tiesības vienam no 
pieteiktajiem projektiem piešķirt punktu par īpašu 
devumu komisijas locekļa pārstāvētajā jomā. projektu 
pieteikumi tika vērtēti, balstoties uz konkursa pietei-
kuma anketās sniegto, tīmeklī pieejamo un konkursa 
komisijas locekļu rīcībā esošo profesionālo informāciju.

visu konkursa komisijas locekļu kopvērtējumā aug-
stāko punktu skaitu ieguva kuldīgas novada projekts 
“kuldīga, pilsēta ventas ielejā – vēsturiskās ainavas 
saglabāšana nākamajām paaudzēm”, kas latviju 
pārstāvēs konkursa finālā eiropas līmenī.

cēsu novada projekts guva īpašu komisijas atzinību 
par cēsu pils parka dabīgā/vēsturiskā rakstura un 
ekoloģisko vērtību saglabāšanu pretēji iecerei parku 
veidot kā izklaides un atpūtas parku, būtiski mainot 
tā veidolu, un sabiedrības līdzdalību parka atjau-
nošanas darbos. Jēkabpils pilsētas domes projekts 
tika uzteikts par degradētas teritorijas sakopšanu 
krustpils jeb Ādamsona saliņā. savukārt atzinību par 
baltijas jūras piekrastes dabas un kultūras mantojuma 
unikālas komponentes (šaursliežu dzelzceļa) saglabā-
šanu un attīstīšanu atraktīvā veidā izpelnījās ventspils 
pilsētas domes projekts.

visus 2012. un 2014. gada konkursa nacionālās atlases 
dalībniekus ministrijas valsts sekretāra vietniece ilona 
raugze apbalvoja ar Atzinības rakstiem seminārā, kas 
ministrijā notika 24. novembrī.

plašāka informācija par konkursa nacionālo atlasi 
un ainavu politikas aktualitātēm veltīto semināru ir 
pieejama ministrijas tīmekļa vietnē: www.varam.gov.
lv, sadaļā Darbības jomas/Teritorijas attīstības plāno-
šana /Ainavu politika: http://www.varam.gov.lv/lat/
darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_aina-
vu_balva/?doc=18320.

Aicinām arī citas pašvaldības laikus gatavot pieteiku-
mus nākamajai konkursa sesijai, kas notiks 2016. gadā!

kuldīGa piedalīsies eiropas padomes 
ainavu balvas konkursā
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Zanda šadre,
lattelecom sabiedrisko attiecību projektu vadītāja,
un kristīne kļaveniece,
vARAM sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

26. janvārī publiskoti pirmie “latvijas e–indeksa” 
mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts 
iestāžu e–vides attīstības līmeni. pašvaldību vidū aug-
stākos rezultātus republikas nozīmes pilsētu grupā 
uzrāda valmiera, lielo novadu grupā – dobeles 
novads un mazo novadu grupā – strenču novads. 
savukārt starp valsts iestādēm ministriju grupā aug-
stākie rezultāti ir finanšu ministrijai un iestāžu grupā 
– vAs “ceļu satiksmes drošības direkcija”.

Uzvarētāji noteikti, veicot pašvaldību un valsts ie stāžu 
aptaujas, kur tika vērtēti tādi faktori kā e–vides infra-
struktūra, pašvaldības interneta resursu popularitāte 
un cilvēku prasmes, e–pārvalde un drošība (pašval-
dību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu 
organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva 
dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana 
un efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu 
aptaujā).

lai izstrādātu pārskatāmu e–vides iespēju izmanto-
šanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestādēs, 
2014. gadā “latvijas e–indeksa” partnerības iniciatīvu 
uzsāka lattelecom un vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (vARAM) kopā ar partneriem – 
latvijas pašvaldību savienību, 
latvijas lielo pilsētu asociāciju, 
latvijas informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģijas asociāci-
ju un latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības kameru.

latvijas pašvaldību mērījumu 
iniciēja Lattelecom, un uzņē-
muma valdes priekšsēdētājs 
Juris Gulbis skaidro: “Esam 
gandarīti, ka jau pirmajā gadā 
latvijas pašvaldību e–indeksā 
piedalījās 116 no 119 valsts paš-
valdībām – redzam, ka digitālā 
vide un tās attīstība pašvaldībām 
ir būtiska. Indeksa rezultātus 
pašvaldības varēs izmatot, lai 
apzinātu savu situāciju, salīdzi-

nātu jau sasniegto ar citām pašvaldībām, kā arī iedves-
motos no citu labākajiem piemēriem. Digitālā poten-
ciāla izmantošanas iespējas ir plašas – tikai deviņas 
pašvaldības ir ieguvušas pusi vai vairāk no maksimāli 
iegūstamajiem simts punktiem.”

savukārt latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis 
andris Jaunsleinis atzīst: “laikā, kad informācijas 
tehnoloģiju un infrastruktūras pieejamība ikdienā palie-
linās arvien vairāk – optiskie pieslēgumi, 4G, viedtāl-
ruņi –, valsts pārvaldei un pašvaldībām jācenšas sekot 
līdzi mūsdienu tendencēm un piedāvāt servisu, kas 
nodrošina arī mūsdienīga, tehnoloģiski aprīkota cilvēka 
prasības. Valsts pakalpojumus nevar skatīt atrauti no 
pašvaldību pakalpojumiem un arī otrādi, jo iedzīvotā-
jiem nav būtiska pakalpojuma “piederība”, svarīga ir 
pieejamība un kvalitāte. Tehnoloģiju pielietošana, digi-
tālās prasmes prasa jaunas zināšanas ne tikai no valsts 
un pašvaldību darbiniekiem, bet arī no iedzīvotājiem. 
Cerams, ka šis e–indeksa pētījums nebūs tikai vienrei-
zēja akcija, bet turpināsies ilgtermiņā, ļaujot sekot līdzi 
pakalpojumu attīstībai, piedāvās klientu apmierinātības 
rādītājus, veicinās pozitīvās pieredzes apmaiņu un pie-
dāvās kvalitatīvus pētījumus.”

“latvijas e–indeksa” mērījumu rezultāti un prezen-
tācijas fails lejuplādējami: http://www.eindekss.lv/
lv/6-rezultati.

ilmāra Znotiņa foto

pirmā “latviJas e–indeksa” reZultāti
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24. janvārī lielvārdes kultūras namā, klātesot 
Nīderlandes vēstniecības latvijā pārstāvim marteinam 
lambartsam, “kNHM” fonda izpilddirektoram 

frankam van biselam un 
fonda pārstāvim latvijā 
niko opdamam, dau-
dziem mazo projektu īste-
notājiem un iesaistītajiem 
no visdažādākajiem latvijas 
novadiem un pašiem liel-
vārdiešiem, notika ikgadē-
jais Nīderlandes “kNHM” 
līdzfinansētā projektu kon-
kursa “sabiedrība ar dvē-
seli” noslēguma pasākums. 

tajā daudzināja aizvadītā gada veiksmīgākās iedzīvo-
tāju iniciatīvas, un svinīgi tika noslēgts deviņus gadus 
ilgais Nīderlandes fonda “kNHM” un latvijas neval-
stisko organizāciju un pašvaldību sadarbības posms.

deviņu gadu garumā atbalstot latvijas iedzīvotāju cen-
tienus pilnveidot un uzlabot savu dzīves vidi, “kNHM” 
sadarbojies ar pussimts pašvaldībām un nevalstis-
kajām organizācijām, finansiāli atbalstījis 1739 mazo 
projektu īstenošanu un ieguldījis latvijas ekonomikā 
vairāk nekā divus miljonus eiro. visā valstī īstenotas 
ļoti dažādas idejas – veidoti apstādījumi un labiekār-
toti pagalmi, izbūvētas estrādes un sporta laukumi, 
ierīkotas bērnu rotaļu vietas un labiekārtotas peldvie-
tas, šūti tērpi un paveikts vēl daudzkas cits. Aizvadītajā 
gadā vien īstenots vairāk nekā 200 projektu.

lielvārdē apbalvojumus un naudas balvas saņēma 
par 2014. gada veiksmīgākajiem atzītie projekti, kā 
arī 500 eiro vērto “kNHM” speciālbalvu pasnie-
dza kuldīgas biedrības “kurzemes kultūras manto-
juma centra “kūrava”” projektam “virtuves studija”. 
Undīnes celitānes un Raivja grigaļūna izlolotā virtuve 
atklāta kuldīgas vecpilsētā pavisam nesen – novem-
brī, un tur reizi nedēļā notiek nodarbības veselīgu, 
senu vai citādi īpašu ēdienu gatavošanā.

Ar simbolisku karogu maiņu nīderlandiešu uzsāktā 
projekta vadību pārņēma “sabiedrība ar dvēseli – 
latvija” (“sdl”) , kas izveidota latvijas pašvaldību 
savienības paspārnē un kuras vadība uzticēta edvīnam 
bartkevičam. “sdl” biedri šobrīd ir 30 pašvaldības. 
2014. gadā paralēli darbojās abi fondi – nīderlandieši 
pabeidza finansiālo atbalstu jau iesāktajiem projek-
tiem, bet stafetes pārņēmēji no latvijas uzsāka pirmo 
projektu vērtēšanu un finansēšanu. latvijas pašvaldī-
bu apvienības “sabiedrība ar dvēseli – latvija” karogs 
ir dāvana latviešiem no “kNHM” fonda.

pasākumu kuplināja muzikāli priekšnesumi mājinie-
ku, lēdmanes sieviešu vokālā ansambļa “stari”, Ādažu 
jauniešu ansambļa “Mundus” un ziemeļgaujas atrak-
tīvās folkloras kopas “Mežābele” izpildījumā.

anitas sakas foto

stafeti no nīderlandes “knHm”
pārŅem “sabiedrība ar dvēseli – latviJa”
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anita seļicka,
latvijas lauku foruma izpilddirektore

2014. gada nogalē jau 
piekto reizi tika noteikts 
“dižprojekts” – ar 
leader elfla vai eZf 
fonda atbalstu realizēts 
latvijas vietējās rīcības 
grupu (vrG) projekts, 
kas atzīts par teritorijas 
lepnumu un apliecina tās 
ļaužu aktīvo darbību.

4. decembrī partnerības “lielupe” darbības teri-
torijā Zaļeniekos notika 24 pieteikto dižprojektu 
izstāde un vērtēšana. latvijas lauku foruma (llf) 
desmitgades svinību laikā tika nominēti 2014. gada 
titula ieguvēji.

piektajā “dižošanās reizē” startēja 24 unikālas, reģio-
nu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas 
īstenotas ar leAdeR finansējuma atbalstītiem pro-
jektiem. ieceres raksturo ļoti plaša tematiskā daudz-
veidība, īstenotajām idejām ietverot attieksmi pret 
apkārtējo vidi un vēsturi, amatniecības, ražošanas 
un uzņēmējdarbības jaunākās tendences, sporta un 
daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas kultūras attīs-
tību. projektus latvijas reģionos īstenojušas nevalstis-
kās organizācijas, zemnieku saimniecības, pašvaldī-
bas, siA un arī privātpersonas.

2014. gada “dižprojekta” titulam izvirzītie projekti 
ietver stāstus par drosmīgām un veiksmīgām rīcībām, 
apkārtējo lepošanos ar līdzcilvēku paveikto, vienlai-
kus iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai lauku teritori-
jās. latvijas lauku foruma izpilddirektora pienākumu 
izpildītājs valdis kudiņš saka: “latvijas lauki ir bagāti, 
jo tajos ir tik daudz dārgakmeņu – cilvēku, kas piešķir 
latvijai unikālo vērtību! latvijas lauki ir bagāti, jo tur 
virmo tik daudz ideju un pozitīvo pieredžu, kas parā-
da: tā vietā, lai sūtītu Jāni uz Lielbritāniju, mēs turp 
varam sūtīt Jāņa ražoto sieru.”

galveno balvu – titulu “dižprojekts 2014” iedzī-
votāju, žūrijas un vietējo rīcības grupu vērtējuma 
kopsummā ieguvusi biedrība “pārtikas amatnieki” 
ar īstenoto projektu “Jelgavas novada produktu 
tirdzniecības iespēju uzlabošana”. Ar šā projekta 
palīdzību iegādāti tirdzniecības treileri un tirdzniecī-
bas aprīkojums, sekmējot pārtikas amatnieku dalību 
vietējos tirdziņos un nodrošinot pastāvīgu un higi-
ēnas normām atbilstošu produkcijas piedāvājumu 
vietējiem iedzīvotājiem. tas ir būtisks ieguldījums, 
lai nodrošinātu pārtikas amatnieku iespējas pārdot 
vietējos produktus Jelgavas novada iedzīvotājiem. 
plānots izstrādāt maršrutu biedru produkcijas piegā-

dēm. īpaši nozīmīgi tas būs iedzīvotājiem, kuri dzīvo 
novada attālākajos nostūros, kur nav pieejami veikali. 
ikdienā labumus var nopirkt Jelgavā, pasta ielā 42, 
“pārtikas amatnieku sētā”, kas apmeklētājiem durvis 
vēra 27. novembrī.

balvas par iedzīvotāju lielāko atbalstu dižprojektam 
aizceļoja uz viļakas un amatas novadiem.

balvu par populārāko sociālo tīklu projektu ieguva 
motosporta kluba “motokruīzs” īstenotais projekts 
par ziemeļlatgalē pagaidām vienīgā treileru parka 
izveidi viļakas novada susāju pagastā pie “baltā 
brieža” mototrases. Šeit uzbūvēts namiņš, kurā pie-
ejamas astoņas tualetes un divas dušas telpas, ierīko-
ta ugunskura vieta un noblietēts stāvlaukums. treileru 
parks palīdzēs biedrībai uzsākt papildu saimniecisko 
darbību, iekasējot no tūristiem naudu par treileru 
stāvvietām un izveidotās infrastruktūras izmantoša-
nu.

balvu par ļoti plašu, kā arī sirsnīgāko, personiskāko 
un daudzveidīgāko iedzīvotāju atbalstu telefonbal-
sojumā, e-pastā un sociālajos tīklos saņēma pro-
jekts “melānijas vanagas muzejs e-vidē”, ko cēsu 
rajona lauku partnerības teritorijā īstenojusi biedrība 
“Amatas novada attīstības fonds”. projekta ietvaros 
radīta rakstnieces Melānijas vanagas muzeja virtuā-
la tematiska ekspozīcija “esi pats!”, padarot krāju-
ma materiālus pieejamus plašam interesentu lokam. 
Muzejs aplūkojams – www.esipats.lv.

“dižprojekta 2014” titula ieguvējam tika pasniegta 
vietējā mākslinieka radīta inovatīva balva – no kūdras 
veidota vāze, savukārt plašāko iedzīvotāju atbalstu 
guvušo projektu īstenotāji – Amatas un viļakas nova-
da pārstāvji – ar prieku tika sagaidīti jaunatklātajā 
Jelgavas “pārtikas amatnieku sētā”.

Ar visām “dižprojektam 2014” pieteiktajām idejām 
var iepazīties biedrības “latvijas lauku forums” mājas-
lapā: http://www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos 
tīklos.

24 diŽošanās desmit Gadu JubileJā
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rasma freimane,
llsA valdes priekšsēdētājas vietniece

gan ēdienkartē, gan kultūrā arvien vairāk atgriežamies 
pie tradicionālajām vērtībām. Šī tendence paver iespē-
jas attīstīt uzņēmējdarbību, izmantojot mūsu nacionā-
los dārgumus. Uz to vērsti arī mūsu – latvijas lauku 
sieviešu apvienības (llsA) – centieni. kopš dibināša-
nas 2000. gadā mūsu mērķis ir palīdzēt lauku sievietēm 
pilnveidot sevi, gūt jaunas zināšanas un justies vajadzī-
gām sabiedrībai. Jau piekto gadu esam iedibinājušas 
tradīciju gada noslēguma konferencē teikt paldies ne 
tikai mūsu biedrības izcilniecēm, bet arī tiem pašvaldī-
bu vadītājiem, kuri snieguši morālu un materiālu, kaut 
nelielu, atbalstu aktivitāšu norisēm pagastos.

Aizvadītā gada nogalē, 9. decembrī, zemkopības 
ministrijas lielajā zālē notika llsa 14. konference 
“radošums lauku sievietes dzīvē”. profesore baiba 
rivža stāstīja par kultūras mantojuma iekļaušanu tūris-
ma un amatniecības produktā, par to, kā palīdzēt 
izveidot saikni starp amatnieka unikālo izstrādājumu 
un pircēju, kurš gribētu iegādāties, bet bieži vien 
nav informēts par iespēju. tāpēc apvienība piedāvā 
apgūt interneta tirdzniecības iemaņas un plāno veidot 
amatniecības izstrādājumu katalogu. kopā ar latvijas 
lauksaimniecības universitāti top arī jauns pētījums 
– “sistēma lauku sieviešu inovatīvas radošas rīcības vei-
cināšanai”. vēlamies, lai sievietes atrastu arvien jaunus 
veidus, kā apliecināt sevi dažādās sfērās – tehnoloģijās, 
politikā, ekonomikā vai kultūrā. Ja pašvaldības ir pre-
timnākošas, atbalstot finansiāli vai nodrošinot attīstītu 
vidi, tad izveidojas ne viens vien veiksmes stāsts.

ik gadu par nozīmīgiem sasniegumiem un čaklu dar-
bošanos sabiedrības labā un llsA popularizēšanā sie-
vietēm tiek piešķirts pateicības raksts un rožu ordenis. 
Šoreiz to saņēma dzidra kuzmane no Jaunpiebalgas, 
Gita Zariņa no Rūjienas, antra pavloviča no Matīšiem 
un vija pazuha no salas novada.

pateicību par sadarbību ar llsA saņēma arī vairā-
ku pašvaldību vadītāji: gulbenes novada domes 
priekšsēdētājs nikolajs stepanovs, smiltenes nova-
da launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs māris 
lazdiņš, Rugāju novada pašvaldības izpilddirekto-
re daina tutiņa, beverīnas novada domes priekš-
sēdētāja cilda purgale, Jaunpiebalgas novada paš-

valdības izpilddirektore dace bišere-valdemiere, 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs laimis 
šāvējs un vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja 
ella frīdvalde-andersone.

īpaši apsveikumi konferencē tika vienai no llsA aktī-
vistēm – birutai mežalei. viņas nesavtīgā darbošanās 
resursu centrā “prieks” un vasaras skolu organizēšana 
cēsu apkaimē novērtēta ar triju zvaigžņu ordeni.

konferencē izskanēja aicinājums parakstīt vēstuli, kas 
adresēta saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisijai, lai atzīmējamo dienu sarakstā 15. oktobrī 
iekļautu pasaules lauku sieviešu dienu.

konferences dalībniecēm bija iespēja iepazīties ar 
trim veiksmes stāstiem jeb organizāciju pieredzi, 
sadarbojoties ar pašvaldībām. rūjienas “rūzeles” pār-
stāves pastāstīja, kā no rokdarbnieku pulciņa ir izaugusi 
tautskola un kā top suvenīri ar Rūjienai raksturīgajiem 
ornamentiem, kam pircēji atrodas pat tālajā Japānā.

biedrības “mēmelīte” vadītāja laima indriķe iepa-
zīstināja ar savas organizācijas pieredzi dažādu ieceru 
īstenošanā, sadarbojoties ar skaistkalnes pagasta pār-
valdi. biedrība rīko talkas, gādā par vietas vizuālo tēlu, 
īsteno projektus un dara daudzus citus labus darbus.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 
direktore iveta kovtuņenko pastāstīja par aģentūras 
aktivitātēm pilsētā, gulbenes zaļā tirdziņa izveidošanu 
un attīstību, kā arī jaunu darba vietu radīšanu.

tautas lietišķās mākslas studijas “dzilna” dalībnieces 
no limbažiem demonstrēja pašu darinātos tērpus. 
tos sievietes vēlējās ne tikai apskatīt, bet arī aptaus-
tīt, jo tradicionālie, etnogrāfiskie materiāli un tērpi 
papildināti ar dažādiem mūsdienīgiem elementiem, 
piemēram, radoši izmantots lina audums kolekcijā 
“kartupeļu maisa pārvērtības”. studijas vadītāja baiba 
vaivare atklāja dažādus šo tērpu “knifus”.

kā katru gadu, konferences dalībnieces varēja iegā-
dāties amatnieču un mājražotāju darinājumus un 
baudīt dairas Jātnieces gatavoto veselīgo maltīti. 
Muzikālos priekšnesumus sniedza Jaunjelgavas nova-
da daudzeses pagasta sieviešu koris “daudzeva”.

lauku sievietes var!
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Jau piekto reizi gada izskaņā eiropas parlamenta 
deputāte sandra kalniete aicināja uz savas iedibinā-
tās balvas “atdzimt no pelniem” pasniegšanas cere-
moniju, kas notika 22. decembrī “citadeles bankas” 
zālē.

“Balvu “Atdzimt no pel-
niem” es iedibināju, lai 
pateiktos sievietēm – 
mazajām un vidējām 
uzņēmējām, kas, neska-
toties uz profesionāliem 
triecieniem un personī-
gām drāmām un pat 

traģiskiem vistuvāko cilvēku zaudējumiem, nav padevušās 
un spējušas gūt panākumus uzņēmējdarbībā, daudz darī-
jušas sabiedrības labā un palīdzējušas profesionāli augt 
citām sievietēm. Piecos gados, pateicoties šim konkursam, 
mēs esam iepazinušas 143 izcilas sievietes, kuru dzīves 
stāsti ir iedvesmojošs paraugs grūtā brīdī. latvija tiešām ir 
stipro sieviešu zeme!” – tā uzskata sandra kalniete.

konkurss “Atdzimt no pelniem” tiek organizēts sadar-
bībā ar uzņēmīgo sieviešu biedrību “līdere” un As 
“dzintars”. vēstules par uzņēmīgajām sievietēm lasa 
un punktus vērtēšanas tabulā liek gan pati sandra 
kalniete, gan pārējie žūrijas locekļi: As “dzintars” 
tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
svetlana savčuka, žurnāla “ieva” galvenā redaktore 
inita sila, latvijas lauku sieviešu apvienības valdes 
priekšsēdētājas vietniece rasma freimane, latvijas 
zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja agita 
Hauka, biedrības “Uzņēmīgo sieviešu klubs seNtio” 
valdes priekšsēdētāja inese Haite, siA “i-bloom” val-
des locekle ingrīda blūma, “citadeles bankas” valdes 
locekle santa purgaile un latvijas pašvaldību savienī-
bas priekšsēdis andris Jaunsleinis.

žūrijas priekšsēdētāja biedrības “līdere” vadītāja aiva 
vīksna atzīst: “Katru gadu žūrijai ir ļoti grūti noteikt 
labāko konkursa laureāti, jo viņas visas ir pelnījušas šo 
titulu. Vēstules lasot, arī žūrijai acīs sariešas asaru pērlī-
tes, jo stāsti, ko lasām, nespēj atstāt vienaldzīgu. Ir jāsaka 
milzīgs paldies mūsu latvijas sievietēm, kuras nečīkst, bet 
dara. Viņas atdzimst. Viņas pieceļas. Viņas var liekt, bet 
viņas nelūzīs. Viņas iededz mūsos labestības gaismiņu. 
latvijai ir ar ko lepoties – tās ir latvijas sievietes.”

2010. gadā konkursam tika iesniegti 27 pieteikumi, un 
par pirmo uzvarētāju atzina siA “Aglonas maize” direk-
tori un Maizes muzeja izveidotāju viju kudiņu. 2011. 
gadā konkursā piedalījās 29 sievietes, bet uzvarētājas 
godu piešķīra aitkopības kooperatīva “latvijas aita” 
valdes priekšsēdētājai vandai krastiņai. 2012. gadā 
35 pieteikumu vidū par pārāko atzina siA “b. Mežales 
grāmatvedības konsultāciju birojs” vadītāju un sievie-
šu resursu centra “prieks” izveidotāju birutu mežali, 
bet pērn 33 sieviešu konkurencē par uzvarētāju kļuva 
ilūkstiete viesu nama “pie torņa” saimniece biruta 
čamāne.

Aizvadītajā gadā konkursā piedalījās 18 sievietes. Šoreiz 
par galveno laureāti atzīta uzņēmīgā inese kunakova 
no Riebiņu novada, kura iespēj gan kārtot grāmatvedī-
bas uzskaiti savā un vairāk nekā desmit citās zemnieku 
saimniecībās un izstrādāt projektus, kas ļāvuši galēnu 
zemniekiem iegādāties tehniku, uzcelt jaunas kūtis, 
šķūņus un citas ēkas, gan vadīt kursus grāmatvedībā un 
biznesa pamatos tuvākajā apkaimē, gan līdzdarboties 
galēnu pagasta sieviešu sociāli ekonomisko aktivitāšu 
centrā “Mozaīka” un galēnu kultūras vēstures biedrī-
bā.

konkursa uzvarētāja tāpat kā iepriekšējo gadu lau-
reātes saņēma mākslinieces Andas poikānas radīto 
piemiņas zīmi un 1400 eiro naudas balvu. savukārt 
desmit dalībnieces – Jolantu Ābeli, ingu eglīti, vinetu 
knipu, inesi kurzemnieci, ligitu latveli, Natāliju 
Mainuli, zani praņevsku, initu Rudzīti, initu trūpu un 
Annu voino un, protams, inesi kunakovu pavisam drīz 
sandra kalniete sagaidīs ciemos eiropas parlamentā 
briselē.

visas konkursa dalībnieces saņēma As “dzintars” saga-
tavotās parfimērijas un biokosmētikas veltes, tāpat arī 
žūrijas simpātiju balvas. lps priekšsēža Andra Jaunsleiņa 
izvēlētās speciālbalvas īpašnieces ir Riebiņu novada 
pašvaldības deputāte inese kunakova, krustpils nova-
da pašvaldības deputāte un brāļu skrindu Atašienes 
vidusskolas direktore dace broka un Zane praņevska 
no līvānu novada, kura izveidojusi “latgales tematis-
kos ciemus”.

atkal Jaunas “no pelniem atdZimušās”
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lelde vazdiķe,
lps jaunatnes lietu speciāliste

8. decembrī svinīgā ceremonijā tika sveikti izglītības 
un zinātnes ministrijas (izM) balvas “darbs ar jaunat-
ni 2014” ieguvēji. pasākumā piedalījās vairāk nekā 90 
dalībnieku – jaunatnes lietu speciālisti, organizāciju 
un pašvaldību pārstāvji un citi viesi no visas latvijas. 
“darba ar jaunatni” balvu izM piešķir, novērtējot jau-
natnes organizāciju, pašvaldību un darbā ar jaunatni 
iesaistīto personu ieguldījumu jauniešu dzīves kvali-
tātes uzlabošanā. balvu pasniedz reizi divos gados, 
un šoreiz tas notika jau trešo reizi.

balvas tika pasniegtas deviņas nominācijās.

nominācijas kategorijā “pašvaldības”:
straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai paš-•	
valdībā – raunas novada pašvaldība;
jaunietim draudzīgākā pašvaldība – •	 cēsu novada 
pašvaldība;
darbā ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība – •	
daugavpils pilsētas pašvaldība.

nominācijas kategorijā “Jaunatnes organizācija un 
biedrība, kas veic darbu ar jaunatni”:

straujākais lēciens jaunai jaunatnes organizācijai •	
(viens darba gads) – biedrība “Jaunatnes čemo-
dāns” (Rēzeknes aktīvāko jauniešu apvienība, kuras 
mērķis ir padarīt savu un citu pilsētas jauniešu ikdie-
nu daudz krāsaināku);
darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstum-•	
tības mazināšanai un līdzdalības veicināšanai 
jauniešu vidū – biedrība “no idejas līdz attīs-
tībai” (2009. gadā Pāvilostā dibinātās biedrības 
galvenais motīvs ir darboties un būt aktīviem ar savu 
līdzdalību, radošumu un nepagurstošu interesi par 
apkārt notiekošo, bet mērķis ir palīdzēt jauniešiem 
ieraudzīt savu potenciālu, kā arī rosināt to izmantot 
sabiedrībai un pašu jauniešu izaugsmi veicinošai 
darbībai);

pieredzes bagātākā jaunatnes organizācija –•	  bied-
rība “Zemgales nvo centrs” (1998. gadā dibinātā 
biedrība par savas darbības pamatu uzskata pilso-
niskas sabiedrības veidošanu kā visu vērtību vienojo-
šo faktoru Zemgales reģionā).

nominācijas kategorijā “pašvaldības darbā ar jau-
natni iesaistītā persona”:

uzlecošais jaunatnes darbinieks –•	  linda vaškevica-
veita, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra 
direktore;
aktīvākais jaunatnes darbinieks latvijas un eiropas •	
ietvaros – kristīne kode, Jelgavas novada jaunat-
nes lietu speciāliste;
pieredzes bagātākais jaunatnes darbinieks –•	  ru dī-
te muraševa, saldus novada jaunatnes lietu spe-
ciāliste un saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvu 
centra “Šķūnis” vadītāja.

Šoreiz arī latvijas pašvaldību savienība izveidoja trīs 
nominācijas:

par aktīvu un jauniešus iesaistošu pašvaldību atzī-•	
ta rēzeknes novada pašvaldība;
par straujākajiem sasniegumiem jaunatnes darba •	
attīstībā pašvaldībā – Jūrmala;
par rūpīgi plānotu, stiprām tradīcijām bagātu un •	
veiksmīgi attīstījušos darbu ar jaunatni pašvaldībā 
– dobeles novada pašvaldība.

Jaunieši RULLĒ!
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Guntas klismetas
saruna ar
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru 
kasparu GerHardu

– stājoties šajā amatā, kāds bija jūsu uzstādījums 
sev – vai, pēc gadiem atskatoties, varēs teikt, ka 
neko sliktu neesat sastrādājis, vai arī gribat ierak-
stīties vēsturē ar kādiem jauninājumiem vai refor-
mām?
– Mans mērķis nav nākt ar reformām no augšas, bet 
veidot plašu sadarbību starp valsti, pašvaldībām 

un iedzīvotājiem. Nodalot tikai reģionālo sfēru jeb 
administratīvo jautājumu, uzskatu, ka mums visiem 
kopā – gan valdībai, gan pašvaldību vadītājiem, gan 
pirmām kārtām tieši iedzīvotājiem – vajadzētu vieno-
ties par to, kādai ir jābūt pašvaldībai. Manā redzēju-
mā jāizveido tādas pašvaldības, kas, pirmkārt, varētu 
būt patstāvīgas; otrkārt, būtu pēc iespējas tuvāk 
iedzīvotājiem; treškārt, lai pašvaldība būtu pietieka-
mi spēcīga un varētu sagatavot tādus projektus, kas 
spētu pretendēt uz eiropas savienības struktūrfondu 
atbalstu; un, ceturtkārt – lai pašvaldība varētu nodro-
šināt saviem iedzīvotājiem noteiktu pakalpojumu 
grozu. par vienu no kritērijiem izvirzu šādu – novada 
lepnumam jābūt vidusskolai vai pat ģimnāzijai. tas 
ir mans redzējums varbūt ne tuvākajiem pieciem 
gadiem, bet pēc 2020. gada, kādam, manuprāt, vaja-
dzētu būt latvijas administratīvajam dalījumam.

– vienkāršojot – cik vidusskolu, tik novadu?
– No vienas puses, vidusskola būtu novada lepnums, 
bet, no otras puses – vieta, kur novada bērni gūst 
izglītību, un tas saistīts ar noteiktu cilvēku skaitu un 
resursiem šajā teritorijā. Jā, vienkāršojot mans ideāls 
tiešām būtu tāds – cik vidusskolu, tik novadu jeb 

precīzāk – novads nevar būt bez savas vidusskolas. 
bērniem jāpiedāvā laba izglītība arī reģionos, mēs 
nevaram orientēties tikai uz dažām labajām sko-
lām Rīgā un centros, bet ikvienam latvijas bērnam 
jāsniedz iespēja nokļūt līdz jebkādiem izglītības aug-
stumiem, jo tā ir mūsu nākotne.

– vai esat parēķinājuši, cik, šādi raugoties, latvijā 
sanāktu novadu?
– vadoties pēc kritērija, ja novadu veido ap vienu 
vidusskolu (ārpus lielajām pilsētām), tad patlaban 
latvijā ir 164 vidusskolas, neskaitot privātās, spe-
ciālās un profesionālās, un 23 ģimnāzijas, bet vairā-
kos mazajos novados vidējās izglītības iestādes nav. 
diemžēl demogrāfiskā situācija ir tāda, kāda tā ir, 
taču varam situāciju uzlabot ar reģionālā atbalsta ins-
trumentiem, izmantojot gan valsts, gan struktūrfondu 
resursus – sākot ar izglītības sistēmu, lai vecākiem 
nebūtu jādomā par bērnu sūtīšanu uz internātskolu, 
bet nodrošinot viņiem iespēju nokļūt līdz labai skolai, 
tāpat saņemt mediķu palīdzību novados, kaut arī līdz 
tuvākajam dakterim jāmēro vairāki desmiti kilomet-
ru. Un tam ir jātērē visas latvijas nodokļu maksātāju 
nauda!

– par kuru modeli jūs pats iestājaties – deviņas plus 
21 pašvaldība, piecas, 119 vai, teiksim, divsimt piec-
desmit? varbūt mūs sagaida administratīvi teritoriā-
lās reformas otrā kārta?
– simts pašvaldību noteikti ir par daudz, savukārt 
padsmit, kā savulaik valsts bija sadalīta apriņķos 
pirmās brīvvalsts laikā, arī nē. Attiecībā uz kādām 
administratīvajām izmaiņām pirmām kārtām jāizvērtē 
novadu iedzīvotāju vēlmes. vai mazie novadi, kas 
atrodas atstatu no centriem, kur ir maz iedzīvotāju un 
pakalpojumi sanāk dārgi, būs gatavi pievienoties lie-
lākai pašvaldībai vai vēlēsies saglabāt savas īpatnības 
– tas viņiem jālemj pašiem. Manā skatījumā latvijā 
pietiktu ar 45–55 administratīvajām vienībām, jo ir arī 
pietiekami daudz spēcīgu attīstības centru, kas netika 
iekļauti 9+21 modelī un palikuši aiz strīpas, bet tas 
nenozīmē, ka viņiem nav iespēju attīstīties. tas ir tālā-
kas nākotnes jautājums, tomēr mums jādiskutē gan ar 
pašvaldību vadītājiem, gan jāprezentē iedzīvotājiem 
viss labais, kas bijis no reformas, un jānorāda arī uz 
neatrisinātiem jautājumiem.

– varam eksperti izstrādājuši koncepciju par devi-
ņu plānošanas reģionu modeli pašreizējo piecu 
vietā, veidojot tos ap deviņām republikas nozīmes 
pilsētām. vienalga, vai būs pieci vai deviņi plāno-
šanas reģioni, to funkcijas, atbildību un līdz ar to 
arī finanses nāksies palielināt, uzticot tiem vairāk 
atbildības jomu nekā līdz šim.

spiediena no auGšas nebŪs!
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– pašreiz plānošanas reģioni pilda virkni funkciju, 
paveikuši ne mazums labu darbu un sagatavojuši 
savām pašvaldībām skaidras attīstības stratēģijas. es 
domāju, ka, attīstoties tehnoloģijām un saziņas un 
informācijas aprites iespējām, to loma drīzāk varētu 
mazināties vai arī šāds posms vispār tiktu izņemts 
laukā. taču tas ir tikai mans viedoklis, šeit savs vārds 
jāsaka pašvaldību vadītājiem. Ja viņi uzskata, ka ir 
nepieciešama šāda sadarbība un institūcija kopējo 
interešu pārstāvniecībai, tad es, protams, esmu paš-
valdību pusē. skaidrs vienīgi tas, ka pašreizējā finanšu 
plānošanas periodā līdz 2020. gadam mums ir un 
paliks pieci plānošanas reģioni.

– no politiskās dienaskārtības vēl nav noņemts arī 
jautājums par apriņķiem. kādas ir jūsu domas par 
otrā līmeņa vēlētām pašvaldībām?
– ņemot vērā iedzīvotāju skaitu latvijā un citu valstu 
pieredzi, es drīzāk sliecos uzskatīt, ka otrā līmeņa 
vēlētas pašvaldības nebūtu nepieciešamas.

– pašvaldības šobrīd visvairāk interesē eiropas 
fondu nauda – cik miljonu mums paredzēts šajā 
plānošanas periodā un vai tikai vienai ceturtajai 
daļai no visām pašvaldībām?
– eiropas fondu naudas “paņemšana” cieši saistīta ar 
to, cik spēcīgas ir pašvaldības un vai spēj sagatavot 
lielus projektus. problēma ir darbinieku kvalifikācijā 
un samaksā, jo atbilstošs darbs arī atbilstoši maksā, 
un, jo sarežģītāks projekts, jo tas ir dārgāks. Mēs 
ministrijā esam veikuši aprēķinus, kādi ir finansējuma 
griesti un kādiem līdzekļiem jābūt pašvaldības rīcībā, 
lai varētu šādus darbus veikt. tas ir atkarīgs no pašval-
dības lieluma un iedzīvotāju skaita. vARAM analīze 
par pašvaldību spēju sagatavot projektus, kā robežu 
nosakot vienu miljonu latu, liecina, ka šādas saistības 
spēj uzņemties tikai visas deviņas republikas pilsētas, 
27 no 29 lielajām pašvaldībām, kur iedzīvotāju skaits 
virs 10 000, un tikai sešas vidējās pašvaldības ar iedzī-
votāju skaitu no 4000 līdz 10 000, bet 39 vidējās un 
pilnīgi visas mazās (36) pašvaldības nespēj realizēt 
projektu viena miljona latu apmērā.

– tomēr kaut vai teorētiski – vai iespēja tikt pie 
eiropas fondu naudas šajā plānošanas periodā būs 
pilnīgi visām 119 pašvaldībām?
– Mēs neierobežosim nevienu pašvaldību, tas ir 
pilnīgi droši. fondu apguvē būs dažādas pieejas, pie-
mēram, programmai, ar kuras palīdzību varēs risināt 
ar plūdiem saistītās problēmas, paredzēti gandrīz 30 
miljoni eiro, savukārt 250 miljoni plānoti degradēto 
teritoriju revitalizācijai jeb atgriešanai dzīvē. kopā 
vARAM atbildībā būs vairāk nekā 600 miljoni eiro, no 
kuriem vairāk nekā 140 miljoni iezīmēti informāciju 
un komunikāciju tehnoloģijām (ikt). pašreiz gatavo-
jam pamatziņojumu, kurā uzsvērts mērķis – izveidot 
vienotu publisko ikt platformu visā latvijā, ietverot 
gan valsts institūcijas, gan pašvaldības. ieteiktu paš-
valdībām pašām nākt ar iniciatīvu, kurā vietā un kā tās 

gribētu veidot savus informāciju tehnoloģiju centrus, 
kas uz vietas risinātu viņu problēmas, saņemot finan-
sējumu no šīs programmas.

– šobrīd pašvaldībām vairāk raižu gan sagādā datu 
pieejamība no valsts reģistriem un to nepilnīgais 
savietojums.
– tieši tam šie resursi paredzēti – lai izveidotu vienotu 
sistēmu, un nauda tiks gan valstij, gan pašvaldībām. 
Jautājums, vai pašvaldības gatavas panākt pretī un 
kooperēties, izveidojot kopīgus centrus, jo nedomā-
ju, ka katrai vajadzētu savu kompetences centru. No 
šīs vienotās sistēmas lielākie ieguvēji būs iedzīvotāji, 
jo mēs jau dzīvojam laikmetā, kad nav tik būtiski, vai 
katrā vietā ir bankas automāts, kur izņemt naudu, 
bet jābūt iespējai katram cilvēkam, izmantojot inter-
netu, samaksāt ar karti jebkurā veikalā vai kur citur, 
tāpat saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus, 
nebraucot pēc kādām izziņām vai ar iesniegumu pēc 
sociālās palīdzības. pirmais solis šajā virzienā ir bib-
liotēkas, kur pieejams bezmaksas internets.

– vai, jūsuprāt, pareizāk nebūtu ieviest kvotu prin-
cipu, lai katra pašvaldība pati izlemtu, kas tās teri-
torijā visvairāk un pirmām kārtām nepieciešams, 
nevis pieteiktos kādam trešās vai piektās prioritātes 
projektam?
– te ir gan savi plusi, gan mīnusi. tā, piemēram, sporta 
centri – cik tiem jābūt, vai katrā pašvaldībā vajadzētu 
izbūvēt sporta zāli, bet varbūt iespējams kooperēties 
ar kaimiņiem? protams, iedzīvotāju viedoklis ir ļoti 
svarīgs, taču piemēri no dzīves liecina pretējo – tā 
savulaik daudz līdzekļu tika novirzīti slimnīcām, kas 
sapirka kompjūtertomogrāfus un citas iekārtas, kas 
tagad stāv neizmantotas. Mums būtu vairāk jādomā 
par to, kā izlīdzināt atšķirības starp dzīves apstākļiem 
pilsētās un citviet.

– ar kādiem mehānismiem tas ir iespējams?
– pirmām kārtām visiem latvijas iedzīvotājiem jāno-
drošina pieeja informācijai, tas ir pats svarīgākais – lai 
ikviens varētu izmantot internetu, piekļūt datubāzēm, 
neklātienē varētu griezties pie visām valsts un paš-
valdību iestādēm un saņemt informāciju, tāpat ban-
kas un finanšu pakalpojumus. otrs atbalsta punkts 
– nodrošināta bērnu nokļūšana uz skolu. Jā, liela 
problēma ir ceļi, bet šobrīd resursu to uzturēšanai un 
izbūvei diemžēl nav pietiekami.

– un kā jūs turpmāko četru gadu laikā, būdams 
ministrs, palīdzēsiet gādāt par šo atbalstu?
– Mēs jau palīdzam, atbalstot plānošanas reģionu 
administrācijas un vēršot struktūrfondu plānošanu 
tieši uz pašvaldībām. lai nonāktu pie tā, ka iedzīvo-
tājs var saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus, 
ministrijas prioritāte numur viens ir vienas pieturas 
aģentūru ieviešana, kam iezīmēta nauda jau šā gada 
un turpmāko divu gadu budžetā. izveidota arī darba 
grupa, lai precīzi noteiktu, kas ir publiskie pakalpo-
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jumi, to sniegšanas veids un atbildība iedzīvotāju 
priekšā.

– atgriežoties pie naudas lietām, noteikti jāmin arī 
nodokļi. kā jūs domājat, vai proporcijai starp val-
sti un pašvaldību sadalījumu jābūt stingri likumā 
noteiktai vai atkarībā no situācijas, jo šis ir lielākais 
strīda ābols ikgadējās lps un ministriju sarunās?
– Šogad arī man bija iespēja piedalīties šajās sarunās, 
kas kā vienmēr nebija vieglas, bet, gaidot valdības 
deklarāciju, nonācām pie secinājuma, ka nepiecie-
šama jauna finanšu izlīdzināšanas kārtība. finanšu 
ministrija apņēmusies līdz gada vidum nākt klajā ar 
jaunu piedāvājumu, un vARAM palīdzēt rast kopsau-
cējus starp valsti un pašvaldībām.

– vai šajā finanšu izlīdzināšanā vispār ir iespējama 
tāda formula, lai puslīdz apmierinātas būtu gan pil-
sētas, gan lielās, gan mazās pašvaldības?
– es domāju, ka formula ir iespējama, bet jāņem vērā 
vairāki faktori. Mums ir dažādu līmeņu pašvaldības. 
Nabadzīgāko pašvaldību vidū ir četras lielās pilsētas, 
kaut tās ir reģionālie centri un tur noris aktīva uzņē-
mējdarbība un tirdzniecība, kas nes ienākumus. tajā 
pašā laikā ap šiem centriem, tajā skaitā ap Rīgu, izvei-
dojušies daudzi novadi, kur cilvēki dzīvo, bet brauc 
strādāt uz šiem lielajiem centriem un tur saņem atal-
gojumu, taču nodokļus maksā savā dzīvesvietā. kā tos 
sadalīt – pusi vienam, pusi otram, kā pareizāk noteikt 
šo proporciju? Neapšaubāmi, ka tās pašvaldības, 
kas nav attīstības centri, ir jāatbalsta. Un vēl ir tādas 
pašvaldības jeb lielie novadi, kas lielākā vai mazākā 
mērā sevi nodrošina pašas. starp šiem dažādajiem 
līmeņiem jāatrod kopsaucējs, kā resursus pārdalīt. 
iespējams, nākotnē nonāksim pie tā, ka šīs atšķirības 
līdzināsim ne tikai ar iedzīvotāju ienākuma un nekus-
tamā īpašuma nodokļa palīdzību, bet arī ar citiem 
nodokļiem, varbūt valsts budžeta palīdzību.

– vai jūs būtu gatavs ierosināt šādu iniciatīvu?
– tas jāapspriež pirmām kārtām ar pašvaldībām. Ja 
pašvaldības būtu gatavas, ka tās dzīvo no dotācijas, 
nevis no saviem ienākumiem un nodokļiem, tad es 
droši vien būtu gatavs nākt ar šādu iniciatīvu. taču 
jābūt skaidri noteiktam, pēc kādiem principiem valsts 
šo naudu pārdala no citiem nodokļu ieņēmumiem.

– varbūt izeja ir uzņēmējdarbībā? kā jūs uzskatāt, 
vai pašvaldībai būtu jādod tiesības pašai nodarbo-
ties ar uzņēmējdarbību, kaut vai ar sociālo uzņē-
mējdarbību?
– Ne valsts, ne pašvaldība nekad sevi nav pierādījuši 
kā labs apsaimniekotājs, tajā pašā laikā jāņem vērā 
virkne stratēģisku priekšnoteikumu. tā, piemēram, ja 
tirgus signāli liecina, ka kādā konkrētā vietā uzņēmējs 
varbūt nekad neatnāks, tad siltuma ražošana, atkritu-
mu apsaimniekošana, transporta nodrošināšana vai 
citas tikpat svarīgas jomas jāpārņem pašvaldībai, jo 
nedrīkst atstāt iedzīvotājus bez šiem pakalpojumiem. 

tomēr man šķiet, ka šobrīd latvijā jau izveidojusies 
pietiekami liela un spēcīga uzņēmēju saime, kas ir 
gatava strādāt un piedāvāt dažādus risinājumus.

– vai jūsu laikā tiks turpināts uzņemtais kurss uz to, 
ka pašvaldības vairāk iesaistās publisko īpašumu 
pārvaldībā?
– kurss, protams, tiks turpināts. lai pašvaldības kļūtu 
stabilākas un stiprākas, ir loģiski, ka tas īpašums, kas 
atrodas tās teritorijā, piekrīt pašvaldībai. protams, tas 
prasa līdzekļus – gan reģistrācijai, gan apsaimniekoša-
nai, bet ilgtermiņā varētu dot papildu labumus. Mana 
pilna pārliecība, ka pašvaldībai jābūt saimniekam 
savā teritorijā.

– Jūs šajā amatā vēl neesat ne simts dienas, bet vai 
esat apzinājis savu saimniecību?
– Ministrijā strādāju kopš piektā novembra un šajos 
mēnešos vairāk sanācis būt briselē nekā pašvaldībās, 
tomēr esmu ticies ar vairāku pašvaldību vadītājiem, 
no kuriem daudzus pazīstu jau sen. gribu uzslavēt 
ministrijas darbiniekus, kuri nodarbojas ar reģio-
nālās attīstības jautājumiem – viņi rūpīgi izvērtējuši 
pašreizējo situāciju un gatavo jautājumus, kurus 
apspriedīsim arī eiropas mērogā. Jūnijā Rīgā notiks 
Neformālās es Ministru padomes sanāksme, kur 
akcentēsim mazo un vidējo pilsētu attīstību. gribam 
pievērst eiropas ministru un arī reģionālās attīstības 
komisāres uzmanību šim jautājumam, jo latvijai tas 
ir ļoti būtisks.

– Žurnāla turpmākajās lappusēs dots vārds visām 
pašvaldībām, kam uzdevām vienādus jautājumus. 
tāpēc līdzīgs jautājums arī jums – izvērtējot aizvadī-
to gadu, kādu atzīmi 10 ballu sistēmā būtu pelnījis 
2014. gads jūsu dzīvē?
– ņemot vērā, ka desmit mēnešus esmu pavadījis 
latvijas lielākā transporta uzņēmuma vadībā un šis 
uzņēmums gadu noslēdzis ar labu rezultātu, arī es 
savu gadu novērtētu diezgan augstu. Novembris un 
decembris gan pagāja ļoti smagā darbā, gatavojot 
budžetu un sakarā ar latvijas prezidentūru. budžets 
kā jau vienmēr neapmierina ne lielāko daļu, tomēr 
esam panākuši vairākas labas lietas, pirmām kārtām 
vienas pieturas aģentūru iekļaušanu mūsu budžeta 
iniciatīvās un arī atraduši iespēju nedaudz pārbīdīt 
finanšu izlīdzināšanas fondu, sniedzot atbalstu lie-
lajām pilsētām. savu darba gadu vērtēju ar atzīmi 
“astoņi”.

– un noslēgumā – vai jūs varat skaidri un gaiši 
pateikt, ka jūsu laikā nekas no augšas netiks mainīts 
un apvienots un ja tagad ir 119 pašvaldības, tad arī 
pēc četriem gadiem būs tikpat?
– es mēģināšu šo četru gadu laikā pašvaldības pārlie-
cināt, ka tām jākļūst stiprākām un ka viens no ceļiem 
ir lielākā un spēcīgākā “brāļa” plecs un nākotnes 
iespējas kopā ar to. gribu cerēt, ka būs daži pozitīvi 
piemēri, bet nekāda spiediena no augšas nebūs!
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tā, summējot pagājušos un vēl priekšā stāvošos 
notikumus, varam vērtēt aizvadīto 2014. gadu, kura 
ritumā Rīga gozējās eiropas kultūras galvaspilsētas 
slavā, un 2015. gada pirmo “puslaiku”, kas aizri-
tēs eiropas savienības prezidentvalsts statusā. pērn 
eiropiešu saziņā biežāk skanēja Rīgas vārds. Šis gads 
vedinās pievērst uzmanību ne tikai latvijas galvaspil-
sētai un Nacionālajai bibliotēkai kā atbildīgo lēmumu 
ģenerēšanas štābam, bet visai valstij.

Arī mūsu žurnāla “politika” rit sazobē ar valstiskajām 
aktualitātēm – 2014. gada pēdējo numuru veltījām 
Rīgai, cenšoties rast kopsavilkumu “kultūras gada” 
būtiskākajiem akcentiem un jauniezīmētajiem vaib-
stiem 813-gadnieces dzīvē. turklāt mērķtiecīgi iemū-
žinājām pārmaiņas visā galvaspilsētas teritorijā, atgā-
dinot un pierādot, ka Rīga nav tikai vecrīga un centrs, 
bet pietiekami diža eiropas metropole, kur gādā ne 
vien par ievērojamiem kultūrvēstures objektiem, bet 
arī par katra “guļamrajona” savdabību. 

2015. gada pirmo numuru, tāpat kā divus iepriekšē-
jos gadus, veltām pašvaldību “bilancēm”. gadumijā 
ikviens no mums aizdomājās par to, kādas bija aizva-
dītā gada 365 dienas, 8760 stundas, 525 600 minūtes 
un 31 536 000 sekundes. ko esam paveikuši katrs 
personiski? kas atmiņā paliekošs bijis mācību iestā-
des, darbavietas, nevalstiskās organizācijas, interešu 
pulciņa vai cita mēroga “kopas” kolektīvam?

Mūsu žurnāla mērķauditorija – visas latvijas pašval-

dības, protams, nav izņēmums. tāpēc, saglabājot 
tradīciju, aicinājām par sava novada vai pilsētas 2014. 
gada “bilanci” pastāstīt arī citiem “loga” lasītājiem. 
piedāvāto jautājumu lielākā daļa bija tradicionāli, bet 
viens, kā parasti, deva iespēju mazliet pafantazēt – 
2012. gadu lūdzām novērtēt ar kādu krāsu, 2013. gadu 
varēja raksturot ar kādu atbilstošu sakāmvārdu vai tei-
cienu, šogad paralēles rosinājām meklēt kinopasaulē.

kurus no jautājumiem izvēlēties, to atstājām mūsu 
čaklo līdzautoru – pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu ziņā.

• 2014. gada nozīmīgākie notikumi top 5.
• Kādu “atzīmi” 10 ballu sistēmā būtu pelnījis aiz-

ejošais gads jūsu pašvaldības dzīvē? kāpēc?
• Kādai populārai kinofilmai vai seriālam radniecī-

gu lenti varētu uzņemt par 2014. gadā notikušo 
un kāpēc? varat izvēlēties visu gadu kopumā vai 
tikai vienu spilgtu notikumu.

• Gadumijā parasti cenšamies atcerēties labo, 
tomēr – vai 2014. gads jūsu pašvaldībai ir nesis arī 
kādu iespēju turpmāk mācīties no savām kļūdām? 
varbūt šī pieredze (projektos, iepirkumos, sociā-
lajā darbā utt.) varētu noderēt citiem kolēģiem?

• Kuros notikumos visvairāk sajutāt pašvaldības 
iedzīvotāju vienotību, viņu patriotiskumu un 
mīlestību pret savu pilsētu/novadu?

• Kā varētu raksturot jūsu pašvaldības vietu Latvijas 
koptēlā? vai bija kāds brīdis, kad jutāties pamanī-
ti un novērtēti visas valsts mērogā?

PUSOTRS GADS 
EIROPAS CENTRĀ
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Aglonas novada ģerbonim par pamatu 
izmantots stilizēts Aglonas bazilikas tor-
ņu centrālais krusts, kas simbolizē Aglo-
nas novadu kā svētvietu un svētceļotāju 
mērķi. krusta četri stari simbolizē četru 
debespušu ceļus, pa kuriem uz Aglonu 

ierodas cilvēki, lai rastu 
garīgo atbalstu. Četras 
krusta daļas ir arī aglo-
nas novada četri pagas-
ti – aglonas, šķeltovas, 
Grāveru un kastuļinas, 
kas vienoti apļa zīmē, 
mūžības un saules sim-
bolā. Atskatoties uz 2014. 
gadu, pakavēsimies pie 
mūsu novada labo cil-
vēku labajiem darbiem 
– skaistākajiem un nozī-
mīgākajiem notikumiem 
četrās jomās: novada in-

frastruktūras attīstība un iedzīvotāju dzīves līmeņa pa-
augstināšana, izglītība, kultūra un tradīciju veidošana.

Aglonas novada dome veiksmīgi turpina īstenot da-
žādus projektus, piesaistot es fondu līdzekļus: eRAf 
projekti saistīti ar ūdenssaimniecības attīstību Aglo-
nas novada grāveru, Aglonas un Jaunaglonas ciemos. 
projektu īstenošanas rezultātā tiek sakārtota vide, 
uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte, 
paaugstinās iedzīvotāju dzīves līmenis. vairāku elf-
lA projektu ietvaros Šķeltovas pagastā tika izveidots 
iedzīvotāju atbalsta centrs, iegādāts inventārs sporta 
nodarbībām personām ar īpašām vajadzībām nova-
da sociālās aprūpes centrā “Aglona”. katrā pagastā ir 
biedrības, kas daudz strādā pie vides sakārtošanas, 
veido jaunus rotaļu laukumus bērniem, atjauno eso-
šos, remontē telpas un atklāj trenažieru zāles ar visu 
nepieciešamo aprīkojumu, īstenojot projektus “iedzī-
votāji veido savu vidi”.

Mūsu novadam 2014. gads bija veiksmīgs izglītības 
jomā. Aglonas vidusskola kļuva par latvijas “mazo 
skolu” reitinga līderi, un Melngalvju namā svinīgā ce-
remonijā valsts prezidents Andris bērziņš pasniedza 
direktorei lidijai Šatilovai un pedagogiem diplomu 
un Ata kronvalda ceļojošo balvu “lielā pūce”. Aglo-
nas vidusskolas vārds ir pieminēts arī vairākās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, kur ļoti veiksmīgi piedalījās 
12. klases skolēns daniels krimans. Rezultāts ir spī-
došs: daniels ieguva pirmo vietu latvijas valsts 36. 
bioloģijas olimpiādē un 64. matemātikas olimpiādē, 
bet 15. ekonomikas olimpiādē viņš nopelnīja pirmās 
pakāpes diplomu un zelta medaļu. No 25. starptautis-

kās bioloģijas olimpiādes indonēzijā daniels pārveda 
sudraba medaļu!

visa gada garumā esam nesuši pasaulē Aglonas un lat-
vijas vārdu. aglonas novada koris “assumpta” (kora 
prezidente inga dzalba) piedalījās iv garīgās mūzikas 
koru festivālā “kaunas Musica Religiosa” lietuvā un 
atgriezās ar zelta diplomu. kora gregorisko dziedā-
jumu grupa uzstājās gregorisko dziedājumu festivālā 
bratislavā. aglonas bazilikas kora skolas koris (vadī-
tāja ieva lazdāne) piedalījās Pueri Cantors starptautis-
kajā kongresā parīzē. kora skolas vārds ieguvis labu 
starptautisku reputāciju, to pazīst eiropā, tā dziesmas 
ir skanējušas izcilos kultūras pieminekļos – sv. pētera 
bazilikā Romā, parīzes dievmātes katedrālē u.c.

aglona vilina tūristus ar skaistu dabu, ekoloģiski tīru 
vidi, ērtiem viesu namiem. ciemiņi ar lielu interesi ap-
meklē Maizes muzeju (vadītāja vija kudiņa) un otrā 
pasaules kara ekspozīciju (muzeju) (vadītājs valdis tu-
movs) ar interesantāko eksponātu kolekciju latgalē, 
karaļa kalnu un citās vietās.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna strei-
ķe uzsver, ka novada galvenā vērtība ir iedzīvotāji. 
Mūsu cilvēki ir strādāt griboši, radoši un prot labi at-
pūsties. vairāki kultūras un sporta pasākumi ir kļuvuši 
novadā par tradīciju: skaistie aglonas novada svētki 
ar “bēbīšu gājienu” un pašdarbnieku koncertu, svinī-
gais valsts svētku pasākums ar gada cilvēka un gada 
balvas pasniegšanu iedzīvotājiem, čaklāko zemnieku 
un uzņēmēju gada sumināšana, biedrības “Neaiz-
mirstule” organizētā velodiena “Ar veļiku pa Aglonu”, 
lielā līgo regate pa Aglonas ezeriem, tradicionālais 
vislatvijas viju saiets Aglonā.

2014. gadā ir iesākti dažādi projekti, darbi, iecerēti 
plāni nākotnei, kas noteikti piepildīsies, jo mēs visi 
vēlamies strādāt un dzīvot Aglonas novadā.

AGLONAS novadsAGLONAS novads
Tatjana Komare
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pilsētas izaugsmei un kārtībai. 2014. gadā sekmī-
gi pabeigts pēdējais eRAf aktivitātē “Nacionālas 
un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes 
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” atbalstītais 
projekts, rekonstruējot Aizkraukles pilsētas spīdolas 
ielu. Šīs aktivitātes ietvaros novada attīstībā kopš 
2007. gada ieguldīti 11,9 miljoni eiro – labiekārtots 
Jaunceltnes ielas dzīvojamais rajons, jaunu veidolu 
ieguvusi bibliotēka un tai pieguļošā bērzu iela, pilsē-
tas kultūras nams, uzlabota siltumefektivitāte novada 
skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs u.c. turpinās 
spīdolas ielas un draudzības krastmalas teritorijas 
labiekārtošana par pašvaldības līdzekļiem.

attīstās un eksportē. viens no lielākajiem eksportētā-
jiem novadā sia “auto cardan”, kur ražo un remontē 
smago automašīnu kardānus, pērn Aizkraukles pagas-
tā uzbūvēja jaunu ražošanas bāzi un no nomātām 
telpām pārcēlās uz savu labi aprīkoto darbnīcu.
paplašināšanos, uzbūvējot jaunas ražošanas telpas, 
uzsāka amerikāņiem piederošā durvju ražotājfirma 
sia “Jeld–Wen latvija”. tuvākajos mēnešos uzņē-
mums sola ap 50 jaunu darba vietu. Uzņēmums 
eksportē savu produkciju gandrīz uz visiem konti-
nentiem.

auto “uzpilda” no domes elektrokontakta. 
izveidota novada pašvaldības policija, pagaidām 
gan tikai ar vienu inspektora vienību. lai nodro-
šinātu policijas inspektoru valdi Jaunozoliņu ar 
transportu, iegādāts pirmais elektromobilis novadā 
– Volkswagen e–up!

stipendija – mēra piemiņai. piešķirta bijušā mēra 
viļņa plūmes ceturtā piemiņas stipendija “Aizkraukles 
attīstībai”. to saņēma ģimnāzijas absolvents Gunārs 
svenčs. viņš studē Rīgas tehniskās universitātes 
inženierekonomikas un vadības fakultātē.

pirmā stipendiāte Jūlija šapolovska pērn saņēma 
inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē. viņa 
enerģētikas uzņēmumā “enefit” veic biznesa analītiķa 
un administratora pienākumus, iesaistās pasākumu 
rīkošanā.

balvas izdrukā 
3d printerī. kas 
to būtu domā-
jis – dators ražo 
dažādas plast-
masas lietiņas! 
izvērtējot 2014. 
gada notiku-
mus no va dā, 
n o  m i  n ā  c i  j ā 
“ i n o  v ā  c i  j a ” 
vēr tē tā ji vien-
prā tī gi izvēlē-
jās teikt pašval-
dības paldies par 3dimensiju drukas laboratorijas 
ie rī košanu Aizkraukles novada ģimnāzijā. Šīs idejas 
ierosinātāji, projekta rakstītāji, tālāk virzītāji un reali-
zētāji Zane sirmace un aija un Guntis romanovski 
saņēma balvu “gada notikums 2014”, kas viņu pašu 
drukāta jaunajā 3d laboratorijā. Šādas balvas saņē-
ma vēl deviņi dažādu notikumu virzītāji – iestādes, 
biedrības, privātpersonas. viņu vidū arī Aizkraukles 
bērnu un jauniešu centrs par novada svētku skais-
tākā pasākuma – tautas deju festivāla “latvju bērni 
danci veda”, kurā piedalījās ap 4000 skolēnu no 
visas latvijas malām, koordinēšanu. Šajos svētkos 
notika krāšņākais un garākais svētku gājiens novada 
vēsturē.

sākusies skolu optimizācija. beidzot dome pieņēma 
radikālu un varbūt daļai iedzīvotāju sāpīgu, bet sen 
gaidītu lēmumu par skolu optimizāciju, lai nodroši-
nātu atbilstošus apstākļus arī jaunāko klašu audzēk-
ņiem. pirmais solis veikts – sākumskolas piektās un 
sestās klases sekmīgi izvietotas novada ģimnāzijas 
telpās. Neatļaujot otrai vidusskolai, kurā galvenokārt 
bērni mācās krievu valodā, atvērt 10. klasi ar latviešu 
programmu un nepietiekamu audzēkņu skaitu, izcē-
lās nemiers, kas norima līdz ar saeimas vēlēšanām 
un izglītības ministres vizīti. dzīve iet savu gaitu – 
visi, kuri gribējuši mācīties vidusskolā, atrod savu  
vietu.

visa latvija – aizkrauklē. latvijas 118 pašvaldību pār-
stāvji, lai kopīgi domātu, kā valsts naudas deķīti dabūt 
vairāk savā pusē, pulcējās uz latvijas pašvaldību 
savienības 25. kongresu Aizkrauklē. bijām lepni, izrā-
dot savu novadu.

AIZKRAUKLES novadsAIZKRAUKLES novads
Aina Podvinska
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Atskatoties uz pagājušo 2014. gadu, kas pēc austrumu 
horoskopa bijis zirga gads, Aizputes novadā redzam 
pilnu vezumu ar savu novadnieku neatlaidīgā darba 
augļiem. tie ir neskaitāmi pasākumi dažādās jomās, 
kas visa gada garumā priecējuši novada iedzīvotājus 
un viesus, taču šoreiz gribam izcelt tos, kas Aizputes 
novada vārdu nesuši ārpus novada robežām.

Aizvadītajā gadā latvija piedalījās ziemas olimpiska-
jās spēlēs sočos. lepojamies ar aizputnieku Helviju 
lūsi, kurš bobslejā oskara Ķibermaņa pilotētajā eki-
pāžā startēja kopā ar stūmējiem Raivi broku un vairi 
leibomu un ieguva 14. vietu.

pagājušā gada aprīlī aizputes volejbola komanda 
iekļuva Nacionālās līgas finālā un, pieveicot “vk 

ventspils” volejbolistus, kļuva par 2014. gada latvijas 
čempionāta Nacionālās līgas uzvarētājiem.

starpnozaru mākslas grupa “serde” piedalījās “Rīga 
2014 – eiropas kultūras galvaspilsēta” programmā 
ar diviem kultūras projektiem – “brīvības dārzs” un 
“Augu sega”, kas bija apskatāmi vidzemes tirgū visas 
vasaras garumā.

30 jauniešu no visas latvijas tikās Aizputē “ideju 
mājas” organizētajā “tuesilv vasaras akadēmijā”, 
kuras ietvaros interesantā un aizraujošā veidā piln-
veidoja savas zināšanas un prasmes komunikācijā un 
viedokļa paušanā, līdzdalībā un notikumu ietekmē-
šanā savā pilsētā, novadā un valstī. 

Jau par ikgadēju tradīciju novembrī Aizputē kļuvu-
si freimaņa mārtiņdiena, kad “Mārtiņa freimaņa 
fonds” pulcina dziedātāja draugus un mūzikas cienī-
tājus no visas latvijas. Aizvadītā gada īpašie notiku-
mi šai dienā bija Arvīda krieva dokumentālās filmas 
“freimis. Mārtiņš freimanis” pirmizrāde un tēlnieka 
kārļa Alaiņa veidotās piemiņas plāksnes atklāšana 
pie freimaņa bērnības mājas, kas izlieta no čuguna 
Aizputē 11. starptautiskajā čuguna mākslas simpo-
zijā.

AIZPUTES novadsAIZPUTES novads
Signe Pucena
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Ar lielu sparu ir aizstei-
dzies kārtējais gads. Mūsu 
novads ieguvis logo un 
saukli “aknīste – novads 
sapņiem un izaugsmei”, 
ko cenšamies attaisnot.

pašvaldībā gads bijis veiksmīgs pabeigto projektu 
ziņā. par to liecina tas, ka, izvērtējot kopējos es 
fondu ieguldījumus uz vienu iedzīvotāju, aknīstes 
novads ieņem vienu no pirmajām vietām – eur 
2294 (VArAM Ziņojums par horizontālo prioritāšu 
“Teritoriju līdzsvarota attīstība” un “rīgas starptautiskā 
konkurētspēja” īstenošanu 2007.–2012. gadā). tā rezul-
tātā pabeigta ūdensvada tīklu rekonstrukcija Asarē, 
no jauna izbūvējot arī centralizētos kanalizācijas tīk-
lus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. siA “Aknīstes 
pakalpojumi” pabeiguši projekta “ūdenssaimniecības 
attīstība Aknīstes pilsētā” trešo kārtu, pieslēguši pie 
maģistrālajiem tīkliem sešas pašvaldībai piederošas 
ēkas, kā arī līdzdarbojās siltumapgādes sistēmas vien-
kāršotas rekonstrukcijas projekta realizācijā Aknīstē, 
kā rezultātā nomainītas maģistrālās siltumtrases, 
vidusskola pieslēgta centralizētajai siltumapgādei. 
pabeigti augšzemes ielas rekonstrukcijas būvdarbi. 

Novada iedzīvotājiem pienākas pateicība par iecietī-
bu un sapratni laikā, kad Augšzemes iela bija pārrakta 
līdz nepazīšanai. ilgstoši nebija gājēju celiņu, arī ceļa 
braucamā daļa dažreiz lietus laikā bija pārvērtusies 
par bezceļu. Nebija viegli vienlaicīgi īstenot divus 
apjomīgus projektus. Rakšanas darbi apgrūtināja pār-
vietošanos arī pie pii “bitīte”, daudzdzīvokļu mājām 
un citur, kur šķērsoja siltumtrases un ūdensvads. taču 
viss novadā notiek uz attīstību un pilnveidošanos.

ierīkots apgaismojums tirgus ielā Aknīstē. siA 
“gārsenes komunālie pakalpojumi” uzsākuši ūdens-
saimniecības rekonstrukcijas projekta realizāciju 
gārsenē.

Aknīstē par pašvaldības līdzekļiem veikti remont-
darbi Mākslas skolas filiālē, vidusskolas garderobē, 
ievilkts ūdensvads muzejā, divām pašvaldībai piede-
rošām vairākdzīvokļu dzīvojamajām mājām nomai-

nīti jumti, bet par iedzīvotāju sakrātajiem apsaim-
niekošanas līdzekļiem apsaimniekotājs nomai-
nījis jumta segumu daudzdzīvokļu mājai skolas  
ielā 10.

ir pieņemts darbā pašvaldības policists, tagad sociālā 
dienesta un bāriņtiesas darbiniekiem ir iespēja droši 
veikt pienākumus, apsekojot savus klientus. par As 
“latvijas valsts meži” ziedojuma līdzekļiem mednie-
ku kolektīviem iegādātas trīs dzesēšanas kameras 
Āfrikas cūku mēra profilaksei.

savukārt uzņēmējdarbībā ievērojams notikums 
2014. gadā ir līgas kapleres zemnieku saimniecības 
“tauriņi” slaucamo govju fermas nodošana eksplua-
tācijā Asares pagastā. Jaunuzbūvētā ferma paredzēta 
300 slaucamo govju turēšanai, iegādāts arī unikāls 
govju slaukšanas robots, kādi latvijā uz vienas rokas 
pirkstiem saskaitāmi.

Aizvadītajā gadā, tāpat kā iepriekšējā, novada iedzī-
votāji vēlējušies veikt dzīves vides uzlabojumus sev 
un citiem, piedaloties Nīderlandes fonda “kNHM” 
projektu “sabiedrība ar dvēseli” konkursā. Novadā 
šogad atbalstīti un īstenoti pieci projekti. tāpat bied-
rība “velo Mix” organizēja jau otro velomaratonu, bet 
Aknīstes bērnu un jauniešu centrā (bJc) evijas Ķiķēnas 
vadībā jau 14. reizi notika vasaras radošās darbnīcas 
“kabata 2014”, izraisot lielu bērnu un vecāku atsaucī-
bu un atzinību. pabeigti leAdeR programmas atbals-
tītie projekti – “Aknīstes novada senioru dienas centra 
izveide Aknīstē” un “Jaunatnes iespējas” – Aknīstes 
bJc.

valsts mērogā ievērojams kultūras dzīves notikums, 
kuru organizēja operdziedātājs Armands siliņš, bija 
ka mer mūzikas festivāls “sansusī” susējas viesu namā.

Arī jaunajā gadā sniegsim viens otram atbalstu, sadar-
bosimies un kopīgi meklēsim risinājumus, domā-
jot par mūsu kopējām mājām – Aknīstes novadu. 
lauki vai pilsēta – mēs visi esam piederīgi novadam. 
Nevienu citu vietu pasaulē mēs nevaram dēvēt par 
savu dzīvesvietu, tāpēc raudzīsim, kā visi kopā mēs 
savas mājas varam vērst labākas, pievilcīgākas gan 
sev, gan viesiem.

AKNĪSTES novadsAKNĪSTES novads
Lāsma Prande
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2014. gada nozīmīgāko notikumu top 5:

Noslēg1. ts salacas upes baseina novadu – Alojas, 
salacgrīvas, burtnieku un Mazsalacas – savstarpē-
jās sadarbības līgums.
Nodibināta Uzņēmēju konsultatīvā padome.2. 
Aizvadīts vidzemes mūzikas skolu koru festivāls 3. 
“kas mēs bijām, būsim, esam” un pasākuma lau-
reātu 10 gadu jubilejas koncerts.
sniegts atbalsts projektam “kartupeļu opera”.4. 
Alojā norisinājies baltijas čempionāts galda teni-5. 
sā.

ALOJAS novadsALOJAS novads
Zane Šlendaka
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2014. gada nozīmīgāko notikumu top 5:
Alsungas jaunie ugunsdzēsēji latvijas izlases sastā-1. 
vā ieguva 1.vietu pasaules čempionātā ugunsdzēsī-
bas sporta disciplīnā “izvēršanās no motorsūkņa”.
svētki Alsungā – 4. starptautiskais 2. burdona festi-
vāls, sv. Miķeļa svētki, lebediks.
piecu gadu jubileja suitu kultūrtelpas iekļaušanai 3. 
UNesco nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vārda 4. 
došanas svētki.
divu toreizējo ministru – tieslietu ministra gaida 5. 
bērziņa un vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministra Romāna Naudiņa – viesošanās 
Alsungā.

Atbildot uz “loga” jautājumiem, nākas atzīt, ka 
Alsungas novads ir pelnījis apaļu desmitnieku par 
veiksmīgi realizētiem projektiem un svētku pasāku-
miem, kā arī savas suitu novada mācību grāmatas un 
“Miķelīša” ābeces izdošanu.

Meklējot sasauci ar kādu kinofilmu, aizgājušo 2014. 
gadu raksturo “suitu kāzas” (1935. gadā mūspusē uzņem-
ta pirmā latviešu etnogrāfiskā filma "Kāzas Alsungā") – 
ar projektu “suitu–setu renesanse¬ atrasts “līgavainis” 

igauņu zemē – setu novads, ar kuru kopīgi realizēti 
vairāki pasākumi un projekti.

vai turpmāk mācīsimies no kādas pieļautas kļūdas? 
Jā, nenāk par skādi atgādinājums: – Uzticies, bet pār-
baudi!

alsungas iedzīvotāju patriotiskums un mīlestība pret 
novadu visvairāk izpaužas sv. Miķeļsvētku gājienā un 
aktīvo biedrību sadarbības veidošanā savā novadā un 
ārpus tā robežām. Novads lepojas ar saviem iedzīvo-
tājiem – bērniem – par sasniegumiem sportā, mākslā, 
mūzikā, olimpiāžu uzvarētājiem, kā arī entuziastiem, 
kas nes Alsungas vārdu un suitu zīmolu pasaulē.

alsungas ugunsdzēsēju uzvara pasaules čempionā-
tā ir sasniegums, ko novērtēja ne tikai valsts mērogā, 

bet arī visas pasaules mērogā, viņu sasniegtais rezul-
tāts 2014. gadā ir jauns latvijas rekords.

Alsungas novads ir suitu novads – lepns, patstāvīgs un 
uz sadarbību vērsts!

ALSUNGAS novadsALSUNGAS novads
Aiga Vanaga-Poriķe
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2014. gads Alūksnes novada pašvaldībai bijis zīmīgs 
ar teritorijas attīstībai un iedzīvotājiem svarīgu un 
finansiāli apjomīgu projektu īstenošanu, lepnumu par 
novada pārstāvju sasniegumiem latvijā un ārpus tās un 
prieku dalīties ar novada bagātībām, uzņemot viesus.

pērn pašvaldība sāka īstenot svarīgu projektu 
“uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un brūža ēkas 
rekonstrukcija alūksnes pilsētā”. tā mērķis ir stipri-
nāt Alūksnes kā reģionālās nozīmes attīstības centra 
konkurētspēju un veicināt uzņēmējdarbības attīstību, 
pilnveidojot tai nepieciešamo ielu un arī kultūras 
iestāžu infrastruktūru. visu vasaru līdz pat vēlam 
rudenim ritēja sešu pilsētas centra ielu rekonstruk-
cija, savukārt brūža ēkā Alūksnes ezera krastā darbi 
turpinās arī ziemā. Šajā Alūksnes muižas kompleksa 
celtnē jau vairāk nekā 85 gadus atradies Alūksnes 
tautas nams. pēc projekta īstenošanas ēku kopā ar 
jaunbūvēto piebūvi izmantosim gan uzņēmējdarbī-
bas atbalsta centra, gan pašvaldības kultūras iestādes 
darba nodrošināšanai, tāpēc visi ar nepacietību gaida 
projekta noslēgumu 2015. gadā.

Novada centrā pērn noslēdzās divi plaši tranzīta ielu 
rekonstrukcijas projekti, un rezultātā esam ieguvuši 
gandrīz piecus kilometrus atjaunotas transporta infra-
struktūras pilsētas teritorijā.

2014. gada pašvaldības budžetā deputāti pirmo reizi 
izveidoja īpašu mērķprogrammu pagastu teritoriju 
infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai, līdz 
pat 2017. gadam paredzot šim mērķim 160 tūkstošus 
eiro gadā. katrs no novada 15 pagastiem no mērķ-
programmas var saņemt noteiktu summu, ko izlietot 
savai teritorijai nozīmīgu projektu īstenošanai. pirmie 
astoņi projekti pagastos aizvadītajā gadā jau īstenoti.

2014. gadā Alūksnes novada vārdam skanēt latvijā 
un aiz tās robežām likuši sportisti, pedagogi un 
amatiermākslas kolektīvi. gada sākumā soču olim-
piskajās spēlēs īkšķus turējām par savējiem – latvijas 
biatlona līderi andreju rastorgujevu un viņa treneri 
intaru berkuli, biatlonisti Žannu Juškāni un bob-
slejistu intaru dambi. savukārt trīs jaunie Alūksnes 

biatlonisti, kuru vārdus noteikti nākotnē dzirdēsim 
skanam daudz skaļāk – ingus deksnis, vladislavs 
Ņedaivodins un linards Zēmelis kopā ar treneri 
sergeju sverčkovu, pašvaldības finansiāli atbalstīti, 
latviju pārstāvēja pasaules biatlona čempionātā jau-
niešiem un junioriem preskailas pilsētā Asv. Mājup 
puiši atveda gan jaunu sacīkšu pieredzi, gan augsto 
astoto vietu iedzīšanas disciplīnā.

vasarā bijām lepni sagaidīt mājās no starptautiskā 
mūzikas un tautas dejas festivāla – konkursa serbijā 
“belgrade Award 2014” Alūksnes pilsētas tautas nama 
deju kopu “Jukums” ar izcīnīto otro vietu, bet jūlijā zelta 
diplomu no pasaules koru olimpiādes konkursa mājās 
pārveda skolotāju koris “atzele”. gada nogalē priecā-
jāmies līdz ar Alūksnes novada vidusskolas direktora 
vietnieci izglītības jomā līgu krūmiņu, kura saņēma 
prestižo latvijas informācijas un komunikācijas tehno-
loģijas asociācijas nozares balvu “platīna pele” katego-
rijā “labākais e-skolotājs” par nozīmīgu ieguldījumu 
e-prasmju veicināšanā un e-vides lietotāju izglītošanā.

zenta Mauriņa ir teikusi: “Prieks ir izstarot un izdalīt. 
Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize 
vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to 
saņem.” Arī mēs pērn bijām priecīgi novada ciemi-
ņiem dot labāko un pretim saņemt daudz smaidu 
un pateicības vārdus. Maijā viesos uzņēmām latvijas 
pašvaldību izpilddirektorus, cerot, ka šī bija iespēja 
gan iegūt noderīgu pieredzi, gan baudīt brīnišķīgos 
laikapstākļus un skaisto Alūksnes novada dabu.

vasaras vidū Alūksnes novadā iedibinājām jaunu 
tradīciju un Jaunlaicenē, vismalēniskākajā no nova-
da pagastiem, aicinājām malēniešus tikties pirmajos 
vispasaules malēniešu svētkos. tad arī ikvienam 
viesim bija iespēja tuvāk iepazīt šīs puses savdabīgos 
ļaudis, par kuru izrīcībām zināmi dažādi nostāsti.

Allaž būsiet mīļi gaidīti mūspusē, bet īpašs prieks 
šogad mums novadā būs uzņemt pasaules čempio-
nāta ātrumlaivu izturības braucienā dalībniekus 13. 
jūnijā un visas latvijas puķu draugu saieta dalībnie-
kus 18. jūlijā!

ALŪKSNES novadsALŪKSNES novads
Evita Aploka
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Janvāris. Jaunais gads Amatas novadā sākas priecīgi 
– ar 7. starptautisko danču nakti ģikšos. dejo un muzi-
cē visi, bez vecuma ierobežojuma, līdz nākamajam 
rītam, visi, kam senie danči ir hobijs. vēsti par Amatas 
novada viesmīlību, par mazo miestiņu, vārdā ģikši ar 
skaisto kultūras centru, uz savām mājām aizved ne 
tikai viesi no visas latvijas, bet arī dancotāji un muzi-
kanti no kaimiņzemēm. pirmo reizi uz nopietnu saru-
nu tiekas tie, kas dzīvo novada galvenās upes – Amatas 
krastos, kuri izmitina tūristus vai brauc ar laivām.

februāris. Novads tiek pārstāvēts starptautiskajā tūris-
ma gadatirgū “balttour 2014”. zīmola “enter gauja” 
stendā kopā ar citiem novadiem un pagastiem aici-
nām brīvdienās apceļot mūsu dabas un kultūrvēstu-
res jaukumus.

marts. konference “kāpēc jāzina par padomju depor-
tācijām?”.

aprīlis. ūdenstūristu svētki “Amatai 50”. latvijas čem-
pionāts ūdenstūrismā, retro laivu parāde, vēsturiska 
fotoizstāde, ilggadēju fanu tikšanās, atmiņas un stāsti. 
lielā talka novada piecos pagastos, sakopjot vecos 
parkus un citas vietas.

maijs. Novada seniori apgūst brīvprātīgā gida – tūris-
tu pavadoņa prasmes. Muzeju nakts, pavasara tir-
dziņš ieriķos, pavasara talka Amatas takā un daudzi 
pārgājieni ar un bez mugursomām gar Amatu.

Jūnijs. Amatas novada senioriem gidiem izlaidums 
– tiek izsniegtas “ekskursiju pavadoņu apliecības”. 
pēc lustīgas līgošanas visos pagastos pirms pēteriem 
pie zvārtes ieža pulcējas zāļu sievas un vīri uz piekto 
Ārstniecības un ēdamo augu semināru.

Jūlijs. Novada 14. dzimšanas dienu ieskandinām visos 
pagastnamos, izdancinot sievas un vīrus. Melānijas 
vanagas muzejā atklājam inovatīvu virtuālo ekspo-
zīciju “esi pats!”. Novada svētki Nītaurē, kur Amatas 
novads satiekas, svin, līksmo, sporto, dižojas, medī 
laiku, kaļ naudu, dzied un dejo. Āraišu svētki – divas 
visviskarstākās dienas ap Jēkabiem, izrādot novadnie-

kiem un tāliem viesiem ezerpili un Āraišu vējdzirnavas, 
cepot maizi, demonstrējot senos amatus, vizinot ar 
vienkočiem pa ezeru, stāstot par podiem un medu.

augusts. 23. augustā, tieši tāpat kā pirms 25 gadiem, 
Amatas novadu atkal šķērso Baltijas ceļš. vēsturisko 
maršrutu daudzi izbrauc ar velosipēdiem. pat nepa-
manījām, kā gar novada vienu malu aizskrien ultra-
maratona “cēsis eco trail” dalībnieki. toties līvos 
skaļās līdzjutēju balsis vēsta par “ielu spēlēm”. visiem 
patika! Rīkosim arī nākamgad.

septembris. zinību dienā kopā ar novada skolēniem 
un skolotājiem spārē atklājam Rakstnieku parku, kas 
sākts veidot pirms 84 gadiem, un atjaunojam liepu 
aleju. sākas ūdenssaimniecības sakārtošana skujenes 
ciemā. “Rakšos” pie lamām un kamieļiem rīkojam 
starpnovadu sporta spēles un viesmīlīgi ļaujam uzva-
rēt citiem. Āraišu ezers nodots novada valdījumā.

oktobris. ievēlam 12. saeimu, ejam rudens pārgājienā 
gar Amatu, iepazīstinot ar norisēm dabā tik lielu dalīb-
nieku pulku, ka jāaicina palīgā rezerves gidi. pa novada 
ceļiem klusu sāk ripot “volkswagen” elektromobilis.

novembris. lāčplēša dienas lāpu gājieni, latvijas 
Republikas svētku svinības pagastos, Amatas novada 
“gada cilvēka” un “Arheologu zigrīdas un Jāņa Apalu 
prēmijas” laureātu apbalvošana.

decembris. Amatu mājas rosināti un organizēti, 
novada domē pirmo reizi savus meistardarbus rāda 
visu piecu pagastu rokdarbnieki. izstādes noslēgumā 
pie novada domes ziemassvētku tirdziņš, viesojas 
ķekatnieki. labākā dāvana – kalendārs 2015. gadam 
“Amatas novada vēstures liecinieki”. veidots no iedzī-
votāju fotokolekcijām, bilžu atlasē sociālajos tīklos ar 
interesi piedalās daudzi novadnieki.

AMATAS novadsAMATAS novads
Līga Eglīte
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Apes novads, kas sastāv 
no Apes pilsētas, Apes, 
gaujienas, virešu un 
trapenes pagastiem, kopš 
2009. gada soli pa solim 

īsteno dažādus projektus gan sociālās jomas uzlabo-
šanā, gan novada attīstībai kopumā, atstājot vēstures 
lapai ievērojamas rindas arī 2014. gadā.

ir pabeigta Apes novada plānošanas dokumentu 
izstrāde, nosakot Apes novada redzējumu un rīcību 
tālākai attīstībai – Apes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013.–2030. gadam, Apes novada attīstības 
programma 2014.–2020. gadam un arī Apes novada 
teritorijas plānojums 2014.–2025. gadam.

2014. gadā ar eiropas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu Apē tika veikti dzirnavu ielas rekonstrukcijas 
darbi, ar klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta līdz-
finansējumu tika siltināta dāvja ozoliņa apes vidus-
skola, paaugstinot ēku kompleksa energoefektivi-

tāti, samazinot siltumenerģijas patēriņu un sniedzot 
ieguldījumu apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanai. 
Ar Apes novada domes finansējumu Apes pirmssko-
las izglītības iestādē “vāverīte” tika veikta vienkāršā 
rekonstrukcija, iegūstot lielākas un gaišākas telpas.

tika pabeigts darbs pie projekta “inovatīvi risinājumi 
veco laužu aprūpei mājās”. Apes novada sociālā 
dienesta īpašumā ir jaunas tehnoloģijas, drošības 
pogas un telefoni ar trauksmes pogu, lai uzlabotu 
dzīves kvalitāti un lielāku drošību veciem cilvēkiem, 
kas dzīvo mājās. sociālajā dienestā tika izveidots 
atbalsta pasākums higiēnas nodrošināšanā – veļas 
mazgāšanas un dušas izmantošanas iespējas sociālās 
atstumtības riskam pakļautām personām.

laba sadarbība ir izveidojusies ar vidzemes augst-
skolu, kā vienu no veiksmes stāstiem minot – tūrisma 
virziena studentu un pasniedzēju integrētā apvidus 
prakse Apē, kur desmit dienu laikā tika veikti dažādi 
darbi pilsētas un apkārtējās teritorijas sakārtošanā un 
tūristu piesaistes uzlabošanā.

sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Apes 
novada dome skolēnu vasaras nodarbinātības pasā-
kumā jūnijā, jūlijā un augustā kopā nodarbināja 24 
skolēnus – gan tūrisma darba organizēšanā, gan bib-
liotēkās un projektu realizēšanā.

uzņēmējdarbības sektora veicināšanā Apes nova-
da dome sadarbībā ar igauniju un krieviju turpina 
projektu “kultūras mantojuma un dabas resursu 
izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas 
reģionos”, organizējot dažādus seminārus par biz-
nesa iespējām latvijā un uzņēmējdarbības nosacī-
jumiem igaunijā un krievijā. Arī šā projekta ietvaros 
Apes novada skolās tiek īstenota biznesa izglītības 
organizācijas Junior Achievement – Young Enterprise 
praktiskā mācību programma – skolēnu mācību 
uzņēmumi, kur vairāk nekā 80 bērnu no visa novada 
apgūst iemaņas veidot un vadīt savus uzņēmumus.

Apes novada dome 2014. gadā pirmo reizi izsludināja 
Jauniešu biznesa ideju konkursu komercdarbības 
uzsākšanai Apes novadā, kura mērķis bija veicināt 
jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) 
veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa 
uzsākšanai.

Aizvadīts pirmais pašvaldības administrācijas piere-
dzes brauciens uz norvēģiju, veicinot apmaiņu ar 
labās prakses piemēriem pašvaldību administratīvā 
darba nodrošināšanā.

savukārt tradicionālie apes pilsētas svētki 2014. gadā 
tika atzīmēti Apes kolhozu atceres 65. gadadienai, 
akcentējot, ka ar katru mirkli mēs pazaudējam kādu 
liecību, kādu vēsti, kas aiziet līdzi cilvēkiem.

Apes novads iet roku rokā ar darbīgiem cilvēkiem, 
kuri redz novada attīstību un iespēju to realizēt.

APES novadsAPES novads
Ilze Ērmane

apes novada skolēnu mācību uzņēmumu pārstāvji 
pašu rokām saražoto produkciju pārdod Ziemassvētku 
tirdziņā apē.
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katra pašvaldība mūsu valsts gleznajā seģenē ieņem 
nozīmīgu vietu un lomu, veidojot mūsu valsti atpa-
zīstamu starp daudzām citām valstīm pasaulē. Auces 
novada stūrakmeņi ir patriotisms, pašaizliedzīgs 
darbs un iedzīvotāju saliedētība.

pērnā gada izskaņā 18. novembris Auces novadam 
kļuva par īpašu dienu, jo Auce tika izraudzīta kā vieta, 
kur rīkot vienu no četriem latvijas Republikas 96. 
gadadienai veltītajiem reģiona koncertiem ar latvijas 
Radio kora piedalīšanos diriģenta sigvarda kļavas 
vadībā. kultūras centrā valdīja svinīga, patriotiska 
un pacilāta gaisotne. pasākuma laikā tika pasniegti 
novada pašvaldības augstākie apbalvojumi – pirmo 
reizi Auces novada vēsturē tika pasniegtas arī stikla 
skulptūras stilizēta novada ģerboņa elementa – pasta 
raga izskatā.

Auces novads lepojas ar ikvienu iedzīvotāju, kurš 
ar savu pašaizliedzīgo darbu un radošiem sasnie-
gumiem ir pierādījis, ka viņam rūp sava novada un 
latvijas nākotne. turklāt tieši šādos spilgti emocionā-
los brīžos jūtama pašvaldības iedzīvotāju vienotība 

un mīlestība pret savu novadu un pilsētu, kā tas vēro-
jams arī ilggadējos auces novada svētkos un Gunāra 
ordelovska starptautiskajā pūtēju orķestru festi-
vālā, kas 2015. gadā svinēs jau savu XX gadskārtu un 
pulcina kopā tūkstošiem dalībnieku gan no latvijas, 
gan ārvalstīm. gaidām ciemos arī jūs!

Atskatoties uz aizgājušo gadu, mēs katrs pāršķiram 
jaunu savas dzīves gada lapaspusi, kas gada sākumā 
ir tik tīra un balta kā ilgi gaidītais sniegs, un tikai mūsu 
pašu ziņā ir tas, kādas domas, darbus un cerību pie-
pildījumu tajā ierakstīsim. pavadīto gadu novērtējam 
ar atzīmi 7, atstājot gana lielu rezervi novada izaug-
smei, bet objektīvi vērtējot padarīto kopsakarībā ar 
plānoto un iecerēto.

lai piepildās labākie un pat pārdrošākie sapņi un 
nodomi, ko vēlam sev, citām pašvaldībām un valstij!

riharda rudzīša un autores foto

AUCES novadsAUCES novads
Gita Šēfere-Šteinberga
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Top 10 notikumi:

sācis kursēt 1. iekšējais autobusu maršruts novadā, 
kas daudziem skolēniem no attālākajiem ciemiem 
tagad ļauj ērti nokļūt skolā agrajās rīta stundās.
Atvērts 2. klientu apkalpošanas centrs, lai atvieglo-
tu iedzīvotāju saziņu ar domes speciālistiem.
Atklāta 3. vēstures un mākslas galerija.

Uzbūvēta lielākā daļa 4. dambim gar gauju, kas 
pasargās iedzīvotājus no plūdiem.

Ādažu novadā atklātas 5. divas lielas rūpnīcas – 
jauna zivju pārstrādes rūpnīca “kH select” un bio-
loģiskās pārtikas ražotne “lat eko food”, kas ražo 
bioloģiski sertificētu pārtiku un ir vienīgais bērnu 
pārtikas ražotājs latvijā.
Ādažu centrā atvērts plašs, drošs, ērts un atraktīvs 6. 
bērnu rotaļu laukums.

7. pirmo reizi Ādažos tika organizēts novada labāko 
sportistu apbalvošanas pasākums “ādažu sporta 
laureāts 2014”, kā arī ieviestas jaunas tradīcijas 
Ādažu sporta dzīvē – 1. maija krosa stafešu skrē-
jiens, “Rudens kross”, novada sporta spēles u.c. 
Aizvadītajā gadā Ādažos izveidota viena no lielā-
kajām slidotavām latvijā.

8. “Gaujas svētki ādažos” guvuši vislielāko atzinību 
un novērtējumu iedzīvotāju vidū kā skaistākā pie-
redze, kas saistās ar Ādažiem. pērn Ādažu kultūras 
centram bija tas gods izstādīt arī leģendārā māk-
slinieka leo kokles gleznas no mākslinieka dzī-
vesbiedres terēzes kokles kolekcijas. 

9. Jauna, profesionāla koncepcija vides dizaina 
noformējumā – ziemassvētku laikā Ādaži šogad 
iemirdzējās tik spoži kā nekad agrāk, jo Ādažu 
novada dome izveidojusi līdz šim nebijušu štata 
vienību – ainavu arhitekts, kā arī konceptuāli 
nolēmusi strādāt pie vides dizaina uzlabošanas. 
Ādažos par godu svētkiem tapa vērienīgs vides 
objekts – Rīgas gatves un gaujas ielas krustojuma 
centrālo apli rotāja milzīgs adventes vainags ar 
centrā izvietotām četrām izgaismotām svecēm, 
kuras pa vienai iemirdzējās katrā Adventes svēt-
dienā.

10. atbalsts uzņēmējdarbības videi. pēc Ādažu 
novada domes iniciatīvas pirmo reizi kopā sanāca 
lielākā daļa Ādažu novada uzņēmēju, lai apvieno-
tos un dibinātu savu biedrību. dome izveidojusi 
jaunu štata vienību – projektu vadītājs uzņēmēj-
darbības jomā.

foto: kristīne berķe, karīna miķelsone  
un monika Griezne

ĀDAŽU novadsĀDAŽU novads
Monika Griezne



bilance 2014

LOGS38

2014. gada nozīmīgāko notikumu top 5
babītes novada domes priekšsēdētāja andreja ences 
skatījumā:

1. kultūrizglītības centra atklāšana. babītes nova-
da svētku laikā 1. septembrī atklātajā ēkā piņķos 
mājvietu radušas trīs pašvaldības iestādes – 
kultūrizglītības centrs, babītes Mūzikas skola un 
bibliotēka, kā arī Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta brigāde.

2. babītes novada piecu gadu jubilejas svētki. 
iedzīvotājiem un viesiem piņķos bija iespēja vērot 

un piedalīties dažādās aktivitātēs – svētku gājienā, 
babītes novadā darbojošos uzņēmumu produktu 
un pakalpojumu prezentācijas tirdziņā, vasaras 
sporta spēlēs, vērot Zumba fitness priekšnesumus 
un svētku noslēguma grandiozāko notikumu – 
deju lieluzvedumu “lec, sAUlīte, spīdi spoži, 
rotā mūsu novadiņ’!”, kas ar nosaukumu “lec, 
sAUlīte!” savu pirmiestudējumu piedzīvoja 2014. 
gada vasaras saulgriežos Mežaparka lielajā estrā-
dē.

3. trīnīšu piedzimšana maijā.
4. sešas pirmās klases babītes vidusskolā.
5. Ūdenssaimniecības attīstības projektu pabeig-

šana babītē, piņķos un spuņciemā.

Aizvadīto gadu pašvaldības darbā vērtējam ar atzīmi 
9, jo saņēmām daudz atzinīgu vārdu no iedzīvotājiem 
par pašvaldības institūciju darbu. visvairāk novada 
iedzīvotāju vienotību un mīlestību pret savu novadu 
sajutām babītes novada piecu gadu jubilejas svētkos. 
taču aizvadītais gads ir sniedzis arī iespēju gūt pie-
redzi, veicot publiskos iepirkumus, un labu “skolu” 
nepārtrauktos pārsūdzēšanas procesos.

lepojamies, ka babītes novads ir novads ar augošu 
iedzīvotāju skaitu (pagājušā gada vidū tas sasniedza 
10 000 robežu) un veiksmīgu pašvaldības institū-
ciju darbu. tā kā neesam tendēti uz izrādīšanos, 
mums vislabākais novērtējums ir tas, ka aizvien vairāk 
jaunu ģimeņu šeit ierodas, lai apmestos uz pastāvīgu 
dzīvi. salīdzinot ar 2013. gadu, par 40% procentiem 
ir audzis daudzbērnu ģimeņu skaits, un patlaban 
babītes novadā mājo 320 ģimenes, kurās aug vismaz 
trīs bērni. Un šāda pozitīva tendence tiešā veidā 
sasaucas arī ar novada vīziju “babītes novads kā vie-
nota ģimene draudzīgā vidē”.

BABĪTES novadsBABĪTES novads
Lelde Drozdova-Auzāne
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pagājušais gads baldones novadam bija bagāts! 
pozitīvi notikumi un jaunas iespējas priecēja gan 
vietējos iedzīvotājus, gan arī viesus. pārdomājot un 
atceroties, kas padarīts un piedzīvots pērnajā gadā, 
var izdalīt piecus baldones novadam nozīmīgus 
notikumus.

kā pirmais jāmin tas, ka pagājušā gada 1. septembrī 
tika uzsākta baldones pirmsskolas izglītības iestādes 
“vāverīte” piebūves celtniecība, tādā veidā nākotnē 
likvidējot rindas uz bērnudārzu. tiks izbūvētas telpas 
divām jaunām grupiņām, logopēda kabinets, kā arī 
sporta zāle. Ja nenotiks nekas neparedzēts, kas varētu 
traucēt piebūves pabeigšanu, tad ekspluatācijā tā tiks 
nodota jau šāgada novembrī.

otrajā pozīcijā ierindojas bērnu un jauniešu pēcpus-
dienas centra “baltais ērglis” jauno telpu atklāšana 
baldones vidusskolas telpās. centru var apmeklēt 
jebkurš baldones novada skolas vecuma bērns un 
jaunietis. tā ir lieliska iespēja bērniem brīvo laiku 
pavadīt lietderīgi, pedagogu uzraudzībā. centrā 
bērni var gan radoši izpausties, gan atpūsties, spēlējot 
dažādas attīstošas spēles.

trešais nozīmīgais notikums ir novada svētki, kas 
norisinājās pagājušā gada augustā. svētkos mēģinā-
jām izpaust savu pateicību un mīlestību pret savu 
novadu. viena no skaistākajām dāvanām pilsētai 
bija karogs, ko iesvētīja baznīcā un uzvilka mastā 
pie baldones novada domes. baldones novada 
svētki šogad bija īpaši, jo varējām apmeklēt pasā-
kumus visas nedēļas garumā. izstādes, koncerti, 
īpašais kinoseanss, sporta spēles un vēl daudzi citi 

jauki pasākumi priecēja baldoniešus un pilsētas  
viesus.

ceturtais ne mazāk nozīmīgs notikums norisinā-
jās pērnā gada maijā. pirmo reizi baldones novadā 
tika dots starts aktīvajai tūrisma sezonai, atklājot 
baldones novada 14 km garo velo un gājēju taku. 
pasākumā piedalījās gan lieli, gan mazi velobraucēji, 
kuriem dienas gaitā tūrisma objektos pievienojās arī 
interesenti ar automašīnām. kopīgi tika apskatītas 
jaunās norādes uz novada tūrisma objektiem, kas 
domātas kā gājējiem, tā velobraucējiem, kā arī mar-
ķēto velomaršrutu. velobrauciena laikā tika aplūkoti 
vairāki baldones novada tūrisma objekti, piemēram, 
baldones observatorija, Mercendarbes muiža un 
ceriņu parks pie “Ķirzaciņas”. Šis notikums apliecinā-
ja, ka baldones novadam ir ko piedāvāt tūrisma jomā 
gan saviem iedzīvotājiem, gan viesiem.

“baldones novada sporta laureāts 2014” ir īpašs noti-
kums 2014. gadā, jo tika rīkots pirmoreiz. pasākumā 
tika apbalvoti labākie baldones novada sportisti, viņu 
treneri un personas, kuras ar savu personīgo ieguldī-
jumu sekmējušas novada sporta attīstību. kopā tika 
pasniegtas 17 pateicības un 49 apbalvojumi baldones 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem par sasniegumiem 
2014. gada sezonā. “baldones novada sporta laureāts” 
deva iespēju pirmo reizi vienkopus redzēt visus aktīvos 
baldoniešus, pārsteidzot pašus laureātus ar plašo spor-
tistu skaitu un pārstāvēto sporta veidu dažādību.

esam bagāts novads! Šie notikumi nebūtu iespējami, ja 
nebūtu pašu baldoniešu, kas pilsētu padara viennozīmī-
gi labāku. vieta, kur justies kā mājās. baldones novads.

BALDONES novadsBALDONES novads
Alma Šlosberga
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nozīmīgāko notikumu top 5

1.  realizēti ievērojami projekti.
2014. gads ievērojams ar to, ka skolēni mācības 
baltinavas vidusskolā uzsāka siltākā, vizuāli pievilcīgā-
kā ēkā. pāris mēnešu laikā projekta ietvaros tika nosil-
tināta ēka, iegūstot pavisam jaunu un oriģinālu vizuālo 
izskatu – skolas sienu rotā novada karogs. Arī kultūras 
pasākumu apmeklētāji nu pasākumus var izbaudīt 
daudz patīkamākā atmosfērā – līdz gada beigām 
tika nosiltināts kultūras nams. Realizējot projektu, ir 
uzcelts tirgus paviljons, kurā nu tirgotājiem daudz 

ērtāka un patīkamāka tirgošanās. vasaras mēnešos 
tapa izbūvēts arī tūrisma informācijas punkts, kur 
ikviens novada viesis var ērti iepazīties ar aktuālo 
tūrisma informāciju.

2. baltinavieši aktīvi piedalījušies latvijas mēroga 
akcijās.
Aprīļa sākumā pasākumā “satiec savu meistaru!” 
baltinavas novadā iedzīvotājiem tika piedāvātas 
dažādas iespējas. baltinavas novada kultūras namā 
etnogrāfiskā ansambļa sievas aicināja bērnus apgūt 
latviešu tradicionālās rotaļdejas. pasākumam īpašu 
nozīmi piešķīra Nacionālā teātra aktieri, kuri baltinavā 
bija ieradušies, lai satiktos ar amatierteātra “palādas” 
aktieriem, gatavojoties “latgola.lv–2” pirmizrādei. 
Aktieri labprāt iesaistījās dejās un dziedāja līdzi etno-
grāfiskā ansambļa sievām. savukārt baltinavas auša-

nas darbnīcā interesentiem bija iespējams iepazīties 
ar to, kā top ziemeļlatgales tautas tērpa brunči.
starptautiskajā ģimenes dienā ikviena saime kopā ar 
bērniem tika aicināti piedalīties dažādās radošajās 
darbnīcās un akcijās. oficiālajā lielās talkas dienā 26. 
aprīlī baltinavas iedzīvotāji sakopa avotiņa apkārtni. 
piedaloties “zemes stundas 2014” akcijā, tika rīkotas 
komandu nakts spēles. Muzeju naktī aktīvu dalību 
ņēma baltinavas muzejs.

3. mākslinieki pulcējās starptautiskajā plenērā.
No 1. līdz 5. jūlijam baltinavā norisinājās mākslinieku 
plenērs, kas pulcēja dalībniekus gan no visas latvijas, 
gan no zviedrijas. plenēra mērķis bija atainot kultūru 
mijiedarbību mākslas darbos, baltinavas novada skais-
tumu, tāpat uzsvars tika likts uz to, ka novads robežo-
jas ar krieviju, tāpēc galvenā tēma izvēlēta “Robeža”. 
plenēra noslēgumā mākslinieki izveidoja savu darbu 
izstādi. īpašu prieku guva izstādes apmeklētāji, kas 
savu dzimto novadu varēja ieraudzīt pavisam citādā 
noskaņā – gan oriģinālos mākslas darbos, gan fotogrā-
fijās, kas atklāj baltinavas skaistumu un unikalitāti.

4. noskaidroti konkursa “Gada cilvēks baltinavā” 
laureāti.
iedzīvotāju veiktās aptaujas rezultātā novembrī sumi-
nājām konkursa “baltinavas novada gada cilvēks 
2014” laureātus 12 kategorijās. Atzinīgi novērtējām 
līdzcilvēkus par viņu sasniegumiem un nesavtīgo 
darbu. laureāti tika godināti krāšņā koncertā – latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.

5. latgaļu valodas patrioti tikās nometnē 
“vosoruošana”.
vasarā baltinavas vidusskolā tikās skolotāju un stu-
dentu vasaras skolas – nometnes “vosoruošona 2014” 
dalībnieki. Nometne pulcēja kultūras un valodas 
kopējus un draugus, lai stiprinātu savu latgales latvie-
šu – latgaliešu pašapziņu, labāk apgūtu latgaliešu valo-
du, iepazītu latgales literatūru, folkloru, kultūrvēsturi, 
attīstītu dažādas radošās prasmes, satiktu labus cilvē-
kus, kopīgi darbotos un atklātu no jauna sevi pašu!

BALTINAVAS novadsBALTINAVAS novads
Madara Balode
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Aizvadīto gadu vērtējam ar atzīmi 10, jo esam 
izcili pastrādājuši, kā jau zirga gadā pieklājas! bet 
nozīmīgāko notikumu top 5 izskatās tā:

sia “compaqpeat” kūdras pārstrādes ražotnes 1. 
atklāšana briežuciema pagastā, kas radīja jaunas 
darba vietas.

izglītības reforma, kuras rezultātā izveidota 2. balvu 
profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola.

balvu novada pašvaldības lēmums izveidot un 3. 
atklāt atskurbtuvi.
balvu novada muzeja digitalizācija4. .

baltijas čempionāts ūdensmotocikliem balvu 5. 
ezerā.

kopumā gads ir bijis ražīgs – veikti vairāki vērienīgi 
projekti – balvu pilsētas brīvības ielas un komunikāci-
ju rekonstrukcija, tilžas vidusskolas, balvu valsts ģim-
nāzijas un tās internāta renovācija un citi projekti.
pērn balvu novadā notikuši vairāki vērienīgi kultūras 
un sporta pasākumi – baltijas čempionāts ūdens 
motocikliem balvu ezerā, latvijas mēroga bērnu un 
jauniešu deju festivāls “latvju bērni danci veda”, 
starptautiskais tautu deju festivāls “eima, eima!”.

esam gandarīti, ka neilgi pirms lāčplēša dienas pie 
mums notika patriotiska rakstura izglītojošs pasā-
kums “latviešu karavīrs laikmeta griežos”, ko 2011. 
gadā aizsāka biedrība “latvijas ģenerāļu klubs”. 7. 
novembris balvu pilsētā atgādināja ainas no kādas 
militāra rakstura filmas, jo visapkārt bija sastopami 
ģenerāļi un militārās formās ģērbtas personas, aptu-
veni 300 jauniešu piedalījās orientēšanās sacensībās, 
tika demonstrēti ieroči un karavīru ekipējums, kā arī 
bērzpils pagastā tika atklāta piemiņas vieta “brīvības 
cīņu (1918–1920) karavīriem un lāčplēša kara ordeņa 
kavalieriem”. lāčplēša dienas un valsts svētku priekš-
vakarā šis pasākums sniedza vienotības un dzimtenes 
mīlestības izjūtu.
tāpat esam lepni par balvu novada domes priekšsēdē-
tāju andri kazinovski, kurš kopā ar dr. oec. profesoru 
staņislavu keišu izdeva grāmatu – vērienīgu monogrā-
fiju “Reģionālā attīstība latvijā: administratīvi teritoriā-
lās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi”.
Aizvadītā gada notikumi turpinājuši veicināt mūsu 
novada atpazīstamību visā latvijā. Nebaidoties no 
izaicinājumiem un pieņemot drosmīgus lēmumus, 
pašvaldībā ir sakārtoti vairāki jautājumi.

BALVU novadsBALVU novads
Lauma Kaļva un Iluta Mežule
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Aizgājušais 2014. gads bauskas novadā bija notiku-
miem un darbiem bagāts, krāsains gads, tāpēc bija 
rūpīgi jāapsver, kurus no tiem uzskatīt par vērtīgāka-
jiem. laikam būsim oriģināli, jo piecu vai desmit top 
notikumu vietā izvēlējāmies astoņus.

1. uzlabojas demogrāfiskie rādītāji. 2014. gads 
noslēdzies ar pozitīvu demogrāfisko bilanci, jo 
pasaulē nācis par 22 mazuļiem vairāk nekā 2013. 
gadā. tieši par tikpat samazinājies mirušo skaits. 
Aizvadītajā gadā laulību reģistrēja par 38 pāriem 
vairāk nekā 2013. gadā.

2. brīvpusdienas līdz pat 9. klasei. pašvaldība pie-
ņēma lēmumu nodrošināt brīvpusdienas novada 
bērniem un jauniešiem no pirmsskolas vecuma līdz 
9. klasei. bērni ik dienas var baudīt siltu un veselīgu 
maltīti, vecākiem nemaksājot par to ne centa.

3. rekonstruēts tilts pār mūsas upi. tilta rekonstruk-
cija aizsākās 2012. gada jūnijā. Šis ir viens no līdz 
šim lielākajiem infrastruktūras attīstības projektiem 
bauskas novadā. kopā ar būvuzņēmēju siA “tilts”, 
siA “firma l4” būvuzraugiem un projektēšanas 
biroju siA “projekts 3” izdevies paveikt patiesi lie-
lisku darbu. tilta rekonstrukcijas projektā iegul-
dīti nepilni pieci miljoni eiro. projekts īstenots ar 
eiropas Reģionālās attīstības fonda (eRAf) atbalstu.

4. noslēgusies bauskas pils atjaunošanas ii kārta. 
eRAf atbalstītā projekta realizācija tika uzsākta 
2011. gadā, un šo trīs gadu laikā, ieguldot gandrīz 
divus miljonus eiro, bauskas pils piedzīvojusi lie-
las pārvērtības.

5. atklāts piemineklis vilim plūdonim. 2014. gads 
bija izcilā dzejnieka un mūsu novadnieka 140. 
jubilejas gads, tādēļ bauskas novadā to izsludināja 
par viļa plūdoņa gadu. piemiņas zīmes “Uz sau-
laino tāli” autors ir tēlnieks ģirts burvis. tās izga-
tavošanā izmantoti dažādu metālu sakausējumi 
un savdabīga apstrādes tehnoloģija, kas dažādos 
apgaismojumos rada interesantu vizuālu efektu.

6. noslēdzās vairāki vērienīgi projekti, kuru devums 
novada attīstībai, iedzīvotājiem, infrastruk-
tūras uzlabošanā bijis ļoti ievērojams. projekts 
“institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpo-
jumi bauskas novadā” sniedza iespēju aprūpes 
pakalpojumu saņemt 115 novada iedzīvotājiem. 
projektā “ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas 
apsaimniekošana lielupes baseina vides kvalitā-
tes uzlabošanai” ir veikta lietusūdens novadīšanas 
sistēmas rekonstrukcija desmit bauskas pilsētas 
ielās. kopējais atjaunotās lietus kanalizācijas sis-
tēmas kopgarums ir vairāk nekā 3600 m. vēlā 
rudenī noslēdzās arī projekts “Uzņēmējdarbības 
atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla 
izveidošana”. Šis unikālais pārrobežu sadarbības 
projekts ietvēra ļoti daudzveidīgas aktivitātes, kas 
vērstas uz konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vei-
cināšanu latvijas un lietuvas pierobežā. viens no 
lielākajiem šā projekta ieguvumiem bauskas nova-
dam ir tehniskā projekta izstrāde jaunas centrālās 
bibliotēkas ēkas būvniecībai bauskā.

7. rekonstruētas vairākas pilsētas ielas. Aizgājušajā 
gadā bauskas novada pašvaldība ielu sakārtoša-
nā ieguldījusi līdzekļus gandrīz trīs miljonu eiro 
apmērā. veikta tranzītielu – zaļās un kalna ielas 
– seguma maiņa, kā arī Rīgas ielas posma rekons-
trukcija. taču lielāka vai mazāka apjoma ielu būv-
darbi veikti vēl desmit ielās, atjaunotas gājēju 
ietves, kā arī izstrādāti vairāki tehniskie projekti 
objektu rekonstrukcijai šogad.

8. likti pamati jaunai tradīcijai – konkursam 
“bauskas novada rota”, kurā ar saviem rūpīgi 
koptajiem un lolotajiem īpašumiem var lepoties 
ikviens novada iedzīvotājs. pirmajā konkursa gadā 
pašvaldība saņēma 31 pieteikumu. dalībnieku 
skaits nebija liels, taču tas, ko vērtēšanas komisijas 
locekļi redzēja konkursantu īpašumos, pozitīvi 
pārsteidza un iedvesmoja citus iedzīvotājus pada-
rīt savu īpašumu vizuāli pievilcīgāku.

BAUSKAS novadsBAUSKAS novads
Ieva Šomina

konkursa “bauskas novada rota” uzvarētājs kategorijā 
“oriģinālākais risinājums objekta labiekārtošanā un 
attīstībā” – bruknas muiža.
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Aizvadīto gadu vērtē novada 
domes priekšsēdētāja cilda 
purgale

katrs gads nes jaunas vēs-
mas, arī 2014. gads nebija 
izņēmums, jo varam akcentēt 
četrus svarīgus notikumus, 
kas ienesa savā ziņā gan jau-
nas aktualitātes, gan palie-
košas pārdomas. iespējams, 
kādu vairāk uzrunāja patrio-
tiskas jūtas par savu dzimto 
vietu un izcelsmi.

2014. gada sākums bija pozitīvu pārdzīvojumu 
pilns, jo mūsu novadnieki – kalnu slēpotājs Mārtiņš 
onskulis un bobslejists oskars melbārdis godam 
pārstāvēja latviju soču olimpiskajās spēlēs, pār-
vedot mājās sudraba medaļu, ko izcīnīja oskara 
komandas bobsleja ekipāžas četrinieks, sasniedzot 
latvijas bobsleja vēsturē labāko rezultātu pēc valstis-
kās neatkarības atgūšanas.

Arī kultūras jomā gads bijis notikumiem bagāts. korim 
“trikāta” bija lieliska iespēja piedalīties vienā no 
eiropas kultūras galvaspilsētas lielākajiem starptautis-
kajiem pasākumiem – pasaules koru olimpiādē Rīgā. 
tā bija pirmā reize, kad Mežaparkā pulcējās tik liels 
dziedātāju skaits no visas pasaules, beverīnas novada 
dziedātājiem bija gods būt viņu pulkā.

15. maijs – vēsturiska diena beverīnas novadam. 
Melngalvju namā notika svinīga ceremonija, kuras 

laikā valsts prezidents Andris 
bērziņš pasniedza latvijas 
Heraldikas komisijas oficiāli 
apstiprināto beverīnas novada 
ģerboni. tā iesvētīšana notika 
Novada svētkos trikātas evaņ-
ģēliski luteriskajā sv. Jāņa baz-
nīcā.

Šobrīd karstākā tēma beverīnas novadā ir adminis-
tratīvo teritoriju robežu grozīšana vai negrozīšana 
starp beverīnas novada pašvaldību un valmieras 
pilsētas pašvaldību ar nolūku tuvākajā nākotnē 
veidot vidzemes industriālo parku. tiek plānota 
mērķtiecīgi attīstīta teritorija ražošanai, kas turpinās 
līdzšinējo valmieras pilsētas industriālās zonas attīs-
tību beverīnas novada virzienā. industriālā parka 
attīstībai ir paredzēts gan es fondu atbalsts, gan 
valsts finansējums ar mērķi veicināt investīcijas 
un rūpniecības pieaugumu. ieguvēji būs tie, kas 
sapratīs, ka attīstībai ir nepieciešamas pārmaiņas 
un spēja domāt ilgtermiņā, vai arī paliksim malā 
stāvētāji, sūkstoties, ka mums nav darba un ir slikta 
pašvaldība.

lai 2015. gads mums visiem atnes jaunus izaicināju-
mus un patīkamas pārmaiņas!

BEVERĪNAS novadsBEVERĪNAS novads
Ilze Ulmane
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lai mūsu novada veikumu 2014. gadā parādītu iespē-
jami daudzpusīgi, nolēmām atbildēt uz visiem piedā-
vātajiem jautājumiem.

nozīmīgāko notikumu top 5
• Blīdenes pamatsko-

lai piešķirts Humānās 
pedagoģijas skolas 
statuss kā pirmajai 
latvijā.

• 15. maijā svinīgā cere-
monijā tika apstipri-
nāts brocēnu novada ģerbonis.

• Brocēnu novada ilgtspējas stra-
tēģijas 2014.–2030. gadam un 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apstiprināšana.

• Ieviesta jauna tradīcija – nova-
da jaundzimušo sveikšanas 
ceremonija.

• dienas centra atklāšana brocēnos.

pērnā gada veikums pelna deviņas balles, jo esam 
raženi strādājuši. ir uzsākti vairāki jauni un iedzīvo-
tājiem nozīmīgi projekti. labi darbi paveikti dažādās 
jomās – zemes lietu sakārtošana, novada un ielu nosau-
kumu zīmju uzstādīšana, ceļu un ietvju sakārtošana, 
uzņēmējdarbība, sports, izglītība, sociālā joma u.c., 
kopumā pašvaldība ir kļuvusi daudz atvērtāka iedzī-
votājiem – to teikuši paši iedzīvotāji. brocēnu novada 
pašvaldību sāk atpazīt kā spēcīgu novadu latvijā. Un 
viena balle paliek nākotnei, jo vienmēr ir kur augt.

kļūdas gadās katram darītājam. Noderīgu mācību 
guvām projektā “Mežaparks”, kura izstrādi veicām pa 
posmiem. iedzīvotāji nebija lasījuši aptaujas rezultā-
tus pašvaldības mājaslapā vai apmeklējuši publiskās 
apspriedes, tāpēc cēla brēku. secinājums: iedzīvotāju 
tikšanās un “prāta vētras” vajadzēja organizēt inte-
resantā un radošā veidā jau pašā projekta sākumā. 

pašvaldībai turpmāk liela uzmanība ir jāpievērš iedzī-
votāju aktivizēšanai publiskajās apspriedēs un infor-
mācijai pašvaldības izdevumā un mājaslapā.

novada iedzīvotāju patriotiskumu sajutām ne reizi 
vien. pirmie jāmin brocēnu novada svētki, kurus 
apmeklēja daudz novada ļaužu, kā arī ciemiņi no kaimi-
ņu novadiem. īpašu kopības izjūtu radīja ūdens strūkla-
ku šovs, kas bija noslēguma pārsteigums un kur muzikā-
lajā videoprojekcijā tika parādīts arī novada ģerbonis.
otrs ir dona koncerts. populārais dziedātājs ar savu 
grupu nedēļu bija aizņēmis brocēnu kultūras un 
izglītības centrā lielo skatuvi, rīkojot mēģinājumus. 
turklāt viņš sagādāja pārsteigumu – tikai divas dienas 
pirms koncerta dons paziņoja, ka koncertēs bez 
maksas. zāle bija pilna, un iedzīvotāji jau no pirmās 
dziesmas dziedāja līdzi un aplaudēja, paužot prieku 
un lepnumu par savu novadnieku.
11. novembra lāčplēša dienas lāpu gājiens pagāju-
šajā gadā pulcēja rekordlielu cilvēku daudzumu. pēc 
pasākuma pašvaldība saņēma daudz labu atsauksmju 
no iedzīvotājiem.
18. novembra pasākumā tika atklāta jauna tradīcija, 
un pēc iedzīvotāju ieteiktajām kandidatūrām paš-
valdības izvirzītajās nominācijās apbalvoja spilgtākos 
cilvēkus novadā.
ik gadu Ziemassvētku laikā novada pensionā-
riem tiek rīkots koncerts, kurā pasniedz dāvaniņas. 
pagājušajā gadā svētku koncertu apmeklēja ļoti dau-
dzi no uzaicinātajiem pensionāriem. iepriekšējos 
gados viņi bija pasīvāki.

latvijas mērogā pamanīti jutāmies 15. maijā, kad pie 
valsts prezidenta Andra bērziņa svinīgā ceremonijā 
tika apstiprināts brocēnu novada ģerbonis.
esam iesaistījušies urban Institute riga organizētajā 
vARAM pasūtītajā projektā “atgriezt dzīvību latvijas 
mazajās pilsētās un laukos”, kurā esam vienīgie, 
kuru kopiena ir viss novads un pārstāvji – pašvaldības 
darbinieki.
Ar vARAM līdzdalību dažādu 2014. gadā organizē-
tu pasākumu rezultātā esam parakstījuši sadarbī-
bas līgumu ar moldovu un šāgada 19. februārī tiks 
parakstīts līgums ar norvēģiju.

BROCĒNU novadsBROCĒNU novads
Ilze Barone
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Novada 2014. gada vēsturē paliekošākais ir viens noti-
kums – gada laikā atvērām bērnudārzu! – valmieras 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādi (pii) “burtiņš”. 

darbs pie mērķa īstenošanas bija notikumiem, izaici-
nājumiem un emocijām bagāts gan pašvaldībai, gan 
būvuzņēmējiem. Janvāra beigās tika noslēgts līgums 
ar pilnsabiedrību “sAN–NAMi”, kurai bija jāatsāk 
2008. gadā uzsāktie būvdarbi un jāizbūvē telpas 
un peldbaseins, lai pii mācības 3. novembrī varētu 
uzsākt 86 audzēkņi. Jāsakārto bija arī iela pie pii – tur 
darbus veica pilnsabiedrība “Asfaltbūve un Ķekavas 
pMk”. saspringtākais laiks bija īsi pirms būvniecības 
pirmās kārtas noslēgšanas, kad audzinātājas sāka 
iekārtot telpas, vēl turpinoties celtniecības darbiem.

Jaunajā pii “burtiņš” pedagoģiskais personāls īpaši 
rūpējas par bērnu fizisko attīstību un izkopj viņos 
zaļo domāšanu. fiziskās aktivitātes tiek organizētas 
gan iekštelpās, gan ārā. telpās bērni var sportot zālē 
ar zviedru sienu un nodoties ūdens priekiem peld-
baseinā. savukārt ārā viņi var izkustēties sporta lau-
kumā, rotaļlaukumā un doties pastaigās.

lai gan šis ir pirmais pii “burtiņš” darbības gads, 
pieprasījums pēc vietas bērnudārzā ir liels un izvei-
dojusies rinda uz nākamo mācību gadu. burtnieku 
novada pašvaldības domes deputāti pēdējā 2014. 
gada sēdē lēma: lai nodrošinātu vietu “burtiņā” arī 
šiem bērniem, piemērot ēkas neizbūvēto daļu čet-
rām pirmsskolas izglītības grupām. līdz ar to celtnie-
cības darbi turpināsies arī šogad, lai 1. septembrī pii 
“burtiņš” ēka būtu pilnībā izbūvēta, teritorija labie-
kārtota un mācības “burtiņā” varētu uzsākt vēl kuplāks 
skaits jauno burtnieku novada iedzīvotāju.

pii “burtiņš” celtniecība un ozolu ielas rekonstrukcija 
īstenota no burtnieku novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

BURTNIEKU novadsBURTNIEKU novads
Edīte Stērste

mēnesi pēc tam, kad “burtiņā” mazie audzēkņi bija 
iepazinušies ar jaunajām telpām un audzinātājām, 
notika karoga svētki. lenti pārgrieza pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja vita lelle.
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desmit ballu sistēmā 2014. gadu vērtējam ar maksi-
mālo rezultātu, jo, īstenojot gan lielākus, gan mazā-
kus projektus un ieceres, paveicām visu ieplānoto. “Es 
lepojos ar mūsu pašvaldības darbinieku lielisko koman-
du, jo citādi tas nebūtu iespējams,” atzīst carnikavas 
novada domes priekšsēdētāja daiga Jurēvica.

Aizvadītā gada nozīmīgākais un saviļņojošākais noti-
kums carnikavas novadā, kas vienkopus pulcēja 
aptuveni trīs tūkstošus cilvēku, bija garākā gājēju un 

velosipēdistu tilta atklāšana pār Gauju. Šis svinīgais 
un ilgi gaidītais brīdis, kurā klāt bija ne tikai daudzi 
novada iedzīvotāji, bet arī viesi, putēju orķestris un 
daudzi masu mediju pārstāvji, notika tieši latvijas 
valsts svētku dienā – 18. novembrī.

“Jaunais tilts ir dāvana novadniekiem un arī visai 
latvijai mūsu valsts dzimšanas dienā,” atklāšanā teica 
d. Jurēvica, kura kopā ar savu vietnieci genovefu 
kozlovsku simboliskas uguņošanas pavadībā pārgrie-
za tilta atklāšanas lenti. tā bija tieši tik gara, cik jaunais 

tilts – 220 metru, un kā piemiņu par šo īpašo dienu 
gabaliņu no tās līdzi paņemt varēja ikviens pasākuma 
dalībnieks.

tilts kopā ar pievadceļiem stiepjas vairāk nekā 1 km 
garumā, un tas uzbūvēts, lai atrisinātu gadiem ieilgu-
šo problēmu, kad gaujas upes šķērsošanai iedzīvotāji 
regulāri izmantoja cilvēka dzīvībai bīstamo dzelzceļa 
tiltu, lai nebūtu jāmēro aptuveni 11 km apkārtceļš. 
Jaunais tilts veicinās gaujas labā krasta ekonomisko 
izaugsmi, un tas būs arī neatņemama velosipēdis-
tu ceļa “eirovelo13” sastāvdaļa, nodrošinot vienotu 
velomaršrutu tīklojumu ar Rīgu un citiem latvijas 
novadiem.

Arī gadu raksturojošo kinofilmu izvēlējāmies saistībā 
ar jauno tiltu – varētu uzņemt ko līdzīgu vienai no 
spilgtākajām Holivudas melodrāmām “vaterlo tilts”, 
jo tur, kur savienoti divi krasti, vienmēr notiek jaunas 
tikšanās, kur netrūkst ne romantikas, ne piedzīvoju-
mu.

CARNIKAVAS novadsCARNIKAVAS novads
Sandra Baltruka



LOGS 47

cesvaine! Novads ar neatkārtojamu ainavu, piekop-
tajām sentēvu tradīcijām, ar sev tik raksturīgo nova-
da lielāko lepnumu, eklektisma mākslas šedevru – 
cesvaines pili – pilsētas simbolu un spēku, tu iemieso 
unikalitāti un individualitāti. cesvainē iedzīvotāji un 
strādājošie ir darbīgi, dzīvespriecīgi, ideju bagāti ļau-
dis. tas atspoguļojas paveiktajos darbos. Mēs esam 
kultūras pasākumiem un dažādām tradīcijām bagāts 
novads. 

Uzturot novada sportisko garu, jau otro gadu maija 
vidū norisinājās “sportiskās spēles 2014”. spēku, 
cīņassparu, izturību varēja pārbaudīt, izspēlējot dažā-
das cīņas spēles. sporta entuziastus pulcēja arī jāt-
nieku sporta kluba “pakavs” organizētais pasākums 
– Jātnieku sporta svētki, kas deva iespēju sanākt 
tuvākiem un tālākiem viesiem un sportistiem. 

viens no 2014. gada centrālajiem kultūras pasā-
kumiem bija cesvaines pils parka svētki, kas uz 
cesvaini atveda vairākus tūkstošus esošos un biju-
šos novada iedzīvotājus, uzņēmējus, tautā atzī-
tus māksliniekus, tālākus un tuvākus ļaudis no 
dažādiem latvijas novadiem. Šajos svētkos tika 
sveikts cesvaines pūtēju orķestris 45. gadadienā. 
sumināšanas koncertā piedalījās pūtēju orķestri 
no gulbenes, dekšārēm, Madonas, lejasciema un 
cesvaines.

nozīmīgas jubilejas pērn atzīmējām arī cesvaines 
evaņģēliski luteriskajai baznīcai – 135 gadus un 
cesvaines vidusskolai – 95 gadus.

par cesvaines novada vārda daudzināšanu jāpateicas 
vienam no lielākajiem darba devējiem cesvainē – 
as “cesvaines piens”, kurš uzsācis vairāku jaunu 
produktu palaišanu tirgū, piemēram, vaskoto sieru 
“cesvaine 6”, pircējus iepriecinājis arī siers ar sēkli-
ņām un siers ar saulē kaltētiem tomātiem un ķiplo-
kiem. Uzņēmumam tieši vasara ir lielākais pļaujas 
laiks, kad palielinās ražošanas apjomi. 

tuvojoties gada nogalei, cesvainē viesojās etno-
perkusiju spēles tehnikas aizsācējs latvijā nils īle. 
meistarklase norisinājās divas dienas. Šo dienu laikā 
mākslinieks klātesošos iepazīstināja ar dažādiem 
pasaules instrumentiem, viņa vadībā bērni ar lielu 
aizrautību veidoja un darināja mūzikas instrumentus. 

cesvaines novads aug, pilnveidojas, un par to paldies 
tā iedzīvotājiem, cilvēkiem, kuri nesavtīgi ieguldījuši 
savu darbu tā attīstībā!

CESVAINES novadsCESVAINES novads
Santa Krusiete
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aizvadītā gada top 5

1. vidzemes reģionālās koncertzāles “cēsis” nodo-
šana ekspluatācijā. Šis bija ļoti gaidīts notikums cēsu 
un vidzemes reģiona iedzīvotājiem. Šobrīd koncert-
zālē ik nedēļu notiek augsta līmeņa pasākumi, tā 
arī kļuvusi par mājvietu amatiermākslas kolektīviem, 
ēkas divos stāvos atrodas Alfrēda kalniņa Mūzikas 
vidusskola, savukārt biroja telpās mitinās cēsu nova-
da kultūras centrs.

2. cēsu novads 2014. gadā sāka aktīvu darbu ar dia-
sporu. pērn notikušas divas vizītes pie novadniekiem 
ārzemēs. Maijā sākumā cēsu novada pašvaldības 
delegācija devās uz lielbritāniju, savukārt decembrī 
apmeklēja īriju, kopā satiekot apmēram 60 cēsnieku, 
iepazīstoties un ievācot kontaktus, un turpina uzturēt 
saikni, regulāri informējot par svarīgākajiem notiku-
miem un darba iespējām cēsu novadā.
Jūlijā sadarbībā ar tautas kustību tika organizētas 
pirmās vispasaules cēsnieku dienas (vcd), kuru 
galvenais mērķis bija pulcēt emigrējušos cēsniekus 
dzimtajās mājās. Nedēļas laikā notika gandrīz 100 
pasākumu. Arī 2015. gadā paredzēta vcd norise.
vcd laikā pašvaldība organizēja diasporas jautā-
jumiem un reemigrācijai veltīto konferenci “cēsis 
pasaulē”, kurā piedalījās latvijas valsts prezidents, 
ar emigrāciju saistīto organizāciju vadītāji, vēstnieki, 
ministriju pārstāvji un vairāku latvijas pašvaldību 
vadītāji. konferences tematika bija emigrējušo latvie-
šu atgriešanās dzimtenē. Jāmin, ka darbs ar diasporu 

nav bijis veltīgs, jo jau pagājušajā gadā cēsīs uzplauka 
vairāki reemigrējušo cēsnieku uzņēmumi, kafejnīcas, 
apģērbu veikali, kā arī skaistumkopšanas salons.

3. dzimstības un reģistrēto laulību pieaugums. pērn 
cēsu novadā reģistrēti 230 jaundzimušo, kas ir par 
31% vairāk nekā 2013. gadā. tas ir otrs lielākais reģis-
trēto bērnu skaits pēdējo 20 gadu laikā, vairāk mazuļu 
cēsīs tika reģistrēti tikai 2008. gadā. tāpat pagājušajā 
gadā reģistrētas 193 laulības. Arī tas ir lielākais reģis-
trēto laulību skaits pēdējo 20 gadu laikā – par 31% jeb 
46 laulībām vairāk nekā 2013. gadā.

4. atjaunotajā latvijā pirmais jaunceltais uguns-
dzēsēju depo. gada beigās vAs “valsts nekustamie 
īpašumi” cēsīs svinīgā pasākumā atklāja valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta depo jaunbūvi. Šis ir 
pirmais depo latvijā, kas pēc es standartiem projek-
tēts un uzcelts tieši ugunsdzēsēju darba vajadzībām. 
Jaunais depo ir mūsdienīga tehniskā bāze ugunsdzē-
sējiem, kuri ikdienā rūpējas par cēsu un arī vidzemes 
reģiona drošību.

5. sākta vairāku nozīmīgu projektu rekonstrukcija 
vai izbūve no jauna. Šogad durvis vērs atjaunotā 
cēsu profesionālā vidusskola, kas būs aprīkota ar 
jaunu un modernu mācību korpusu, kas nozīmē, ka 
cēsīs būs eiropas standartiem atbilstoša profesionālā 
vidusskola un jaunieši apgūs profesiju atbilstoši jau-
nākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem.
vAs “latvijas dzelzceļš” rekonstruē stacijas ēku un 
atjauno dzelzceļa peronus, lai stacijas komplekss 
būtu iespējami pielāgots cilvēku vajadzībām un lab-
sajūtai. stacijas ēka būs siltināta, labiekārtota un ērta 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. dzelzceļa peroni 
būs pielāgoti un tiks izveidoti vienā līmenī ar vilciena 
pakāpieniem.
cēsu centrālā bibliotēka tiek pilnībā rekonstruēta 
un atgriezīsies vēsturiski vecajā vietā. projekta mērķis 
ir izveidot daudzfunkcionālu reģiona un novada bib-
liotēku, dažādojot un paplašinot pakalpojumu klāstu, 
veicinot to pieejamību visiem iedzīvotājiem un uzla-
bojot pilsētas tēlu, tādējādi sekmējot reģiona konku-
rētspēju un pievilcību darba un dzīves apstākļiem.

CĒSU novadsCĒSU novads
Ance Saulīte
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mūsu pašvaldības uzmanības centrā bija, ir un 
paliek – bērnu izglītošana! tai pakārtota novada 
dzīve, jo jaunā paaudze nākotnē noteiks ne tikai izglī-
tības iestāžu, bet arī visa novada “būt” vai “nebūt”. 

ik darbdienas rītu jau ap puksten septiņiem pa ciblas 
novada lauku ceļiem sāk kursēt pieci pašvaldības 
autobusi – uz skolām un bērnudārziem dodas lieli un 
mazi bērni. Mazākajiem, ko vecāki ieceļ autobusos, ir 
tikai divi gadiņi.

ciblas novadā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes 
(pii) – blontos un ciblā. kopumā tās apmeklē 66 
bērni. ir divas skolas – pušmucovas pamatskola un 
ciblas vidusskola. darbojas arī ezersalas internātpa-
matskola. par visām šīm izglītības iestādēm novada 
pašvaldība ļoti rūpējas, gan uzturot tās, gan gādājot 
par audzēkņu skaita saglabāšanu.

ir agrs rīts, kad degļevas ciemā autobusā iekāpj 
pirmie pasažieri – divi bērniņi, kas jau 7.15 ierodas 
blontu dārziņā, un vairāki skolēni, kam vēl jātiek līdz 
pušmucovas pamatskolai, viņiem kāds laiks jāpava-
da blontos, gaidot savu autobusu. Mazajai Milānai 
gan patīk braukt, un viņa, šofera tuvumā sēžot, vēro 
ceļu: vispirms lielais riņķis no blontiem uz ludzu, 
tad uz zvirgzdeni un atpakaļ uz blontiem. te Milāna 
pārsēdīsies otrā autobusā, lai dotos uz savu skolu 
pušmucovā. “Ceļos jau sešos,” smaidot saka meitene.

Mazos pirmsskolēnus autobusā pieskata blontu pii 
darbiniece lilija Gudakovska. viņa rūpējas, lai bērni 
pareizi sēdētu, aprunājas, mierinot raudošos. lilija 
stāsta: “Vedam kopumā vienpadsmit bērniņus, divi 
no tiem Blontu dārziņā pavada visu darba nedēļu. 
Autobuss iegriežas visur, kur vien ir kāds bērns, ja vecāki 
paši to līdz izglītības iestādei nogādāt nevar.”

protams, autobusu šoferi ir pieredzējuši un rūpīgi. Uz 
ciblu un līdumniekiem pagasta autobusu stūrē Juris 
Zgirskis un Jānis klešniks, uz blontiem – vladimirs 
kuzņecovs, savukārt pušmucova, blonti un lucmuiža 

ir leona misana, bet zvirgzdene, ludza un cibla – 
Jāņa fedotova maršrutā. Nepieciešamības gadījumā 
viņus aizvieto šoferis Jānis kivrāns.

faktiski ar šiem autobusiem tiek nodrošināta arī 
novada iedzīvotāju pārvadāšana šajos maršrutos. 
sabiedriskā transporta pakalpojumi novada teritorijā 
pieejami minimāli, reisa autobusu skaits arvien tiek 
samazināts.

pērn blontu pii piedzīvoja vērienīgu remontu, kas 
turklāt tika veikts samērā īsā – nepilnu divu mēnešu 
laikā – jau jūlijā bērni varēja sākt apmeklēt savu dār-
ziņu. projekta īstenošanas rezultātā dārziņš ir ieguvis 
skaistu apveidu – tā ārpuse atgādina ciblas novada 
ģerboni ar zilo krāsu un dzeltenajām purenēm. Un 
galvenais – dārziņš ir nosiltināts – gan sienas, gan 
jumts, kas ļaus samazināt energoresursu patēriņu un 
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Renovācijas darbus veica 
siA “latgalija”. visā dārziņā tika nomainīti radiatori 
(kopumā 66), izbūvēta rekuperācijas jeb ventilācijas 
sistēma, veikti ārsienu un jumta siltināšanas darbi. 
tas viss paveikts, īstenojot projektu “oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšana, uzlabojot ciblas novada paš-
valdības blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
energoefektivitāti”. ciblas novada pašvaldība parak-
stīja trīspusēju līgumu ar vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministriju un siA “vides investīciju 
fonds”. projekta attiecināmās izmaksas – 137 971 eiro. 
klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma 
daļa ir 70% no attiecināmajām izmaksām.

savukārt 2015. gadā līdzīgs liels projekts tiks īstenots 
ciblas vidusskolā.

ik gadu apmēram 40% no sava budžeta pašvaldība 
atvēl izglītības iestāžu uzturēšanai (neskaitot mērķdo-
tāciju pedagogu algām). transporta izdevumiem, no 
kuriem lielākā daļa aiziet novada autobusu finansēša-
nai, tiek iztērēti ap 7,6% no budžeta, tajā skaitā 4,6% 
– bērnu pārvadāšanai uz izglītības iestādēm.

“Mēs visi novadā saprotam, cik svarīgi ir rūpēties par 
bērniem un jauniešiem. Tā taču ir mūsu nākotne!” 
uzskata ciblas novada pašvaldības vadītājs Juris 
dombrovskis. “Cik spējām, uzturējām Cirmas pamat-
skolu, ko aizpērn tomēr nācās slēgt. Patlaban ir satrau-
kums par novada vienīgās vidusskolas likteni, jo valdībā 
tiek lemts par jauniem kritērijiem, kas jāievēro 10.–12. 
klašu komplektēšanā. Jau tagad tikai no pašvaldības 
atkarīgs, vai pastāv pirmsskolas izglītības iestāde un 
kāda tā ir. un ja turpmāk uz mūsu pleciem gulsies vecā-
ko klašu skolēnu izglītošana… Tas būs vēl viens apdrau-
dējums valsts lauku reģionu nākotnei.”

CIBLAS novadsCIBLAS novads
Ērika Bondarenko
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Ja varētu iekļaut visus nozīmīgākos notikumus vienā 
lielā topā, tad droši vien tajā būtu vairāki simti vietu, 
tāpēc žurnāla lasītājiem pavēstīsim tikai par galvena-
jiem.

pirmajā vietā nonāca visi tie notikumi, kas 2014. gadā 
notika pirmo reizi:

i starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju •	
un modes teātra festivāls “apskauj mani, māmu-
liņa”, kurā piedalījās baltkrievijas, lietuvas un 
latvijas izglītības iestāžu audzēkņi;

pašvaldības projektu konkurss •	 “sabiedrība ar 
dvēseli 2014”, kurā finansiāli tika atbalstītas 11 
iedzīvotāju iniciatīvas;

tika nodibināta •	 dagdas novada sporta skola;
iznāca pašvaldības bezmaksas informatīvais izde-•	
vums “dagdas novada Ziņas”.

otrajā vietā ierindojās jaunie sadarbības partneri:
decembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar •	
visaginu (lietuvas Republikā);
dagdas novads tika uzņemts veselīgo pašvaldību •	
tīklā.

trešajā vietā nokļuva lielākais novada pirkums – 
veselības un sociālo pakalpojumu centram “dagda” 

tika iegādāts digitālais rentgena aparāts un papildap-
rīkojums. tāpat arī iestādē tika realizēti vairāki citi 
projekti – izremontētas poliklīnikas telpas, izveidota 
lapene pansionāta iemītniekiem, ierīkots fizikālās 
terapijas kabinets un pabeigts eRAf projekts ģimenes 
ārstu tīkla attīstībai.

tāpat arī dagdas novadā kārtējoreiz kozlovsku ģime-
ne izaudzēja lielāko ķirbi latvijā. pie mums, pēc 
latvijas biškopības biedrības viedokļa, ir labākie biš-
kopji – iesācēji – kupšu ģimene.

tika atjaunotas Jauniešu iniciatīvu centra un pašvaldī-
bas ēku fasādes, dagdas vidusskolai renovētas lieve-
ņa kāpnes, uzstādīts apgaismojums konstantinovas 

un svariņu pagasta centros. tūrisma informācijas 
centrs sāka piedāvāt jaunu pakalpojumu – slēpju 
un velosipēdu nomu. Andrupenes lauku sētā tika 
pabeigtas saimnieču un podnieka darbnīcas. 182 
jaunieši vasarā piedalījās trīs dažādos nodarbinātības 
pasākumos.

Neraugoties uz pārbaudījumiem, kas 2014. gadā bija 
jāpārvar (Āfrikas un klasiskais cūku mēris), dagdas 
novadam šis gads bija ļoti ražīgs.

DAGDAS novadsDAGDAS novads
Guna Malinovska
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notikumu top 2014
• Daugavpilī kursē ilgi gaidītie jaunie tramvaji.
• Parakstīti līgumi ar Latvijas Universitāti un Rīgas 

stradiņa universitāti par jauno mediķu piesaisti 
daugavpils medicīnas iestādēm.

• Pirmo reizi Daugavpilī norisinājās Baltijas valstu 
studentu dziesmu un deju svētki “gaudeamus”.

• Rotko centrs veiksmīgi nostrādājis gadu.
• Cīkstone Anastasija Grigorjeva ieguva zelta meda-

ļu eiropas čempionātā brīvajā cīņā un bronzu 
pasaules čempionātā.

daugavpils galvenā 
bagātība ir iedzīvotāji. 
pilsēta ir daudznacionā-
la, tāpēc ļoti daudzveidī-
ga un ar neatkārtojamu 
auru. par to var pārlie-
cināties pilsētas svētku 

laikā, kas ik gadu norisinās jūnija sākumā. tāpēc 
aicinām ciemos tieši šo svētku laikā, īpaši 2015. gadā, 
kad mūsu skaistajai pilsētai svinēsim 740. dzimšanas 
dienu. 2015. gads daugavpilī aizritēs jubilejas zīmē. 

2014. gadā daugavpilī notika lieli infrastruktūras 
modernizācijas darbi, izdevās paveikt ļoti daudz un 
sakārtot lielu skaitu pilsētas ielu, realizējām tramvaju 

infrastruktūras modernizācijas projektu, kas pare-
dzēja sliežu ceļu rekonstrukciju un jaunu tramvaju 
iegādi. tagad pilsētas ielās kursē koši un moderni 
tramvaji. diemžēl neiztika bez problēmām. pilsētas 

ielu remontdarbi daudziem sagādāja raizes. ir izdarīti 
secinājumi, un kopīgiem spēkiem pilsēta attīstās.

daugavpils iedzīvotāji ir ļoti dažādi, bet arī ļoti vie-
noti savā patriotismā un lepnumā par dzimto pilsētu. 
visvairāk to var izjust pilsētas svētku laikā, gadumijā, 
kad uz kopīgu Jaungada sagaidīšanu pulcējamies 
vienības laukumā, lāpu gājienā lāčplēša dienā, īstens 
sporta gars izpaužas spīdveja sacensību laikā.

Atsaucoties uz iepriekšējo tēmu, vienotība ir arī pilsētas 
tēlā – daugavpilī ir vienības nams, vienības laukums un 
vienības tilts, kas līdz ar daugavpils cietoksni ir populā-
ri tūrisma objekti. 2014. gadā turpinājās cietokšņa res-
taurācija. Notika pirmās krasta lunetes un sargu mājas 
restaurācija, un šobrīd šis objekts jau ir apskatāms. 
lepni esam arī par veiksmīgo nikolaja vārtu restau-
rāciju, tagad tie ir atvērti apmeklētājiem. pateicoties 
projektiem daugavpils cietoksnī, krietni augusi intere-
se par visu pilsētu. Aktīvi ir arī uzņēmēji, daugavpilī ir 
unikāls apskates objekts – skrošu rūpnīca. Uzmanības 
vērts arī viens no daugavpils simboliem – baznīckalns, 
kur vienkopus ir četru konfesiju dievnami. interesants ir 
latgales zoodārzs un slavenie purva bruņurupuči. Mēs 
gribam rādīt arī nesen izveidoto soliņu aleju, Mīlestības 
koku un ar īpašu vēsturisko auru apveltīto dubrovina 
parku un sarkano ķieģeļu arhitektūru.

daugavpils ir latvijas otra lielākā pilsēta, liels rūp-
niecības un loģistikas centrs. galvenais pašvaldības 
uzdevums ir šo attīstības virzienu saglabāt un attīstīt 
uzņēmējdarbību. starptautiskā mērogā mēs kļuvām 
pazīstami, pateicoties Marka Rotko centra darbībai 
un aktivitātēm daugavpils cietoksnī. Nikolaja vārtu 
restaurācija ir atzīta par labāko konkursā “gada būve”. 
daugavpils vārds skanēja pasaulē arī saistībā ar Grand 
Prix posmu spīdvejā. daugavpils vārdu pasaulē nesa 
cīkstone Anastasija grigorjeva, kura jau otro gadu 
atzīta par latvijas gada sportisti. krāsaina un jauna 
dzirksts daugavpilī uzmirdzēja baltijas valstu studen-
tu dziesmu un deju svētkos “gaudeamus”. pilsētā 
gads bijis ļoti rosīgs, un ir liels lepnums par padarīto!

Jevģenija Galapova foto

DAUGAVPILSDAUGAVPILS
Sabiedrisko attiecību nodaļa



bilance 2014

LOGS52

saskaņā ar logotipa saukli esam novads, kur saule 
rotājas. saule apmirdzēja daudzus aizvadītā gada 
labos darbus.

Atskatoties uz lielākajiem gada notikumiem, pro-
tams, nāk prātā skaistie un nu jau par tradīciju kļuvu-
šie pasākumi – starptautiskais tautas mākslas festivāls 
“augšdaugava”, kas krāsu un zīmju dažādībā ir nosvi-
nējis savu 20. gadskārtu, daugavpils novada dienas, 

kas krāšņi, ar vērienīgu fotoizstādi un rudens gada-
tirgu ieskandināja savu piecgadi, un daudzi, daudzi 
citi. Augusta nogalē krāšņi un skanīgi pagāja sventes 
pagasta svētki, kas tika veltīti pagasta 150. jubilejai.

Šis gads ir bijis arī lielo projektu gads. gada laikā tika 
renovētas astoņas novada izglītības iestādes, renovēti 
ceļi.

gada nogalē Naujenes novadpētniecības muzejā, 
kas savu atklāšanu pēc renovācijas piedzīvoja 2013. 
gada septembrī, tika atklāts mūsdienīgs un interaktī-
vu risinājumu piesātināts dabas informācijas centrs. 

vairākos pagastos noslēgušās ūdenssaimniecības 
attīstības projektu kārtas.

gada nogalē vienojāmies kopīgā akcijā “brīnumi 
Ziemassvētkos”, kuras laikā, pateicoties ziedotājiem 

un labas gribas cilvēkiem, tika saziedots 200 nova-
da trūcīgām ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, 
daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar bērniem inva-
līdiem.

vairākiem novada pašdarbības kolektīviem šis bijis 
arī jubilejas gads. Jauktais koris “latgale” (diriģente 
Anita zarāne) svinēja savu 50 gadu jubileju. daudzi 
klātesošie novēlēja korim “dzīvot” līdz 100, skanēt 
cauri gadiem un vienot neskaitāmas latgaliešu paau-

dzes. savus 45 gadus svinēja arī tautas deju ansam-
blis “līksme” (vadītāja Aija daugele). pēc divu gadu 
pārtraukuma skatītājus un dalībniekus atkal prie-
cēja lielākais mūsdienu latgaliešu mūzikas festivāls 
“muzykys skrytuļs”, kas jau piekto reizi notika līksnas 
pagastā. Notika viens no nozīmīgākajiem akordeona 
mūzikas pasākumiem – Xii starptautiskais mūzikas 

skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu – solistu 
konkurss “naujene 2014”. konkursā piedalījās 120 
dalībnieku un 60 pedagogu no 44 mūzikas skolām un 
vidusskolām. tika pārstāvētas tādas valstis kā latvija, 
lietuva, polija, baltkrievija, bosnija un Hercegovina, 
krievija, Ukraina un serbija.

2015. gadā daugavpils novada domes priekšsēdētājas 
Janīnas Jalinskas vārdā visiem novēlam nekad nepa-
gurt savos darbos, lai sētu ticību, cerību un mīlestību. 
lai šis gads paver durvis uz skaistu un gaišu nākotni 
ar gaišiem cilvēkiem līdzās! ceļš uz laimi pieprasa 
rādīt labu piemēru citiem. daugavpils novadā šādu 
labu darbu piemēru ir varen daudz, un daudzas lietas 
notiek vien tikai tāpēc, ka mēs tām noticam... ticiet 
un dariet labus darbus, tas vienmēr atmaksājas!

DAUGAVPILS novadsDAUGAVPILS novads
Olga Smane
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2014. gads dobeles novada pašvaldībai visspilgtākos 
momentus atnesis sportā. 22. martā dobelē notika 
pirmā latvijas handbola zvaigžņu spēle, kurā pirmo 
reizi tika pacelts latvijas Handbola federācijas karogs. 
spēlē sacentās Austrumi pret Rietumiem. Uzvarēja 
Rietumu komanda, kurā spēlēja arī “dobeles tenax” 
sportisti. par zvaigžņu spēles vērtīgāko spēlētāju tika 
atzīts dobelnieks egils politers, kurš guva desmit vār-
tus! dobeles handbolisti vienoja lielu daļu novada 
iedzīvotāju, līdzpārdzīvojot latvijas handbola čem-
pionāta spēlēm, kurās “dobeles tenax” komanda 
ieguva latvijas čempiones titulu!

latvijas un dobeles vārdu pasaulē nesa dobeles 
sporta skolas šāvēja agate rašmane, kura ieguva 
bronzas medaļu pasaules jaunatnes ii olimpiādē Ķīnā 
šaušanas mix sacensībās.

dobeles novadam iepriekšējais gads bija bagāts arī 
citās jomās, ne tikai sportā. dobelē tika renovēti vairā-
ki ielu posmi, siltināta gardenes pamatskola, rekons-
truēts skeitparks. Notika dobeles novada Jauniešu 
domes pirmā sēde. pašvaldība iesaistās sociāli atbil-
dīgajā “centra dardedze” projektā “bērniem drošas 
un draudzīgas ģimenes vides veicināšana latvijas 
pašvaldībās”.

viens no emocionālākajiem brīžiem 2014. gadā bija 
dobeles politiski represētajiem veltītā ozola stādī-
šana ozolu godasardzē likteņdārzā 21. maijā.

2014. gada nogalē dobelē tika svinēta sniegavīru 
saieta piektā jubileja, pateicoties lieliskai sadar-
bībai starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem 
siA “tenax grupa” un siA 
“baltic candles ltd.”. par 
godu jubilejai notiek kon-
kurss, kurā var piedalīties 
ikviens, kam patīk fotogra-
fēt. vienīgais uzdevums 
ir nobildēt dobeles snie-
gavīru un atsūtīt fotoattē-
lu līdz 22. februārim uz 
e–pastu: turisms@dobele.
lv. Ja vēlies piedalīties, tad 
ieskaties dobeles novada 
mājaslapā www.dobele.lv 
un iepazīsties ar noliku-
mu!

DOBELES novadsDOBELES novads
Agnese Liepa
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Aizvadītais, neapšaubāmi, bijis pārmaiņu gads, kas 
apstiprinājis vairākas senas patiesības. tik pazīstamas, 
ka gandrīz neērti rakstīt. zināms ir tas, kas baro, un 
tas, kas bojājas no galvas... taču kopš rudens ir sācies 
cerīgs darba cēliens. kaut nu šādā radošā un atbrīvotā 
gaisotnē raitos darbos aizzibētu viss 2015. gads!

Novada domes priekšsēdētājs Gunārs laicāns Jaunā 
gada uzrunā iedzīvotājiem kā vienus no svarīgāka-
jiem aizvadītā gada sasniegumiem min uzlabojumus 
pilī, kas, protams, ir visa novada rota. tapušas jau-
nas pils durvis, nojume, norāžu stabs. kolkā priecē 
jauna ietve, ieguvums ir attīrīšanas iekārtu pirmā 
kārta. dundagā, veselības centrā, milzu sasniegums 
ir izbūvētais lifts.

dažādos projektos labiekārtota apkārtne, un tas lielā 
mērā ir pašu aktīvo ļaužu nopelns. sparīgi darboju-
šies atsevišķi cilvēki un biedrības. piepildījušās indivi-
duālas ierosmes, svinētas plašākas jubilejas, notikuši 
gadskārtēji pasākumi.

lieldienās notika neparasts skrējiens rīga–dundaga, 
un tieši pusnaktī no 18. uz 19. aprīli pie pils vārtiem 
nonāca dundadzniece latvijas čempione 100 km 
skriešanā marta Zumberga un viņas brālis Miķelis. 
Abi sāka skriet 17. aprīlī plkst. 20.14 no brīvības piemi-
nekļa. Unikāls notikums valsts mērogā!

31. maijā un 1. jūnijā novadā notika jau piektās slīteres 
ceļotāju dienas – visā latvijā zināms pasākums aktī-

vās atpūtas un vides izzi-
nāšanas cienītājiem, kas 
pulcēja līdz 2000 intere-
sentu. Jūlija pašā sākumā 
biedrība “domesnes” 
rīkoja kolkas bākas 130 
gadu jubilejas svinības. 
Ļoti rosīgi darbojusies 
pērn dibinātā dundagas 
vidusskolas atbalsta bied-
rība, kas oktobrī sarīko-
ja vērienīgu un saistošu 
ģimenes dienu novada 
centrā. svinēti dundagas 
novadam nozīmīgie Jūras 

svētki un lībiešu svētki, bet gada izskaņā kurzemes 
tūrisma asociācijas kvalitātes gada balvas pasnieg-
šanas ceremonijā titulu “dižā jauniešu mītne 2014” 
ieguva dundagas pils jauniešu mītne.

DUNDAGAS novadsDUNDAGAS novads
Alnis Auziņš
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Mūsu novads nav liels, tomēr – lai kā centāmies 
– nekādi neizdevās pērnā gada veikumu ietilpināt 
piecos vai desmit “dižnotikumos”. sanāca daudz. 
turklāt gandrīz katrā ietilpst vairāki ievērības cienīgi 
papildinājumi.

durbes muzejs•	  tika aprīkots ar mēbelēm un jauna-
jām tehnoloģijām – interaktīvo kiosku, interaktīvo 
ekspozīciju programmnodrošinājumu, videopro-
jektoru ar projekcijas ekrānu u.c.
iegādāti •	 jauni tautas tērpi sieviešu korim “durbe”, 
par ko prieks gan kora meitenēm, gan skatītājiem.

dunalkas pagasta sporta halles trenažieru zāles •	
rekonstrukcija un aprīkošana ar nepieciešamo 
inventāru. līdz ar šā projekta realizēšanu iekustē-
jās arī darbība dunalkas sporta hallē, un tagad tur 
aktīvi sporto.

s•	 porta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtoša-
na lieģos. ir dota iespēja lieģu jauniešiem un ne 
tikai viņiem pievērsties sportiskajām aktivitātēm. 
Šobrīd gan pieejami tikai āra trenažieri, un tie patīk 
gan bērniem, gan pensionāriem. pavasarī, kad 
nožūs un viss tiks vēl pielīdzināts, būs pieejami arī 
futbola un volejbola laukumi. Šo vietu vēl pare-
dzēts attīstīt māmiņu un mazo bērnu vajadzībām.
A. kronvalda durbes vidusskolas svaru zāles •	
remonts un jaunu trenažieru iegāde.
Rekonstruētas skolas telpas pii “Ābolītis” 1,5–3 •	
gadus vecu bērnu grupiņai.

Renovētas koplietošanas telpas un gaiteņi A. •	
kronvalda durbes vidusskolas sākumskolas kor-
pusos.
Nodibināts augļu, ogu un dārzeņu audzētāju •	
kooperatīvs “kurland Agro”.
Notika A. kronvalda durbes vidusskolas absol-•	
ventu salidojums.

tika izdota •	
durbenieka arvīda 
dobeļa grāmata 
“ābeļu ziedos”, 
kurā var iepazīties 
ar durbes vēsturi 
no 1950. līdz 2010. 
gadam. Autors 
nosvinēja 90 gadu 
jubileju.

p a v a s a r ī •	
rīkojam talkas un 
sakopjam durbes 
novadu.

vasarā svi-•	
nam līgo svētkus, 

durbes pilsētas svētkus un dunalkas parka svēt-
kus.
Rudenī organizējam Ābolu svētkus, baltu vienības •	
dienu, Muzeja naktis un mūzikas, mākslas un vie-
tējās ražas festivālu “zemlika”, pulcējot latvijas un 
pasaules māksliniekus.

ziemā gaidām balto sniegu un salu, lai bērni un •	
pieaugušie varētu izbaudīt ziemas priekus – sli-
došanu, nobraucienus ar ragaviņām pa durbes 
pilskalnu, slēpošanu un zemledus makšķerēšanu 
durbes ezerā.

durbes novada iedzīvotāji, uzsākot 2015. gadu, žur-
nāla lasītājiem novēl spēcīgu gribasspēku, labus cil-
vēkus sev apkārt un veiksmi. lai katrs savas idejas un 
sapņus var realizēt šeit pat, latvijā!

DURBES novadsDURBES novads
Daira Veilande
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izvērtēt 2014. gadu, atbildot uz “bilances” jautā-
jumiem, apņēmās domes priekšsēdētājs Gundars 
važa.

Top 6:
zvejnieksvētki;•	

tikšanās ar uzņēmējiem Uzņēmēju balles pasā-•	
kumā;
Baltijas ceļa•	  atcerei veltītais pasākums “sirdspuksti 
Šlokenbekai”;
uzcītīgāko skolēnu vecāku sveikšana mācību gada •	
noslēgumā Šlokenbekas pilī;

Mākslas dienas;•	
sadziedāšanās inta teterovska vadībā Šloken-•	
bekas pilī.

Aizvadīto gadu vērtējam ar astoņām ballēm. paš val-
dī bas budžets nav pietiekams izaugsmei, bet tikai 
esošo objektu normālas darbības nodrošināšanai.

2014. gada notikumi g. važam asociējas ar kinofilmu 
“nāves ēnā”. kādēļ? tāds tas gads izskatījās.

negatīvas, bet nākotnei noderīgas mācības gadījās 
apgūt saistībā ar būvniecību un dažādu vides prasību 
ievērošanu. Nāk prātā paruna: par savu labo sirdi var 
tikai mīkstu vēderu dabūt. 

brīži, kad varēja sajust, ka mums, visiem novada ļau-
dīm, ir kādas kopīgas lietas, bija lāčplēša dienā un 
latvijas proklamēšanas gadadienas svinībās.

latvijas pašvaldību pulkā jūtamies visai interesanti – 
lps paspārnē ir izveidotas dažādas pašvaldību apvie-
nības, bet engures novads nav nevienā no tām. Mēs 
varētu uzņemties pārraudzīt tās visas.

ENGURES novadsENGURES novads
Kristaps Zaļkalns

engures novada lielākā uzņēmuma, zivju pārstrādes 
kompānijas sia “unda”, kurā strādā 300 iedzīvotāju, 
valdes priekšsēdētājs Juris bubišs novada uzņēmēju 
pasākumā saņēma apbalvojumu kā novada lielākais 
darba devējs.
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Mēs, ērglēnieši, ar iepriekšējo gadiņu lepojamies. 
bijām čakli un darbīgi, esam daudz paveikuši un 
sasnieguši. tas viss – pateicoties mūsu cilvēkiem, viņu 
godprātīgajam darbam un mācībām.

kaut arī iepriekšējā gada ziema netika lutinājusi nevie-
nu latvijas novadu, bijām aktīvi līdzjutēji soču ziemas 
olimpiādes spēlēm. Un ne velti, mājās sagaidījām 
bobslejistus – sudraba medaļas ieguvēju daumantu 
dreiškenu (jau labu laiciņu viņš ir tikpat kā mūsējais) 
un vairi leibomu. draugu, līdzjutēju un skolu jau-
niešu vidū tas bija patiesi aizraujošs brīdis – aplūkot 
olimpisko sudraba medaļu un uzdot interesējošus 
jautājumus. vislabākie vēlējumi viņiem turpmākajās 
sporta gaitās!

gads bija bagāts arī ar vairākiem citiem notikumiem, 
kuros novada vārds skanējumu guva plašākā mērogā. 
Meža nozares pasākumā “zelta čiekurs” balvu par ilgt-
spējīgu saimniekošanu saņēma velta kurzemniece. 
konkursā “skaistākā lauku sēta” atzinību par skaisto 
košumdārzu, saimniekošanas vietas sakārtotību un 
ģimenes vienotību ieguva picku ģimene. skolnieces 
arita braķe un madara salnīte ieguva 2. vietu latvijas 
izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības māk-
slas un dizaina jomas programmu konkursā, bet marta 
simona štila piedalījās zīmējumu izstādē krišjāņa 
barona muzejā Rīgā. “braku” muzeja speciāliste anna 
kuzina saņēma latvijas literatūras gada specbal-
vu par grāmatu “blaumanis tuvplānā”. par godu J. 
zālīša sausnējas pamatskolas 50 gadu jubilejai klajā 
nāca grāmata “sausnējas rīti”, kas atspoguļo izglītības 
ceļu no pašiem pirmsākumiem sausnējas pagastā. 
Jumurdas pagastā notika vējaviešu salidojums. ērgļu 
vidusskola ieguva prestižo draudzīgā aicinājuma 
balvu “Mazā pūce” un diplomu par sasniegumiem 
dabas zinātnēs un vēsturē. Un kur nu vēl bagātīgie 
ērgļu novada svētki, kas pulcē ne tikai pašmāju ļaudis, 
bet draugus, radus un paziņas ne tikai no latvijas, bet 
arī plašās pasaules!

par novada pašdarbības kolektīvu ilggadējo un ražī-
go darbību liecināja pasākumi, kam jubilejas pie-

skaņa: jauktajam korim “ērgļi” – 140; tautas mūzikas 
kopai “pulgoznieši” – 20; vidējās paaudzes deju 
kolektīvam “erla” – 20. Ar noturīgumu var lepoties 
arī rūdolfa blaumaņa literārās prēmijas konkurss, 
kas noritēja jau desmito reizi, liekot žūrijai iepazīties 
ar 281 skolēna domrakstiem no visas latvijas. 16. reizi 
ērgļus pieskandināja Jura Jurjāna starptautiskais kon-
kurss “Jaunais mežradznieks”.

lai cilvēkiem būtu prieks dzīvot un darboties, katru 
gadu uzlabojam novada infrastruktūru. 2014. gadā 
tika sakārtoti piecu ielu segumi. Jaunu vizuālo izskatu 
ieguva ērgļu vidusskolas svinību zāle un pii “pienenīte” 
telpas, labāku pašsajūtu veicina jaunā ventilācijas sis-
tēma sAc “ērgļi”. Ar jaunu jumtu un sakārtotu elektro-
instalāciju lepojas braku māja, durvis vēra renovētā 
“Meņģeļu” pirtiņa.

16. novembra vakarā pašdarbnieku kolektīvi ar saga-
tavoto muzikālo uzvedumu “svētī debesīs šo zemi” 
pēc zigmara liepiņa un kaspara dimitera muzikā-
lās drāmas “vadonis” motīviem pulcēja novada un 
apkārtnes ļaudis uz latvijas Republikas 96. gadadie-
nas svinībām, lai kopīgi vēlētu:
Svētī debesīs šo zemi…
Dievs, svētī mūsu zemi latviju!

ĒRGĻU novadsĒRGĻU novads
Ilze Daugiallo
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Aizvadītajā gadā pabeigts garkalnes kpfi līdzfinansē-
tais projekts “Garkalnes vidusskolas energoefektīva 
rekonstrukcija”. Šī ir pirmā šāda veida ēka latvijā. 
ēkas apkurināšanai tiek izmantotas granulas, ko ražo 
latvijā. garkalnes skolā izveidota smēde, kur metāl-
apstrādes pulciņu vada Ziedonis ločmelis. Šogad 
garkalnes vidusskolas bērniem ir iespēja iegūt zinā-
šanas metāla apstrādē.

garkalnē ir iegādāta jaunā bibliotēkas ēka, kura 
tagad ir gandrīz izremontēta. Šajā ēkā darbosies 
bibliotēka un Jaunsudrabiņa muzejs. Šai ēkai būs arī 
tautas nama funkcija. tur varēs iegūt zināšanas, rīkot 
dažādus pasākumus un atpūsties.

ir noslēdzies projekts par jaunās upesciema skolas 
būvniecību un nākotnē tiks lemts par skolas projek-
tētāju. tika labiekārtots Upesciema centrs un izrakts 
dīķis. Šai vietā kopš sociālisma laikiem bija izveidojies 
purvs un sakrājušies dažādu veidu atkritumi. dīķī 
uzstādīta neliela strūklaka, lai vairotu skābekļa dau-
dzumu ūdenī. blakus dīķim tika salabots elenburgas 
ielas posms.

“Garkalne/livonia” aizstāvēja latvijas čempionu 

titulu klasiskajā regbijā un pirmo reizi kluba vēstu-
rē ieguva latvijas kausu, kā arī pirmo reizi izspēlēto 
prezidenta kausu sezonas sākumā.

tāpat arī jāpiemin garkalnes novada jauktais koris 
“pa saulei”, kas ir Šūmaņa balvas festivāla Grand prix 
uzvarētājs!

īstu renesansi piedzīvoja kultūras centrs “berģi”, kur 
saistoši pasākumi sekoja cits citam. pirmais visspilg-
tākais notikums garkalnes novada kultūras dzīvē 
bija ivara selecka filma “kapitālisms šķērsielā”. tam 
sekoja indras Reinholdes režisētais baleta uzvedums 
“gulbja dziesma”, džeza koncerts “Michiel borstlap 
trio”, horeogrāfiskais iestudējums ar Raimonda paula 
mūziku “dvēseles stīgas”, čellu trio “MeloM” koncerts, 
latvijas leļļu teātra izrāde “Makss un Morics”, novad-
nieka Jāņa cimermaņa un Māra putniņa mākslas 
filma “džimlai Rūdi Rallallā!”, koncertēja duets “viņš 
un viņa”, flamenko ģitārists Antonio Rejs, garkalnes 
novada jauktais koris “pa saulei”, grupa “the cavern 
beatles” u.c.

garkalnes novada domes vārdā novēlu visiem laimī-
gu un veiksmīgu 2015. gadu!

GARKALNES novadsGARKALNES novads
Mārcis Bauze-Krastiņš
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nozīmīgākie notikumi:

• Starptautiskais vikingu festivāls “Seegurga”, 
• Ālandes upes sakopšanas talkas, 
• Tirgus laukuma atklāšana, 
• Velobāņa sezonas atklāšana, 
• Iļģu ielas apļa izveide, 
• Grobiņas ģimnāzijas siltināšana, 
• motobraucēju salidojums.

Aizvadītā gada veikumu vērtējam ar astoņnieku – 
apgūtā finansējuma apjomi ir iespaidīgi un padarītais 
– acīm redzams, tomēr daudzas idejas vēl nav sagai-
dījušas savu kārtu. tāpēc kinopasaules asociācijas 
rodamas slavenajā dokumentālajā filmā “vai viegli 
būt jaunam?”. laiks iet, viss mainās, vai sapņi saskan 
ar realitāti?

liekas, ka nelabojamas kļūdas neesam pieļāvuši, 

tomēr... vienmēr visu var izdarīt labāk, precīzāk, ar 
lielāku sirds degsmi. Šo atziņu lasiet divreiz!

iedzīvotāju saliedētību un patriotiskumu vislabāk 
varēja izjust grobiņas pilsētas svētkos un gatavībā 
atsaukties labdarībai ārkārtas situācijās.

pašiem šķiet, ka visplašāk latvijā aizskanēja ziņas 
par eiropas U-16 basketbola čempionātu grobiņā, 
par kuršu vikingu apmetni un pirmo roksāgu “senā 
kursa”. vikingi dzīvo Grobiņā!

GROBIŅAS novadsGROBIŅAS novads
Valērijs Liepa
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Aizvadītajā gadā gulbenes novadā norisinājās vairāki 
pozitīvi notikumi, kas motivēja turpināt veikt labos 
darbus mūsu iedzīvotājiem.

2014. gada nozīmīgāko notikumu top 5

Mēs esam spējuši par pašvaldības budžeta līdzek-•	
ļiem dot otro elpu bijušo skolu ēkām. beļavas 
pagasta ozolkalnā ir tapusi sociālā dzīvojamā 
māja “blomīte”, bet līgo pagastā – moderns soci-
ālās aprūpes centrs “siltais”. iedzīvotāju ērtībai tur 
iebūvēts lifts, ir sauna, plašas, gaišas atpūtas telpas 
un terase.
1. septembrī gulbenes novada valsts ģimnāzijas •	
un gulbenes vidusskolas skolēni mācības uzsāka 
modernā, vairāk nekā 2000 m² plašajā gulbenes 
novada valsts ģimnāzijas un gulbenes vidusskolas 
mācību – saimnieciskajā korpusā. Radot vien-

līdzīgas iespējas, jaunbūve pielāgota cilvēkiem, 
kuriem ir kustību traucējumi. ierīkots lifts. piebūvē 
izvietotas 12 mācību klases, garderobju telpas un 
ēdināšanas bloks, kur maltīti vienlaicīgi var ieturēt 
200 personu.
2014. gads ir bijis veiksmīgs arī •	 starptautiskās 
sadarbības zīmē. septembrī parakstījām sadar-
bības līgumu ar Azerbaidžānas Republikas Hizi 
rajona izpildvaru, bet novembrī – ar Moldovas 
Republikas floresti pilsētu.

Maijā gulbenē kursēt sāka •	 elektrovilcieniņš, kas ir 
lielisks veids, kā apskatīt gulbenes pilsētas skaistākās 

vietas, klausoties elektrovilcieniņa vadītāja – gida 
stāstījumu par pilsētu. 2014. gada nogalē interneta 
balsojumā ekskursija ar elektrovilcieniņu tika atzīta 
par labāko jauno tūrisma produktu 2014. gadā.
Mēs lepojamies ar saviem cilvēkiem! Šogad •	
gulbenes novadu latvijā un pasaulē nesa mūsu 
sportisti – distanču slēpotājs Jānis paipals un 
bobslejists daumants dreiškens, kuri tika iekļauti 
latvijas olimpiskās delegācijas sastāvā. Jāatgādina, 
ka d. dreiškens olimpiskajās spēlēs sočos izcīnīja 
sudraba medaļu bobsleja četrinieku sacensībās.

ikgadējie Gulbenes novada svētki ir kļuvuši par spē-
cīgu tradīciju. svētkos allaž kopā pulcējas liels skaits 
novada iedzīvotāju, kuri nesavtīgi iesaistās svētku 
organizēšanā, paši arī piedalās svētku aktivitātēs – 
dzied, dejo, sporto – vai arī ir vienkārši svētku apmek-
lētāji, kas bauda kopābūšanu un vairo lokālpatriotis-
ma izjūtu. tie nav tikai kārtējie svētki. tas ir brīdis, kad 
varam kopā svinēt dzīvi gulbenes novadā.

latvijas koptēlā mēs esam liela pašvaldība gan terito-
rijas, gan paveikto un veicamo darbu ziņā. taču, lai cik 
lieli vai mazi mēs būtu, esam pamanīti un par mums 
tiek runāts. Arī par mūsu vismazāko – druvienas – 
pagastu. Rudenī visā latvijā izskanēja ziņa par feno-
menālajiem druvienas pagasta ļaudīm, kas godā 
latvijas folkloru – paši taisa un spēlē kokles. ik gadu 
akcijā “satiec savu meistaru!” druvienā sabrauc ļaudis, 

kuri vēlas izgatavot paši savu 
kokli. Mūsu bagātība, neapšau-
bāmi, ir cilvēki. Mēs lepojamies 
ar novadniekiem – izcilajiem 
kordiriģentiem imantu un gido 
kokariem. cienot diženo kor-
diriģentu veikumu, 2014. gada 
augustā brāļu dzimtajā vietā 
– beļavas pagasta ozolkalnā 
– atklāja latvijā lielāko eks-
pozīciju, kas veltīta brāļiem 
kokariem. Šā notikuma saka-
rā gulbenes novada vārds tika 
manīts dažādās ziņu lentēs.

GULBENES novadsGULBENES novads
Gunta Krevica
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Aizvadītais 2014. gads pašvaldības dzīvē bijis bagāts 
ar dažādiem sporta, veselības, mākslas un kultūras 
dzīvei veltītiem pasākumiem. Nolēmām iepazīstināt 
ar tiem notikumiem, kuros iedzīvotāji visvairāk 
izjuta vienotību, patriotiskumu un mīlestību pret 
novadu. veiktā aptauja liecināja, ka top 3 notikumi 
ir: stadiona atklāšana, “diena bez otām” un lāčplēša 
diena.

iecavniekiem reiz bija grandiozs sapnis – pašiem savs 
stadions. “Dzīve un sapņi – vienas un tās pašas grā-
matas lappuses,” ir teicis kāds filozofs. 2014. gada 30. 
aprīlī mēs atšķīrām jaunu lappusi pašvaldības dzīvē, 
atklājot jauno stadionu. Šis notikums bija reize, 
kad, šķiet, visi sanākušie izjutām lepnumu, gandarī-
jumu un, kas neparasti, varbūt pat taureņus vēderā 
par nākotnes iespējām, kuras paver šī jaunceltne. 
stadionu atklājām ar vērienīgām vieglatlētikas sacen-
sībām, kurās piedalījās gan pašmāju, gan latvijas, gan 
lietuvas sportisti. sapnis tiek iedzīvināts, vadot sporta 
nodarbības skolēniem, organizējot treniņus un dažā-
da mēroga sacensības vieglatlētiem un futbolistiem. 
stadionu iedzīvotāji izmanto arī individuāliem skrie-
šanas treniņiem.

kā otrs spilgtākais notikums novadā iedzīvotājiem 
atmiņā palikusi lāčplēša diena, kad iecavas parka 
estrādē kopā ar folkloras kopu “tarkšķi” dziedājām pat-
riotiskas strēlnieku dziesmas un malkojām karstu tēju. 
lielie un mazie iecavnieki ar aizrautību vēroja biedrī-

bas “latviešu karavīrs” tērpu un ieroču demon strāciju, 
kā arī izmantoja izdevību piemērīt smagās karavīru 
ķiveres, palūkoties binoklī vai paturēt rokās ieročus, ar 
kuriem kaujas laukā karavīri devās pirms gandrīz simts 
gadiem. pēc aktivitātēm parkā iecavnieki kopā ar paš-
valdības priekšsēdētāju Jāni pelsi pulcējās gājienam uz 
brīvības pieminekli. piemineklis mūsu parkā bija klāts 
ar ziediem un ieskauts simtiem svecīšu liesmās – godi-
nāt latviešu karavīrus bija ieradies liels skaits iecavnie-
ku – ap 500! lepojamies ar mūsu iedzīvotājiem, kuri, 
par spīti laika trūkumam, darba apjomam vai reizēm 
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, uz brīdi apstājas, lai 
atminētos savas valsts vēsturi un tās cilvēkus.

dzīve bez krāsām un radošām izpausmēm ir garlaicī-
ga, tāpēc 7. septembri daudz sirsnīgāku un krāsaināku 
veidoja biedrības “Radam” projekta “Māksla rodas 
eksperimentos” organizētais pasākums “diena bez 
otām”, kas norisinājās domes iekšpagalmā. Šī diena 
bija neierasta ar to, ka dalībnieki gleznoja nevis ar 
otām, bet ar pirkstiem un dažādiem saimniecībā 
noderīgiem priekšmetiem. Jauniešu muzikālās apvie-
nības skaņdarbu pavadījumā noritēja arī rīta rosme, 
kuras laikā ar pēdām uz papīra tika radīti neatkārto-
jami raksti. pie pulksteņa bija novietots dalībnieku 
kopīgais lieldarbs – uz saplākšņa loksnes ar krāsām 
un eksperimentālām tehnikām veidota māksla, kuru 

“Radam” noformēja kā dāvinājumu siA “dzīvokļu 
komunālā saimniecība”. pasākums atgādināja par brī-
vību, radošo garu un spēju domāt ārpus noteiktajiem 
standartiem.

2014. gads pašvaldības dzīvē – tā ir mozaīka, kurā 
katrs esam kāda ornamenta autors. ir laiks sākt radīt 
jaunu mākslas darbu! lai mums un jums visiem 
pozitīvu emociju, notikumu un panākumu pilns 
2015. gads!

foto: anta kļaveniece, beata logina  
un annija Jakovļeva

IECAVAS novadsIECAVAS novads
Annija Jakovļeva
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2014. gada nozīmīgāko notikumu top 5

1. veselības un sociālo lietu pārvaldes ēkas atklāša-
na. veicot vecās un neestētiskās ēkas rekonstrukciju, 
tika iegūtas divas zāles nodarbībām, kabineti sociālā 
dienesta darbam, divi medicīnisko funkciju kabineti 
un citas vērtīgas telpas.

2. daugavas un ozolu ielas rekonstrukcija. lai arī šā 
projekta īstenošana bija sarežģīta un smaga, pašvaldī-
ba ir gandarīta par rezultātiem.
3. ikšķiles novada dzimtsarakstu nodaļā pirmo reizi 
novada pastāvēšanas vēsturē viena kalendārā gada 
periodā tika reģistrēta 100. bērniņa dzimšana.
4. pieņemts lēmums par otras pirmsskolas izglītī-
bas iestādes būvniecību lībiešu parkā un ikšķiles 
vidusskolas rekonstrukciju ar mērķi paplašināt telpas 
vismaz 12 klasēm, ēdnīcas blokam un mācību kabi-
netiem.
5. otra “park &ride” stāvlaukuma izveide pie dzelz-
ceļa stacijas ikšķilē. latviski tas skanētu – noliec un 
aizbrauc.

Atskatoties uz 2014. gadā padarīto, jāsecina, ka šis 
periods ir bijis viens no veiksmīgākajiem ikšķiles nova-
da vēsturē, tādēļ vērtējums – “teicami”. pašvaldība 
realizējusi daudzus apjomīgus un sabiedrībai ļoti 
nozīmīgus projektus, uzlabojot dzīves kvalitāti nova-
dā. liels darbs ieguldīts pilsētvides un infrastruktūras 
sakārtošanā.

pašvaldības dzīve ritēja kā spēlfilmā “sprīdītis”. 
Neskatoties uz to, ka mazajam un ņiprajam sprīdītim 
daudzi stājās ceļā, ar neatlaidību, gribasspēku un 
labiem nodomiem viņš panāca daudz. sprīdītim 
savu mērķu sasniegšanā noteikti palīdzēja vēja māte, 
Meža māte un vecais vīriņš. Nekur nav tik labi kā 
mājās!

novada ļaudis īpaši vienoja lāpu gājiens “kaujas ceļš 
ir tāls bez gala...”. Šogad pie vidusskolas ar iedegtām 
lāpām un svecēm pulcējās vēl nebijis skaits cilvēku, 
lai kopīgi dotos uz ikšķiles vecajiem kapiem, kur 
apbedīti kritušie latviešu strēlnieki. sveces latviešu 
strēlnieku piemiņas vietā spoži kvēloja vēl ilgi, ar savu 
gaismu apliecinādamas cieņu mūsu varoņiem un to 
daudzo cilvēku piederību savai zemei.

IKŠĶILES novadsIKŠĶILES novads
Inga Šulca
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2014. gadā mūsu novadā tika īstenotas daudzas iece-
res infrastruktūras uzlabošanas jomā, notika nozīmīgi 
kultūras pasākumi, tomēr kāds notikums gadu vērta 
īpašu.

Aizvadītais gads bija mūsu novadnieka vīnogu 
selekcionāra paula sukatnieka 100. jubilejas gads. 
pauls sukatnieks bija vīnogu selekcionārs, kura radī-
tās šķirnes ir populāras latvijā un tālu aiz valsts 
robežām, viņš bija literāts un novadpētnieks, sace-
rēja dzejoļus un daudz zīmēja. viņa mājās dvietes 
pagasta “Apsītēs” vienmēr bija daudz apmeklētāju, 
ekskursantu un stādu pircēju.

Šovasar 22. un 23. augustā dvietē tika rīkota konferen-
ce, kurā latvijas vīnkopji un vīndari sniedza vērtīgus 
padomus par vīnogu selekciju un audzēšanu, tāpat 
notika arī dažādu vīnogu šķirņu degustācija. svētku 

turpinājumā tika 
prezentēts paula 
sukatnieka dze-
joļu krājums 
“Zaļie sapņi” un 
notika tikšanās 
ar viņa meitām, 
radiem un laika-
biedriem.

Arī šogad paula 
sukatnieka dzim-
tas mājās “Apsītes” 
tiks rīkoti dažādi 
izglītojoši pasāku-
mi un turpināsies 
selekcionāra kād-
reiz rūpīgi koptā 
dārza atjauno šana.

ILŪKSTES novadsILŪKSTES novads
Rita Butkeviča un Sarmīte Bogdanoviča
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inčukalna novads allaž bijis slavens ar savām dabas 
veltēm un tīro gaisu. tāpat novadā ir ļoti daudz inte-
resantu dabas un tūrisma objektu. daudzi no tiem 
renovēti, pateicoties iedzīvotāju, inčukalna novada 
domes un uzņēmumu atbalstam. 2014. gadā pašval-
dība nolēma spert lielu soli uz priekšu tūrisma attīs-
tības jautājumā un noslēdza līgumu par iestāšanos 
Gaujas nacionālā parka tūrisma klasterī. tas dos 

iespēju piesaistīt aizvien vairāk tūristu un parādīt tās 
dabas bagātības, kas ir inčukalna novadā un ar kurām 
lepojas arī novada iedzīvotāji.

Ar plašu svētku programmu tika nosvinēta vangažu 
vidusskolas un vangažu kultūras nama 55 gadu 
jubileja. Aizvadītais gads bija ļoti nozīmīgs ikvienam 
vangažniekam, kurš 1959. gadā uzsāka savas darba 
gaitas toreizējā 1. dzelzsbetona konstrukciju rūpnī-
cā vangažos, kad arī sākās vangažu (toreiz oktobra 
ciemata) straujā izaugsme – no klusa un skaista dabas 
nostūrīša šī vieta pārtapa par strauji augošu apdzīvo-
tu vietu, vēlāk – pilsētu. savu 55 gadu jubileju būtu 
svinējusi arī vangažu arodskola, tomēr valsts reformu 
rezultātā skola pirms daudziem gadiem diemžēl tika 
slēgta. visi šie fakti tika atzīmēti gan ar košām izstā-
dēm, gan koncertiem.

2014. gadā pašvaldības siA “vangažu avots” pabei-
dza divu ūdenssaimniecības sakārtošanas projek-
tu īstenošanu inčukalna ciemā un gaujas ciemā, 
kurus līdzfinansēja eRAf. projekta “ūdenssaimnie-
cības attīstība inčukalna novada inčukalna ciemā” 
ietvaros tika izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 2400 
m, veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
2200 m un rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu 

stacijas. būvdarbus veica siA “vidzemes energo-
celtnieks”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruz-
raudzību būvniecības laikā nodrošināja siA “firma 
l4”, būvuzraudzību veica siA “Jurēvičs un partneri”. 
projekta kopējās izmaksas – 730 684 eiro. projek-
ta “ūdenssaimniecības attīstība inčukalna novada 
gaujas ciemā” gaitā tika rekonstruēti 4357 m ūdens-
apgādes tīklu, rekonstruēta artēziskā aka un izbū-
vēts jauns dziļurbums. projekta kopējās izmaksas 
– 461 764 eiro.

laikā, kad visā valstī kaimiņš pie kaimiņa gāja ķekatās, 
inčukalna tautas nams svinēja 85 gadu jubileju. 
1929. gadā pasta zirgu stallis pārtapa par inčukalna 
tautas namu – vietu, kur inčukalniešiem sanākt kopā, 
dziedāt, spēlēt teātri, dejot un priecāties. Arī šobrīd 
tautas nams var lepoties, ka ir mājvieta skaistiem 
pasākumiem un dažādiem pulciņiem, kolektīviem, 
biedrībām, interešu grupām utt.

Uzņēmumi ir būtiska inčukalna novada sastāvdaļa, 
tāpēc īpašs prieks par jauniem uzņēmumiem vai 
esošo paplašināšanos. 2014. gada novembrī atpūtas 
parks “rāmkalni” lika pamatakmeni jaunai ražot-
nei – sukāžu ceham. Jaunajā cehā tiks gatavotas 
sukādes, pastilas, sīrupi, sulas un citi produkti. pro-
jekts tiek īstenots lauku atbalsta dienesta program-
mā “lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības 
radīšana”. plānots, ka jaunais cehs savu darbu sāks jau 
šopavasar.

INČUKALNA novadsINČUKALNA novads
Jana Bunkus

ar inčukalna velnalu saistīti daudzi noslēpumaini stās-
ti, tāpēc ala pirmām kārtām iekļauta klastera apskatā-
mo objektu sarakstā inčukalna novadā.

“rāmkalnu” jaunās ražotnes pamatos tika iebetonēta 
kapsula ar interesantu vēstījumu nākamajām paau-
dzēm, kā arī inčukalna informatīvā izdevuma “novada 
vēstis” jaunāko numuru.
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2014. gads mums ir bijis veiksmīgs – Jaunjelgavas 
pilsētā īstenots finansiāli apjomīgākais projekts pēdē-
jo 25 gadu laikā – rīgas šosejas atjaunošana gar 
daugavas krastu, kura laikā tika izveidots arī apgais-
mojums gar šosejas malu un gājēju celiņš. tagad 
iespējams gandrīz visas pilsētas garumā doties pastai-
gā pa labiekārtotu, apgaismotu celiņu gar daugavas 
krastu un baudīt mainīgās dabas gleznas.

Nozīmīgi ieguldījumi veikti arī sunākstes un 
daudzeses pagastos, kur aizvadītajā gadā noti-
kusi ūdenssaimniecības uzlabošana. savukārt 
Jaunjelgavas pilsētā liela loma ir gada vidū atklā-
tajai koģenerācijas stacijai, kas ražo gan elektrību, 
gan nodrošina ar siltumu Jaunjelgavas daudzdzīvokļu 
namus, skolu un bērnudārzu. pateicoties stacijas 
darbības uzsākšanai, pašvaldībai izdevies samazināt 
siltumapgādes tarifu iedzīvotājiem.

pozitīvas pārmaiņas piedzīvoja arī vairākas nova-
da izglītības iestādes – tika veikti energoefektivitā-
tes uzlabošanas pasākumi Jaunjelgavas vidusskolā, 

Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādē “Atvasīte” 
un seces pagasta pirmsskolas izglītības iestādē 
“vasariņa”.

Novada izglītības iestādes turpināja aktīvi darboties 
dažādās Comenius programmās un ar plašu nakts 
piedzīvojumu pārgājienu nosvinēja piekto darbības 
gadu starptautiskajā AWARd kustībā.

Arī kultūras un sabiedriskā dzīve novadā ir bijusi noti-
kumiem bagāta – sērenes pagastā esošais korkuļu 
ūdensrijējs bija 2014. gada ģeoloģijas objekts latvijā; 
tika atjaunoti vairāki amatiermākslas kolektīvi; uzstā-
dot pieminekli sunākstē, svinējām vecā stendera 
300. gadskārtu. Jau otro gadu, godinot par latvijas 
neatkarību kritušos un stiprinot patriotismu, novem-
bra vidū skrējām apkārt novadam lāpu skrējienā, 
kurā mums šoreiz pievienojās arī kaimiņi viesītieši. 
Novada pašdarbnieki piedalījās sēlijas novadu tau-

tas mākslas svētkos. 
par ieguldījumu sēlijas 
identitātes stiprinā-
šanā cicerona goda 
nosaukumu saņēma 
Jaunjelgavas novada 
domes priekšsēdētājs 
Guntis libeks.

lai 2015. gads ir vēl 
veiksmīgāks, darbīgāks, 
radošāks, veselīgāks un 
laimīgāks ikvienam!

JAUNJELGAVAS novadsJAUNJELGAVAS novads
Evija Vectirāne
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svarīgāko notikumu tops

izstāde – gadatirgus “izvēlies piebalgu!”1. 
2014. gada 2. augustā Jaunpiebalgas novada dome 
devīto gadu pēc kārtas aicināja ikvienu pirkt un pārdot 
gribētāju uz izstādi gadatirgu “izvēlies piebalgu!”, kur 
tika godā celtas amatu prasmes, mājražošanas tradīci-
jas, uzņēmējdarbība. Šoreiz īpaši sumināja alus darī-
tavu “piebalgas alus”, jo uzņēmums svinēja 25 gadu 
jubileju. bija iespēja redzēt alus mucu izgatavošanas 
demonstrējumus, iesaistīties atrakcijās un konkursos. 
svētku programma bija plaša – gan vietējo pašdarbības 
kolektīvu sniegums, gan viesojās koris no tērvetes.
Jau trešo gadu vidzemes plānošanas reģions meklēja 
un atrada tos cilvēkus un vietas, kas ar savām idejām 
un darbiem iedvesmo citus. par vienu no vidzemes 
veiksmes stāstiem pērngad tika atzīta izstāde gadatir-
gus “izvēlies piebalgu!”. Arī latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības kamera atzinīgi novērtēja padarīto.

tirgus laukuma “Zem Ķenča cepures” atklāšana2. 
1. maijā notika tirgus laukuma “zem Ķenča cepures” ofi-
ciālā atklāšana. izbūvēta stacionāra tirdzniecības noju-
me, autentiska piebaldzēnu celtajām rijām, trīs noju-
mes un 15 galdu komplekts, kā arī sanitārais mezgls. 
sakārtotā vide dos gandarījumu novada iedzīvotājiem 
un viesiem. līdzšinējā pieredze un arī pirmais pusgads 
liecina, ka tirgus laukums ir iecienīts iedzīvotāju vidū, 
regulāri katru sestdienu tajā notiek tirgošanās.

smilšu volejbola laukuma izbūve3. 
veiksmīga izrādījās ideja par smilšu volejbola laukuma 
nepieciešamību Jaunpiebalgā. lai to īstenotu, novada 
dome piedalījās es līdzfinansētajā lauku partnerības 
un leAdeR projektu konkursā. Jau vasarā jaunajā 
smilšu volejbola laukumā notika pirmie divi turnīri – 
“Ķenča kauss” un “Rokfestivāla kauss”. komandu skaits 
un interese pierādīja, ka šis laukums ir vajadzīgs.
Jaunpiebalgas novads ir uzsācis sadarbību sporta, 
kultūras un tūrisma jomā ar kaimiņu – vecpiebalgas 
novadu, nākamajā vasarā paredzēts pludmales volej-
bola turnīrs “Ķenča kauss” gan vecpiebalgā, gan 
Jaunpiebalgā.

Jaunpiebalgas svētā toma baznīcas ērģelēm – 1004. 
svinot Jaunpiebalgas svētā toma evaņģēliski luteriskās 
baznīcas ērģeļu simtgadi, tika organizēts piecu kon-
certu cikls “Jaunpiebalgas baznīcas ērģelēm – 100”, 
kas sākās lielajā piektdienā un noslēdzās ar Rudens 
koncertu, kas jau kļuvis par tradīciju un notika 15. reizi. 
baznīcas ērģeles ir vienīgais šāda veida instruments 
latvijas lauku baznīcās – vācu meistara Šteinmeiera 
darbs. ērģeles uzstādītas 1914. gadā, tās piedzīvojušas 
abus pasaules karus, latvijas brīvvalsts laiku, padomju 
gadus un cauri laikiem saglabājušas savu vēsturisko 
un praktisko vērtību. lai ērģeles pilnībā atgūtu agrāko 
skanējumu, tika sākta to atjaunošana.

Šis bija ne tikai ērģeļu jubilejas gads, bet arī baznīcai 
tā bija 210. jubileja. katrs koncerts bija atšķirīgs gan 
mūzikas, gan izpildītāju sastāva ziņā. koncertos uzstā-
jās tādi ievērojami mākslinieki kā ērģelnieces vita 
kalnciema un kristīne Adamaite, saksofonists Artis 
sīmanis, vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra 
veismaņa vadībā, senās mūzikas ansamblis “ludus”, 
vokālā grupa “canto” un citi.

5. Jaunpiebalgas attīstības fonda un latvijas tautas 
sporta asociācijas rīkotie sporta pasākumi
Jaunpiebalgas Attīstības fonds kopā ar latvijas tautas 
sporta asociāciju rīkoja latvijas ģimeņu sporta festivā-
lus. pirmais notika vasarā Jaunpiebalgas estrādē, bet 
otrais – gada nogalē vidusskolas sporta zālē. pasākumu 
mērķis ir mudināt ģimenes vairāk laika pavadīt kopā 
ar saviem bērniem atpūšoties un sportojot. pieredze 
liecina, ka bērni visu dara ar lielu aizrautību un prieku 
un iesaista tajā arī vecākus un vecvecākus.
latvijas tautas sporta asociācijas vadītāja gaļina 
gorbatenko atzina: “Pateicoties novada domes atbal-
stam un sapratnei, Jaunpiebalgā ir radīti visi nepieciešamie 
apstākļi, lai notiktu šādi sporta pasākumi visai ģimenei. 
Man ir patiess prieks un gandarījums, ka Jaunpiebalgas 
novads otro gadu pēc kārtas ir latvijas Veselības nedēļas 
jeb Move week uzvarētājs mazo novadu vidū.”

JAUNPIEBALGAS novadsJAUNPIEBALGAS novads
Aija Ķīķere
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Rūpīgi izvērtējot pērnā gada norises, Jaunpils ļaudis 
tam liek vērtējumu – izcili jeb desmit balles! Un ne 
velti, jo 2014. gads darbīgo jaunpilnieku ikdienas 
dzīvi ir piepildījis ar neticami daudziem labiem, 
pozitīviem un aizraujošiem notikumiem, kuri spilgti 
iespiedīsies atmiņā uz ilgu laiku.

Jaunpils novada svētki un piecu gadu jubileja. 
Maijs tika pasludināts par novada jubilejas mēnesi. 
Uzsvars tika likts uz iedzīvotāju iesaistīšanu – viss 
pašu rokām darīts un organizēts! Un, lai tur plīst vai 
pušu – Jaunpils novada dzimšanas diena tika nosvi-
nēta godam un ar vērienu – piecas dienas! svētkus 
atklājām pavasara gadatirgū, paralēli tirgus andelēm 
notika radošās darbnīcas, sporta spēles, atradīšanas 
sacensības, fotoorientēšanās, smagās tehnikas apska-
te un citas izklaides. Mazo ciemu dienā pašdarbnieku 
kolektīvi un iedzīvotāji devās ciemos uz apkaimes 

mazajiem ciemiem – Jurģiem, levesti, sauli, struteli 
un viesatām. Ar orientēšanās sacensībām atzīmējām 
ģimeņu dienu. iestādes un kolektīvi cīnījās sporta 
sacensībās. iedzīvotāji devās ekskursijās pie novada 
uzņēmējiem: siA “līvas grupā” uzzinājām, kā top 
eko koka mājas, siA “Joži” teritorijā iepazinām milzu 
traktortehniku, siA “kurzemes cMAs” – bioprodukta 
ražošanu un uzglabāšanu, siA “īves grupā” redzējām, 
kā tiek vakuumā safasēti kartupelīši, un siA “saules 
koka amatnieka” darbnīcās apbrīnojām modernu 
mēbeļu tapšanu. svētku kulminācija bija svinīgais 
gājiens, kad varējām izjust iedzīvotāju vienotību un 
mīlestību pret savu novadu.

piedalīšanās lps rīkotajā konkursā “eiropas Gada 
pašvaldība 2014”. lai gan tas prasīja daudz pūļu 
un drosmi, par rezultātu esam priecīgi – “Jaunpils 
novads – pašvaldība veselam iedzīvotājam”. 2014. 
gadā darbu pašvaldībā uzsāka sabiedrības veselības 
veicināšanas speciālists Andris prikazs, kurš veselīgu 
dzīvesveidu popularizējis visu pērno gadu – dažādas 
sporta aktivitātes, basketbols, futbols, florbols, sporta 
spēles, nūjošana, āra trenažieru aktīva izmantošana, 
ārstnieciskā vingrošana visu vecumu grupām utt. kur 
vēl latvijā ciemā ar 170 iedzīvotājiem ir pieejams 

feldšerpunkts? Mums ir arī savs zobārsts, ģimenes 
ārsta prakse, aptieka.

Jaunpilniekam kristeram Zorikam sudraba medaļa 
eiropas čempionātā basketbolā! pērn eiropas čem-
pionātu basketbolā tv ekrānā vēroja lielākā daļa 
jaunpilnieku – par uzvaru cīnījās U-16 latvijas izlases 
spēlētājs kristers zoriks! Neviltots bija mūsu prieks, 
kad tika iegūta sudraba medaļa. Jaunpilī jau izsenis 
basketbols tiek turēts cieņā. kristers basketbola gai-
tas uzsāka Jaunpils sporta namā pie trenera Aināra 
plezera un turpināja pie Mārtiņa fomina Rīgas bs/
dsN. Jaunpils novada dome sveica kristeru ar augsto 
sasniegumu, dāvinot naudas balvu un atzinību, kā 
arī izsakot pateicību kristera vecākiem par atbal-
stu. Jaunais čempions piedalījās Jaunpils vidusskolas 
olimpiskajā dienā, iedvesmojot un motivējot arī citus 
jauniešus nodarboties ar sportu.

ilgi gaidītais sapnis par savu teātri ir piepildījies! 
oktobra sākumā piedzīvojām tik sengaidīto Jaunpils 
teātra pirmizrādi. 30. gadi Jaunpilī bija teātra uzplau-
kuma laiks, un 1958. gadā uz pils skatuves tika rādīta 
luga “pazudušais dēls”. Un 2014. gadā mūsu fantas-
tiskie aktieri pārsteidza jaunpilniekus ar savu mākslu 
Māra Neilanda lugā “osis”.

lāpu gājiens lāčplēša dienā. Mums ir izdevies atdzī-
vināt gājienu tradīciju, ļaujot ikvienam sajust īpašo 
atmosfēru un emocijas, kopību un vienotību. pie 
skolas notika svinīgs brīdis kopā ar jaunsargiem, 
zemessargiem, mazpulcēniem un novada ļaudīm, un 
gājiens pulcēja kopā teju 300 dalībnieku.

Šogad vēlam vairāk ticēt sev un savai veiksmei, 
uzdrīkstēties darīt, svinēt arī mazās uzvaras un atce
rēties, ka lielas lietas sastāv no mazām! Pamanīt un 
novērtēt cilvēkus sev apkārt! Lai vieglums un gaišums 
ir gan domās, gan ikdienas gaitās, gan attiecībās! 
Laimīgu 2015. gadu vēl Jaunpils novada pašvaldība 
un domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, čempions 
Kristers Zoriks un viņa mamma Ilze Zorika.

JAUNPILS novadsJAUNPILS novads
Baiba Rasa
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Jelgava arī 2014. gadā lepojas ar veiksmīgo izaugsmi 
un attīstību. “financial times” investīciju pētniecības 
nodaļas fDi Intelligence pētījumā “eiropas nākotnes 
pilsētas un reģioni 2014/2015” tika izvērtētas 468 
pilsētas un reģioni. izmaksu efektivitātes kategorijā 
Jelgava ieņem piekto vietu mikropilsētu kategorijā.

Jelgavā realizēti vairāki nozīmīgi projekti.

pilsētā ir pabeigti - pasta salas būvniecības un lab-
iekārtošanas darbi. deviņu hektāru plašā teritorija 

tagad ir daudzfunkcionāla atpūtas, kultūras un 
sabiedrisko aktivitāšu vieta, kur jau februārī notiks 
starptautiskais ledus skulptūru festivāls, bet maijā 
– smilšu skulptūru festivāls. pasta salā ir izveidoti 
gājēju un veloceliņi 2,8 kilometru garumā, dabas 
takas, soliņi, apgaismojums, amfiteātris, pasāku-
mu norises laukumi, bērnu rotaļu laukumi un 
iekārtoti dekoratīvie apstādījumi.
līdz 2015. gada vidum-  pilsētā jānoslēdz būv-
niecības darbi satiksmes termināla apkalpošanai 
nepieciešamo septiņu ielu posmos, lai teritorijā 
ap dzelzceļa staciju varētu sākties jaunā autoostas 
termināla celtniecība, bet blakus tiks sakārtota 
infrastruktūra tirgus pārcelšanai. 
turpinot ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-- 
pojumu attīstību, Jelgavā ekspluatācijā nodota 
dzeramā ūdens attīrīšanas stacija, kas nodrošina 
ūdens atdzelžošanu un attīrīšanu no sulfātiem. 
ūdens attīrīšanas stacijas darbība būtiski uzlabo 
ūdens kvalitāti pilsētā.
pilsētā pabeigta - Jāņa kolektora rekonstrukcija, 
kas nodrošina labāku lietusūdens savākšanu 62 
hektāru lielā teritorijā, kā arī novērsīs upes ūdeņu 
ieplūšanu lietusūdens kanalizācijas sistēmā.

2014. gadā Jelgavā pirmo reizi trim pilsētas skolām 
pasniegta izglītības kvalitātes balva “Zelta grauds”. 
titulu Jelgavas “gada skola 2014” ieguva Jelgavas 4. 
sākumskola, valsts ģimnāzija un spīdolas ģimnāzija. 
titula ieguvēji saņēma arī naudas balvu 5000 eiro 
apmērā.

Jelgava lepojas ar pasaules koru olimpiādē izcīnīto 
čempiona titulu, ko ieguva 4. vidusskolas bērnu 
koris. tautas mākslas/folkloras kategorijā zelta meda-
ļu saņēma Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris 
“spīgo”.

trīs Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādes – “kamolītis”, “pasaciņa” un “Rotaļa” 
saņēma tehnisko eksperimentu stacijas un meto-
diskos materiālus, kas bērniem dod iespēju gūt 
pirmo pieredzi par dabaszinātņu un tehnikas jau-
tājumiem. tas ļauj labāk saprast daudzas ikdienas 
parādības un jau pirmsskolas vecumā radīt interesi 
par eksakto priekšmetu apguvi vēlāk skolā. Jelgavā 
metodika “Mācies eksperimentējot” ir nākamais 
solis pēc MINIPHÄNOMENTA īstenošanas pilsētas 
skolās.

Jelgava 2014. gadā ir paveikusi daudz, to aplieci-
na saņemtās atzinības latvijas mērogā. konkursā 
“eiropas Gada pašvaldība 2014” Jelgavas pilsēta 
ieguva divas balvas – galveno balvu kopvērtējumā 
lielo pilsētu konkurencē un balvu apakšnomināci-
jā “pašvaldība es vērtību un iespēju popularizēša-
nai”. Jelgavas pilsētas dome saņēma latvijas darba 
devēju konfederācijas gada balvu “darba devējiem 
draudzīgākā pašvaldība”. pilsēta lepojas ar Jelgavas 
pilsētas domes priekšsēdētājam andrim rāviņam 
piešķirto triju Zvaigžņu ordeni.

2015. gads Jelgavas pilsētai būs īpašs – svinēsim 750 
gadu jubileju. tās kulminācija būs Jelgavas pilsētas 
svētki maija pēdējā nedēļā. kādreizējā kurzemes 
hercogistes galvaspilsēta joprojām ir vēsturisku un 
saimniecisku notikumu centrā, kur eiropas savienības 
prezidentūras ietvaros notiks vairāki pasākumi. Jelgava 
– pilsēta izaugsmei!

JELGAVAJELGAVA
Līga Klismeta

bērnudārza “kamolītis” audzēkņi un audzinātājas kopā 
ar pilsētas mēru andri rāviņu iepazīstas ar tehnisko 
eksperimentu stacijām.
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Jelgavas novads savu veikumu un 2014. gada norises 
salīdzinātu ar filmu “rūdolfa mantojums”. filmas 
galvenais varonis ietver sevī trīs īpašības – ambīcijas, 
lepnumu un latvietību. Arī mēs kā pašvaldība esam 
cēluši un būvējuši atbilstoši savām labākajām ambīci-
jām, ar lepnumu iemantojuši gan nomināciju konkur-
sā “eiropas gada pašvaldība”, gan “gada preču zīme 
latvijai” godalgu un esam apliecinājuši savu latvietī-
bu, patriotiskumu mājražotāju atbalstam un vietējās 
produkcijas veikala izveidei. Un tātad – šajā gadā...

kulminācija izglītības iestāžu renovācijā, padarīta 
darba izjūta par jaunām skolu piebūvēm
pašvaldība par vienu no prioritārajiem investīciju mēr-
ķiem līdz šim izvirzījusi izglītību. tai šogad tika novirzī-
ti 56% budžeta līdzekļu – modernizējot skolas, siltinot 
skolu ēkas un ceļot jaunas piebūves. Šis gads ir bijis 
sava veida kulminācija darbu apjomam izglītības 
ie stādēs. Renovēta Aizupes pamatskola, staļģenes 
vidusskolas muižas ēka, Mūzikas un māk slas skola, 
atklāta jaunā staļģenes vidusskolas piebūve ar spor-
ta halli un ēdnīcu. atklāta jaunā svētes pirmsskolas 
ēka, un renovētas citas iestādes. visos šajos projektos 
esam vadījušies pēc viena uzstādījuma – jārada kom-
fortabla vide, lai jaunieši un bērni tur justos mājīgi un 
vēlētos mācīties, sportot, satikties, pavadīt laiku.

palīdzam atsperties mazajai uzņēmējdarbībai un 
uzplaukt mājražošanai
Ar mērķtiecīgu atbalstu mazajiem uzņēmējiem, māj-
ražotājiem pašvaldība strādājusi, lai tieši novadā 
ražotās lietas – vai tas būtu medus, siers vai maize 
– nonāktu pie pircēja ar piederības zīmi novadam. 
Aprīlī latvijas Republikas patentu valdes un latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētā 
konkursā starp vairāk nekā 100 preču zīmēm Jelgavas 
novada logo ieguva titulu “Gada preču zīme latvijai”, 
izpelnoties dizaineru un mārketinga meistaru novēr-
tējumu. septembrī dome apstiprināja preču zīmi 
“vietējais ražotājs – novada lepnums”, un tāpat 
nesen sekoja lēmums par novadā ražotās produk-
cijas tirdzniecības vietas jeb veikala nodrošināju-
mu Jelgavas pilsētas centrā, kas savas durvis vēra 

novembrī. tas ir pirmais šāda veida veikals latvijā, 
kas ar pašvaldības atbalstu tapis sava novada ražotāju 
produkcijas noieta veicināšanai.

attīstām pašvaldības pakalpojumus – visā novadā 
vienotu pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti
pērn esam izveidojuši vienotu mājokļu pārvaldības 
politiku. tas raisījis un uzjundījis jautājumus gan par 
pašvaldības dzīvokļu izpirkšanu, par vienotiem tari-
fiem un izmaksām, gan arī par dzīvokļu rindām un 
pašvaldības iespējām dzīvojamā fonda uzturēšanā.
pašlaik pašvaldība nopietni vērš uzmanību, lai ne tikai 
renovētu katra pagasta iestādes, uzlabotu infrastruk-
tūru, ne tikai veiktu labiekārtošanu pēc iedzīvotāju 
ieskatiem, bet veidotu kompleksu redzējumu par 
visu jomu vienlīdzīgu nodrošinājumu un visu pagastu 
attīstību līdzīgā ritmā.

lepojamies ar savām kultūras zvaigznēm
lepojamies ar titulētajiem laureātiem pasaules koru 
olimpiādē – zelta diplomu ieguvušo Jelgavas novada 
senioru kori “Gaisma” (diriģente zita kurševa).

priecājamies par tiem, kas aug
pārliecinoši tirgū ienācis lauksaimniecības pakalpoju-
mu kooperatīvās sabiedrības “latraps” jaunais uzņē-
mums – iesalnīca Jaunsvirlaukas pagastā, kuru esam 
nominējuši arī kā veiksmīgāko gada jauno komersan-
tu. Rekonstruējot staļģenē jau reiz bijušu iesalnīcu, 
aprīkojot to ar jaunām tehnoloģijām, jaunais uzņē-
mums gadā saražo 5000 tonnu iesala, pārstrādājot 
latvijas miežus, līdz tie pārtop par izejvielu latvijas 
alus darītavām. Attīstības plāni ir vērienīgi, un mēs 
vēlam uzņēmumam veiksmi izaugsmē.

debates starp “būt” vai “nebūt” nacionālā mērogā
Nacionālā mērogā Jelgavas novads atspoguļots pub-
liskajā telpā saistībā ar iespējamo akumulatoru pār-
strādes uzņēmumu kalnciemā. Šī uzņēmējdarbības 
jomas izprašanā un pieredzes iemantošanai Jelgavas 
novada domes pārstāvji apmeklēja arī līdzīgu uzņē-
mumu polijā, taču galīgais lēmums domē vēl tikai būs.

JELGAVAS novadsJELGAVAS novads
Dace Kaņepone
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Labo pārmaiņu pilsētas 2014. gada nozīmīgākie 
notikumi

• Jēkabpilī realizēts līdz šim vērienīgākais ielu rekon
strukcijas projekts – “kurzemes un vienības ielu rekon-
strukcija un brīvības–Neretas ielu krustojuma rekon-
strukcija”, kura ietvaros veikta ne tikai ielu un krustoju-
ma rekonstrukcija, bet arī tilta pār daugavu renovācija.

• Renovēta pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”.
• Parakstīta vienošanās ar Satiksmes ministriju par 
sadarbību jauna tilta pār daugavu būvniecībā.
• Atpūtas kompleksā “Mežaparks” uzstādīti jauni 
trenažieri, izveidotas takas, multifunkcionāla dizaina 
soliņš, kalna kameršļūkšanas trase ziemā. Arī uzņē-
mēji palīdz attīstīt šo atpūtas kompleksu, jo papildus 
esošajam daivinga centram ūdenskrātuvē ierīkota 
veikborda, ūdensslēpošanas trase un citi jauni objek-
ti, sekmējot šīs atpūtas vietas attīstību.
• Jēkabpils noslēgusi sadraudzības līgumu ar 
Mirgorodu Ukrainā, tādējādi sadraudzības pilsētu 
pulks pieaudzis līdz astoņām pilsētām.
• Jēkabpils ir pirmā pašvaldība latvijā, kas uzsākusi 
leAN projektu, ieviešot savā darbībā leAN principus, 
kas nozīmē – mazāk resursu, lielāka vērtība klientam 
un savas konkurētspējas palielināšana.
• Divi Jēkabpils kori – senioru koris “Atvasara” un 
jauktais koris “Noskaņa” ieguvuši zelta pakāpes dip-
lomu pasaules koru olimpiādē.
• Jēkabpilī radīta lielākā mākslas darbu āra galerija 
latvijā, izvietojot gleznas neapdzīvoto ēku logos 
divās pilsētas ielās.
• basketbola klubs “Jēkabpils” savai pilsētai sagādāja 
pārsteigumu un neaizmirstamas emocijas, izcīnot 
trešo vietu latvijas basketbola līgā.
• Jēkabpilietis Reinis Nitišs izcīnīja trešo vietu pasau-
les rallijkrosa čempionātā, kļūstot par pirmo latvieti, 
kurš kādas autosporta disciplīnas prestižajā klasē 
ieguvis tik augstu novērtējumu.

savu veikumu ar atzīmi nevērtēsim. iespējams, uz šo 
vislabāk varētu atbildēt iedzīvotāji. Uzskatām, ka līdz 
šim daudz izdarīts, bet pie padarītā neapstājamies, 
ejam uz priekšu un tiecamies uz augšu!

“sapņu komanda” – šī filma visspilgtāk raksturo vienu 
no gada lielākajiem sporta notikumiem mūsu pilsētā 
– basketbola komandas izcīnīto trešo vietu latvijas 
basketbola līgā. Arī mūsu komanda, sākotnēji mijo-
ties veiksmēm un neveiksmēm, finālā trenera igora 
Miglinieka vadībā, pateicoties pašu spēlētāju pārlie-
cībai un spēku atdevei, spēja pierādīt sev un citiem 
– “Ja tic, dara un mērķtiecīgi strādā, sasniegt var 
daudz!”

īpašu mīlestību pret savu pilsētu sajutām, kopīgi 
gaidot un svinot Jēkabpils pilsētas svētkus – akcijā 
“laiknesis”, kad 100 dienas līdz pilsētas svētkiem 

skaitīja kopā 207 nejauši sastapti cilvēki dažādās 
Jēkabpils vietās. tas bija pārsteidzoši – cik skaisti un 
īpaši jēkabpilieši ir savā dažādībā un cik daudz laba 
mēs spējam redzēt apkārt un paši esam gatavi dot 
savai pilsētai!

2014. gads Jēkabpils pilsētai bija dinamisks un izaug-
smes bagāts gads. Arī 2015. gadā mēs rūpēsimies un 
gādāsim par pilsētas iedzīvotāju labklājību, par to, 
lai ikviens, kurš šeit dzīvo vai arī atbrauc ciemos – lai 
ikviens mūsu pilsētā justos labi!

JĒKABPILSJĒKABPILS
Aiga Sleže

2014. gada 30. jūnijā laba vēlējumi no lps priekšsēža 
andra Jaunsleiņa Jēkabpils domes priekšsēdētājam 
leonīdam salcevičam 60 gadu jubilejā.
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2014. gads jau klusītēm aizlēkšojis, taču paspējis gan 
atnest jaunus draugus, gan arī atstāt pa kādam pēdas 
nospiedumam mūsu novada attīstības ceļā... 

gads sākās ar lielu pārbaudījumu ikvienam autobrau-
cējam, jo liela daļa valsts autoceļu joprojām nav pie-
tiekami kvalitatīvā stāvoklī, un divas šādas reģionāla 
līmeņa “dzīvības dzīslas” meta šķēpus arī Jēkabpils 
novada iedzīvotāju riteņos. tikšanās ar amatperso-
nām, iedzīvotāju sapulces un pat teju 1400 novada 
iedzīvotāju parakstu nespēja pārliecināt valdību šos 
ceļus iekļaut jaunā plānošanas perioda programmā, 
līdz ar to iedzīvotāju sašutums par pavirši apsaimnie-
kotiem valsts ceļiem neizbēgami būs arī turpmāk.

taču uzplaukumu piedzīvoja amatniecība, kas 
šogad novadā ieguva 30 jaunus amatniekus iesācē-
jus. latvijas–lietuvas pārrobežu sadarbības projekta 
ietvaros tika rīkotas amatnieku apmācības, kurās 
varēja pieteikties ikviens interesents. visu cauru gadu 
jaunie amatieri apguva dažādas prasmes un ar mācī-
bās veidotajiem darbiem piedalījās dažādās izstādēs, 
festivālos un amatnieku tirdziņos ne vien novada, bet 
arī kaimiņvalsts teritorijā. galarezultātā noderīgas 
zināšanas ieguva ne vien projekta dalībnieki, bet pla-
šāku atpazīstamību iemantoja arī zasā esošais amat-
niecības centrs “Rūme”, kur šīs apmācības notika.

Reti kurš varēja iedomāties, ka līdz novadam svarīgai 
starptautiskajai sadarbībai novedīs vienkāršs lauku 
ciematiņš Rubenes pagastā. izrādās, slatei Jēkabpils 

novadā ir vārdamāsa parhimas pašvaldībā vācijā, kurp 
vasarā arī devās mūsu delegācija, un starp abām paš-
valdībām tika noslēgts sadarbības līgums.

vēl vienu sadarbības partneri esam ieguvuši 
Rumānijā. Maija sākumā Jēkabpils novadā Coaction 
projekta ietvaros notika starptautiska konference, 
kurā, parakstot sadarbības līgumu, tika nostiprinātas 
turpmākās sadarbības saites arī ar cumpanas pašval-
dību. konference bija reģionāla rakstura, līdz ar to 
aktivitātes notika dažādās latvijas vietās: zemgalē – 
Jēkabpilī, Jēkabpils novada Rubeņos, zasā un viesītes 
novadā, latgalē – daugavpilī. Šāda darba kārtība kon-
ferences dalībniekiem nodrošināja jaunas pieredzes 
ieguvi arī citās pašvaldībās.

Aizvadītajā gadā meklējām ne tikai jaunus drau-
gus un “radus” ārzemēs, bet arī dziļāk iepazinām 
paši savu novadu un tā iemītniekus. sadarbībā ar 
biedrību “ūdenszīmes” esam veiksmīgi apsekojuši 

64 novada dižkokus un 
izveidojuši dižkoku karti, 
no kuriem liela daļa 
uzskaitē parādās pirmo-
reiz. pie šiem kokiem 
esam uzstādījuši norā-
des zīmes, lai informētu 
iedzīvotājus par attiecīgā 
koka nozīmi vides vei-
došanā. pateicoties lie-
lajai atsaucībai, šo vie-
nīgo gadsimtiem seno 
dzīvās dabas pārstāvju 
apzinātais skaits novadā 
jau drīz varētu pieaugt. 

iedrošinām par savām dabas bagātībām neaizmirst 
un rūpēties arī citu novadu iedzīvotājus!

pētot arī mūsu pašu saknes, atcerēsimies, ka šogad svi-
nam divu ievērojamu latvijas dižgaru jubilejas – raiņa 
150. un aleksandra Grīna 120. jubileju, kuru dzīves 
sākums meklējams tieši Jēkabpils novadā. līdz ar to 
arī mūsu novadā gaidāmi daudzi ar šiem cilvēkiem un 
viņu darbiem saistīti pasākumi, kuros aicinām piedalī-
ties ikvienu interesentu no tuvām un tālām zemēm!

JĒKABPILS novadsJĒKABPILS novads
Kaspars Sēlis
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2014. gads jūrmalniekiem bijis notikumiem bagāts 
gan kultūras, gan sporta jomā, gan dzīves kvalitātes 
pilnveidošanā iedzīvotājiem. esam paveikuši vairākas 
nozīmīgas lietas, kuru rezultātā ieguvums būs ne tikai 
Jūrmalas pilsētai un jūrmalniekiem vien.

Jūrmala ir Raiņa un Aspazijas pilsēta, kur vairākas 
vietas saistītas ar dižo dzejnieku klātbūtni. viens no 
Jūrmalai un arī latvijai nozīmīgākajiem notikumiem ir 
aspazijas mājas atjaunošana. pēc divu gadu rekon-
strukcijas un restaurācijas darbiem jūrmalnieku iecie-
nītais nams dubultos atkal atgriezies pilsētas kultūras 

un sabiedriskās dzīves ritmā. pateicoties daudzu jo 
daudzu cilvēku ieguldītajam darbam un jūrmalnieku 
dāvinātajiem vēsturiskajiem priekšmetiem, atjauno-
tais nams saglabājis savu auru un pagājušā gadsimta 
noskaņas. Šogad, Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas 
gadā, tam būs īpaša loma.

vēl viens skaists un nozīmīgs notikums aizvadītā gada 
rudenī bija vides objekta “raiņa priedes” atklāšana 
kāpās, kur atrodas pēdējā no leģendārajām Raiņa 
priedēm, kas reiz iedvesmojušas dižo dzejnieku. Uz 
skulptūras ir iegravēti fragmenti no Raiņa dienasgrā-
matām, tās centrā ir sašķelta priede – kā ideju un 
domu virzošs simbols. esam lepni par to, ka Raiņa 
priežu iemūžinātājs tēlnieks kristaps gulbis ir jūrmal-
nieks un viņš radījis paliekošu darbu savai pilsētai.

pērn tika pabeigta arī Jūrmalas kultūras centra telpu 
renovācija, līdz ar to apmeklētājiem tagad ir pieejams 
vēl plašāks kultūras pasākumu klāsts un piesātinātāka 
kļuvusi jūrmalnieku sabiedriskā dzīve. liels notikums, 
kam gatavojamies šogad, ir dzintaru koncertzāles 
mazās zāles atvēršana pēc rekonstrukcijas un res-
taurācijas. slavenā Jūrmalas pērle atdzims atjaunotā 
veidolā, paverot vēl plašākas iespējas bagātai kultūras 
dzīvei arī rudens un ziemas sezonā.

priecājamies par aizvadītā gada aprīlī sākto mākslas 
skolas būvniecību, ko pabeigsim šogad. dubultos plā-
nots uzbūvēt sabiedrisko centru, ko veidos mākslas 
skola, pilsētas centrālā bibliotēka un mūzikas skola.

vērienīgākais aizvadītā gada notikums kūrortpilsē-
tā, bez šaubām, bija starptautiskais “cev satellite 
Jūrmala” pludmales volejbola turnīrs augusta bei-
gās, kad Jūrmala kļuva par pludmales volejbola gal-
vaspilsētu baltijas mērogā. Jūrmalā varējām redzēt 

daudzu eiropas valstu spēcīgāko pludmales volejbo-
listu spēles, un priecājamies, ka uzvaru guva pasaules 
ranga līderi jūrmalnieks Aleksandrs samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš. saņēmām eiropas volejbola konfe-
derācijas prezidenta atzinīgu novērtējumu, tāpēc arī 
šovasar Jūrmalā varēs vērot augstākā līmeņa pludma-
les volejbolu – maijā Majoru pludmalē notiks eiropas 
volejbola konfederācijas “Masters” posms. tas pulcēs 
eiropas pludmales volejbolistu eliti un būs pagaidām 
lielākais pludmales volejbola notikums baltijā.

gada nogalē tika ielikts pamatakmens jaunai daudz-
funkcionālai sporta hallei kauguros. Jau gada beigās 
vairāk nekā 3000 kvadrātmetru plašajā hallē ar 800 
skatītāju vietām varēs rīkot sacensības basketbo-
lā, handbolā un volejbolā. Šogad plānojam sākt 
arī daudzfunkcionālas sporta halles būvniecību pie 
lielupes vidusskolas.

lepojamies ar veselīgas pilsētas statusu. esam vie-
nīgā pilsēta latvijā, kam jau trešo periodu pēc kārtas 
pērn tika piešķirts pasaules veselības organizācijas 
veselīgās pilsētas statuss! pašvaldība finansē veselī-
bas aktivitātes un dzīves kvalitātes uzlabošanas pro-
jektus, lai jūrmalnieki varētu bez maksas izmantot 
plaša spektra nodarbības – sākot no cigun jūras 
krastā līdz ārstu speciālistu konsultācijām. Arī latvijas 
pašvaldību savienības rīkotajā konkursā “eiropas 
gada pašvaldība 2014” Jūrmala saņēma balvu nomi-
nācijā “pašvaldība veselam iedzīvotājam”.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, jāteic, ka īstenotas un iesāk-
tas labas lietas, kam būs pozitīvs ieguvums ilgtermiņā.

Jauno gadu sākot, kolēģiem citās pašvaldībās novē-
lam darba sparu un radošus risinājumus, izmantojot 
katrai teritorijai raksturīgos resursus!

JŪRMALAJŪRMALA
Elita Cepurīte
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starptautiskajā viegl-
atlētikas slavas zālē 
monako 21. novembrī 
notika iaaf Gala cere-
monija.
Šis pasākums bija nozī-
mīgs arī kandavas nova-
dam, jo apbalvošanas 
ceremonijā slavas zālē 
uzņēma mūsu novad-
nieku leģendāro 
latvijas šķēpmetēju 
Jāni lūsi. viņš bērnību 
un skolas gadus pava-
dījis kandavas novada 
Matkules pagastā, bei-
dzis Matkules pamat-
skolu, ir biežs viesis 
novada lielākajos sporta pasākumos un svētkos. katru 
gadu kandavā notiek Jāņa lūša kausa izcīņa šķēpme-
šanā. Šajās sacensībās vienmēr piedalās arī viņš pats, 
apbalvojot turnīra uzvarētājus. Jānis lūsis atzīts par 
visu laiku labāko šķēpmetēju pasaulē. viņam pieder 
pilns olimpisko medaļu komplekts – zelts 1968. gada 
olimpiādē, sudrabs 1972. gadā un bronza 1964. gadā. 
tāpat lūsis divreiz labojis pasaules rekordu. Mēs 
pelnīti lepojamies, ka Jānis lūsis ir mūsu novadnieks. 
Rudenī, kad viņa skola Matkulē atzīmēja 135 gadu 
jubileju, Jānis lūsis piedalījās skolas salidojumā, kur 
tika godināts skaļiem aplausiem, visiem pieceļoties 
kājās.

novembrī maiami asv notika pasaules čempionāts 
pauerliftingā, kur piedalījās arī mūsu novadnieks 
no vānes pagasta – reinis kindzulis.
Reinis uz šīm sacensībām devās ar konkrētu mērķi 

– aizstāvēt savu 
pasaules čempio-
na titulu, un šo sev 
uzstādīto uzdevu-
mu godam izpil-
dīja. viņš izcīnīja 
pasaules čempio-
na titulu junio-
ru grupā (20–23 
gadus veci sportis-
ti) svara kategorijā 
līdz 125 kg, uzspie-
žot guļus 252,5 
kg. Reinis ieguva 
arī absolūtā čem-
piona nosauku-
mu junioru grupā. 
Reinis rullē!

rožu svētkos tukumā tika godināti bijušā tukuma 
rajona titulētākie autosportisti, to skaitā pieci 
bijušie un esošie kandavnieki – kartingisti ainārs 
bērziņš, raimonds Gudriķis, normunds Grasbergs, 
arnis Jurševskis un edvīns surgofts.
Autosporta veterāni saņēma kandavas novada domes 
pateicības rakstus, ozollapu vainagus un ziedus. Šo vīru 
vārdi ierakstāmi kandavas novada un latvijas sporta 
vēsturē. Normunds grasbergs, Raimonds gudriķis, 
Ainārs bērziņš un Arnis Jurševskis daudzus gadus 
brauca psRs kartinga izlases sastāvā un izcīnīja god-
algotās vietas starptautiskos kartinga mačos. viņiem 
piešķirts latvijas, bijušās psRs un starptautiskās klases 
sporta meistaru goda nosaukums. interesants ir vēs-
turisks fakts, ka pieņemšanā pie psRs augsta ranga 
amatpersonām pirms došanās uz starptautiskajiem 
mačiem ministrs brīnīdamies taujājis, kas tā kandava 
tāda esot, ka no tās psRs izlasē startē četri sportisti, 
bet no plašās krievijas – tikai divi, uz ko mūsējie atbil-
dējuši, ka kandava ir kartinga galvaspilsēta.

Jūlija vidū visa latvija dzīvoja līdzi pasaules koru 
olimpiādei, kas notika rīgā. koru olimpiādes kon-
kursā piedalījās arī kandavas kultūras nama mei-
teņu vokālais ansamblis “cantabile” (vadītājs toms 
kazimirisaņecs), kas startēja ar ļoti labiem sasnie-
gumiem.
Ansamblis piedalījās atklātajā konkursā laikmetīgās 
mūzikas kategorijā un izcīnīja godpilno trešo vietu un 
zelta diplomu, no pirmās vietas atpaliekot par nieka 
puspunktu. Mēs pelnīti lepojamies ar mūsu dziedo-
šajām meitenēm un viņu lielisko vadītāju!

KANDAVAS novadsKANDAVAS novads
Dagnija Gudriķe

Jānis lūsis un matkules 
skolas direktore ilze oliņa 
salidojumā skolas 135 gadu 
jubilejā 2014. gada rudenī.

reinis kindzulis ciemos pie 
kandavas novada domes priekš-
sēdētāja normunda štoferta pēc 
atgriešanās no asv.
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konkurētspējīgi uzņēmēji, apņēmīgi zemnieki, spē-
cīgas ģimenes un patriotiska jaunatne – tās ir mūsu 
vērtības. tādēļ pašvaldība rūpējas par kvalitatīvu vidi 
saviem iedzīvotājiem un auglīgu augsni talantiem.

2014. gada budžetā tika paredzēta bezmaksas ēdi-
nāšana novada pirmsskolas izglītības iestādēs un 
skolās, tādā veidā ievērojami atvieglojot skolēnu un 
bērnu ģimeņu budžetu, novēršot nevienlīdzību un 
nodrošinot pilnvērtīgu uzturu augošam organismam.

pirmo reizi kārsavas novadā tika organizēts jauno 
uzņēmēju biznesa ideju konkurss “step up!”, kurā 
līdzfinansējumu savas idejas realizēšanai ieguva trīs 
labākie projekti – mājražošana, cepot maizi un gata-
vojot kaltētas garšvielas Mežvidu pagastā, zemeņu 
audzēšana Mērdzenes pagastā un šūšanas darbnīcas 
projekts kārsavā.

deviņās kārsavas novada apdzīvotajās vietās tika 
uzstādītas ielu norādes latgaliešu un latviešu literā-
rajā valodā. projekts guva daudz pozitīvu atsauksmju 
gan no kārsavas novada iedzīvotājiem, gan no citu 
latgales pašvaldību pārstāvjiem. Šis ir pirmais šāda 
veida projekts, lai latgaliešu valodu darītu redzamu 
arī ikdienā visiem iedzīvotājiem un novada viesiem.

Šobrīd jau ir apstiprināts bezmaksas Wi–fi punktu 
projekts kārsavas novadā – visa novada teritorijā tiks 
izveidoti 18 punkti ar bezmaksas interneta pieeju. tas 
ļaus veidot pilsētas un lauku vidi aizvien ērtāku un 
draudzīgāku gan iedzīvotājiem, gan novada viesiem.

Šogad kārsavas novada pašvaldībā realizēti vairāki 
vērienīgi projekti, svarīgākie no tiem ir:
• Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas atklāšana 

renovētajās telpās;
• pārrobežu projekts “Aizmirsti steigu!”, kura 

ietvaros uzbūvēta brīvdabas estrāde kārsavā, 
aizvadīta vasaras nometne “Mākslai nav robežu” un 
izdota radošo darbu grāmata “Aizmirsti steigu!”;

• ūdenssaimniecības projekta realizēšana Salnavā 
un mērdzenē;

• Mežvidu pamatskolas jumtam veikts remonts;

• uzsākts Malnavas pagasta PII “Sienāzītis” 
siltināšanas projekts.

strādājot esam pieļāvuši arī kļūdas, no kurām mācā-
mies. Malnavas pii siltināšanas projektā darbs diem-
žēl tika pārtraukts, jo būvfirma siA “stARbAg” nespē-
ja pildīt līgumā noteiktās saistības. tika izsludināts 
daudz rūpīgāk izstrādāts iepirkumu konkurss, un 
šobrīd jau veiksmīgi turpinās pii siltināšana.

iedvesmu darbam sniedz mirkļi, kad izjūtam novada 
iedzīvotāju vienotību. to redzam gan darbos, gan 
baudot rezultātus. emocionāls mirklis bija kārsavas 
novada svētkos, kad Malnavas ciema iedzīvotāju 
kopkoris dziedāja Malnavas himnu. Mūzikas vienojo-
šo spēku apliecināja vokālā ansambļa “konsonanse” 
jubilejas ģimeniskās svinības. patriotiskais 11. novem-
bra gājiens uz bozovas brāļu kapiem – orķestra mūzi-
kas pavadījumā, svecīšu liesmiņām apmirdzēti, no 
sirds izteiktie vārdi. Augstu turot ģimenes vērtības, 

ik gadu godinām novada dižpārus, kuri laulībā kopā 
aizvadījuši 50 un vairāk gadu, jo stipra valsts sākas no 
stipras ģimenes.

Ar prieku uzņēmām viesus – tūristus, pārrobežu viesus 
un ministrus, kuri apciemojumu laikā cildināja mūsu 
novada vērtības – sakopto vidi, dabas daudzveidību 
un viesmīlīgos iedzīvotājus, bezmaksas pusdienas bēr-
nudārzos un skolās, stipendijas skolēniem, saremon-
tētās ielas. Ar mērķtiecīgu darbu un neatlaidību varam 
būt lepni, ka esam es austrumu pierobežas vārti.

KĀRSAVAS novadsKĀRSAVAS novads
Inese Krivmane
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2014. gads kocēnu novadā bijis notikumiem, izaici-
nājumiem un emocijām bagāts, darbiem noslogots 
un saistīts ar dažādām pārmaiņām.

dikļos izveidota unikāla dabas koncertzāle
2014. gadā kocēnu novada dome kā prioritāro investīci-
ju projektu noteica dikļu dabas koncertzāles būvniecī-
bu. kopējās novada domes izmaksas projektā bija 250 
tūkstoši eiro. būvdarbus veica siA “ekers”. dikļu dabas 
koncertzāles projektētājs – arhitekts Uģis Šēnbergs.

Šī dabas koncertzāle ir latvijā vēl nebijis projekts. 
vietas unikālās akustiskās īpašības veidotas ar ūdens 
spoguli, koka konstrukcijām, parka stādījumiem, 
terasēm un nogāzēm. skatuvei paredzētas divas 
maināmas iespējas, kas izmantojamas gan apjomī-
go dziesmusvētku pasākumu nodrošināšanai un ap 
3000 dziedātāju un skatītāju uzņemšanai, gan jau 
ierasto ikdienas kultūras pasākumu rīkošanai.
vēsturisko vietu blakus Neikenkalnam rotā iespai-
dīgs vides objekts – “sidraba birzs vainags”. Šo XXv 
vispārējo latviešu dziesmu un Xv deju svētku galve-
nā mākslinieka ivara Mailīša veidoto simbolisko birzi 
kocēnu novadam uzticējis latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs. pavasarī sidraba birzī tiks uzstādītas dabas 
ērģeles, darbu sarakstā ir arī estrādes nojumes izveide 
un papildu skatītāju soliņu uzstādīšana, lai jau šovasar 
šeit rīkotu starptautiskus un valsts mēroga pasākumus 
– 20. jūnijā “vidzemes dziesmu dienu”, 16. jūlijā 
starptautisko folkloras festivālu “baltica 2015” u.c.

dziedāšanas svētkiem – 150
7. jūnijā jaunizveidotajā Neikenkalna dabas koncert-
zālē norisinājās vērienīgais pasākums “dziedāšanas 

svētkiem – 150”, ko organizēja kocēnu novada dome 
un latvijas Nacionālais kultūras centrs. vasarā apritēja 
150. gadskārta kopš dziesmusvētku tradīcijas aizsā-
kumiem, kad 1864. gada vasarsvētkos dikļu mācī-
tājmuižas parkā Juris Neikens noorganizēja pirmos 
kopādziedāšanas svētkus. svētku koncertā dikļos lat-
viešu kormūzikas klasiķu darbus izpildīja 60 latvijas 
jauktie un vīru kori – kopā ap 2000 dziedātāju.

kocēnu novada svētki
vasaras vidū bērzainē norisinājās kocēnu novada 
svētki, kas bija veltīti novada izveides piektajai gada-
dienai. svētku programmā bija radošās darbnīcas un 
aktivitātes ģimenēm ar bērniem, kopīga ziedu paklāja 
veidošana, svētku koncerts, bet pasākuma izskaņā – 
balle un uguns šovs.

“rubene” izcīna septīto latvijas čempionu titulu
pēc trīs gadu pārtraukuma 6. aprīlī latvijas sieviešu 
florbola tronī atgriezās sieviešu virslīgas komanda 
“Rubene”, komandas pastāvēšanas vēsturē izcīnot 
septīto latvijas čempionu titulu!

piemiņas akmens padomju represiju upuriem
18. novembrī pie bērzaines saieta nama tika atklāts pie-
miņas akmens “ceļš svešumā”, kas veltīts izsūtītajiem 
bērzainiešiem – padomju represiju upuriem un tiem, 
kuri bija spiesti paši pamest savas dzimtās mājas. ideju 
īstenoja iedzīvotāju iniciatīvas grupa “bērzainieši”, pie-
daloties kocēnu novada domes izsludinātajā neformā-
lo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursā.

kārlim bukumam – 130
12. septembrī kocēnu novadā norisinājās folkloras 
vācēja un novadpētnieka kārļa bukuma 130 gadu 
jubilejas pasākums. kocēnu pagasta 1. bibliotēkā tika 
atklāta izstāde, bukuma dzimtajās mājās vaidavas 
pagasta “gribiešos” atklāja piemiņas plāksni, bet pēc 
tam notika konference un diskusijas. pasākumu orga-
nizēja iedzīvotāju iniciatīvu darba grupa “savam nova-
dam” ar kocēnu novada domes finansiālu atbalstu.

Zilajākalnā atklāts adžiliti treniņu laukums
tas ir viens no retajiem šāda tipa laukumiem latvijā 
un pieejams ikvienam, kas rūpējas par savu suni un 
vēlas tam nodrošināt kvalitatīvu pastaigu un treniņu. 
laukums izveidots pēc kocēnu novada domes izslu-
dinātā neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projek-
tu konkursa. Šis projekts vidzemes reģionā ieguvis 1. 
vietu pašvaldību apvienības “sabiedrība ar dvēseli 
– latvija” rīkotajā projektu konkursā.

veiksmīgu, drosmīgiem sapņiem un radošām iecerēm 
bagātu gadu! laipni gaidīti viesmīlīgajā kocēnu novadā!

KOCĒNU novadsKOCĒNU novads
Eva Eglīte
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par notikumiem bagāto 2014. gadu kokneses novadā 
varētu uzņemt kinofilmu ar nosaukumu “tas notika 
pirmoreiz jeb koknesē vienotība un spēks!”, jo dau-
dzus notikumus raksturo vārds pirmoreiz.

vasaras vidū novada svētku nedēļā pirmo reizi prie-
cīgi plīvoja gaiši zaļie svētku karogi ar sirsniņu vidū, 
apliecinot – mēs dzīvojam latvijas sirds vietā. “Pirmo 
reizi svētku norisē ar milzumlielu atsaucību piedalī-
jās novada uzņēmēji, zemnieki, amatnieki, nevalstiskās 
organizācijas un biedrības. Katrs gribēja sniegt savu 
artavu, lai vasaras lielākais notikums Koknesē būtu 
tikpat dzirkstošs kā salūts virs Daugavas svētku noslē-
gumā. Pirmo reizi svētku laikā svinīgā sarīkojumā “Man 
blakus tava sirsniņa” godinājām mūsu jaunos novad-
niekus un viņu vecākus. Iedzīvotāji atzīst, ka pirmo reizi 
šajos svētkos izjutuši tik vienreizēju kopības sajūtu,” teic 
novada domes priekšsēdētājs dainis vingris.

viens no filmas saviļņojošākajiem kadriem: vasa-
ra, likteņdārzs, divi laimīgi cilvēki daugavas krastā 
dod mīlestības solījumu un savai kopīgai nākotnei 
iestāda mazu priedīti. pirmo reizi kokneses novada 
dzimtsarakstu nodaļā gada laikā reģistrētas 42 lau-
lības, no tām 29 pāri gredzenus mijuši likteņdārzā, 
kokneses viduslaiku pilsdrupās vai cituviet brīvā dabā 
novada teritorijā.

finiša nav un nebūs! pretī zelta rudenim kokneses 
tūrisma centrs pirmo reizi rīkoja velomaratonu pa 
kokneses novadu.

filmas kulminācija būtu brīdis, kad visvairāk izjutām 
novada iedzīvotāju patriotismu un mīlestību uz savu 
tēvzemi. lāčplēša dienas vakarā kokneses parkā sta-
roja simtiem spožu gaismiņu. pirmo reizi, godinot 
latvijas brīvības cīnītājus, koknesieši devās lāpu gājie-
nā uz kokneses pilsdrupām, lai šajā vakarā būtu kopā 
un ar savu iedegto lāpu vai gaismeklīti apliecinātu – 
mēs katrs esam daļiņa no latvijas, no kvēlojošā staru 
vainaga naksnīgajās debesīs. skanot dziesmotajam 
veltījumam daugavai, pie kokneses pils mūriem – 
vietā, kur satiekas pērse un daugava, iemirdzējās 
visskaistākās sveču liesmiņas. Jaunākajai paaudzei tā 
bija vislabākā patriotisma stunda – tēvzemes mācī-
ba. Mums visiem – sākums jaunai tradīcijai – ik gadu 
lāčplēša dienā satikties gaismas ceļā likteņupes krastā.

kokneses novads latvijas tēlā ievijies kā novads, kurā 
cilvēkiem arvien vairāk rodas pārliecība – laimes zeme 
nav jāmeklē tālu pasaulē, tā ir bebros, iršos, koknesē!

KOKNESES novadsKOKNESES novads
Sarmīte Rode

kokneses kultūras nama senioru kora “labākie gadi” 
dziedātāji svētku gājienā brauca ar auto!
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krimuldas novada domes priekšsēdētājs Guntars 
Grīnvalds vērtē aizvadīto gadu: “Pērnais gads mums 
paliks atmiņā ar vairākiem spilgtiem notikumiem, kas 
bagātinājuši novadu un tā dzīvi. Pabeigta bērnudārza 
piebūve raganā, uzsākta novada attīstības stratēģijas 
izstrāde, aizsāktas jaunas tradīcijas ar jauno novada 
konceptu – Teiksmainā Krimulda, tāpat kā kaimiņu 
pašvaldībās, izstrādātas Krimuldas novada iedzīvotāju 
identitātes kartes. Arī šogad plānots turpināt iesākto 
attīstību. Paldies visiem novada iedzīvotājiem par atsau-
cību, modrību un darbu! laimīgu 2015. gadu!”

bērnudārzs raganā
2014. gadā Raganā pabeigta pirmsskolas izglītības 
ie stādes rekonstrukcija, tagad novads var lepoties ar 
vienu no arhitektūras ziņā modernākajiem bērnudār-
ziem pierīgā. ņemot vērā, ka novadā pieaug bērnu 
dzimstība un šurp pārceļas arvien vairāk jaunu ģime-
ņu, šī ir laba ziņa arī vecākiem, jo jau šajā mācību gadā 
bērnudārzs varēja uzņemt par trešdaļu bērnu vairāk.

Jaunais koncepts “teiksmainā krimulda” gūst starp-
tautisku atzinību.

2014. gadā novada dome uzsāka attīstīt tūrisma kon-
ceptu “teiksmainā krimulda”, popularizējot turaidu 
un Raganu, kā arī skaisto novada dabu. izveidota 
jauna novada identitāte ar logo. Jaunais novada kon-
cepts ir ieguvis starptautisku atzinību – bronzu baltijā 
lielākajā sabiedrisko attiecību konkursā “baltic pR 
Award”. par novadu veidoti sižeti ārvalstu televīzijās.
par jaunu tradīciju kļūst Raganas ciematam veltīts 
pasākums. pērn mūs priecēja Reģu vakars Raganā.

krastings
krimuldas novads aktīviem cilvēkiem izveidojis 
jaunu tūrisma veidu – krastingu jeb ceļošanu dabā. Šī 
ideja radusies līdz ar tūrisma konceptu “teiksmainā 
krimulda” un ļauj iepazīt skaistos novada klinšu atse-
gumus un alas novada upju krastos.

brīvpusdienas arī 4. klases skolēniem
krimuldas novada dome atbalstījusi pašvaldības 
apmaksātu pusdienu piešķiršanu arī 4. klases sko-
lēniem. līdz ar to novadā brīvpusdienas saņem visi 
sākumskolas bērni. Šajā mācību gadā jau 60% skolēnu 
saņem valsts un pašvaldības apmaksātas pusdienas. 
pašvaldība brīvpusdienas piešķir arī bērniem, kuriem 
iepriekšējā semestrī vidējā atzīme ir vismaz 7,5.
dome piešķīrusi skolām līdzekļus mācību ekskursijām 
latvijā. vienreiz gadā skolēniem tiek nodrošināts un 
apmaksāts transports, kā arī ieejas biļetes līdz 10 eiro.

iedzīvotājiem identifikācijas kartes
lai novadā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošinātu 
izdevīgus piedāvājumus vai atlaides novadā pieeja-
miem pakalpojumiem un precēm, krimuldas novada 
dome ir izveidojusi krimuldas novada id karti.

novads kļūst zaļāks
Raganā ar zAAo atbalstu izveidots eko laukums, 
kur no privātpersonām bez maksas tiek pieņemti tie 
atkritumi, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Novada 
domes vajadzībām iegādāts elektromobilis.

elīzai tīrumai labi panākumi sočos
Novadniece elīza tīruma izcīnīja bronzas medaļu 
stafetes braucienā kamaniņu sportā soču olimpiska-
jās spēlēs. viņas izcīnītā medaļa būs laba motivācija 
mūsu jauniešiem nodarboties ar ziemas sporta vei-
diem, kas jau šobrīd ir ļoti populāri mūsu novadā.

Goda novadnieki – krimuldas novada lepnums
par goda novadnieku kļuva maija pīlāga par ieguldīju-
mu novada un valsts stiprināšanā. pateicoties viņas paš-
aizliedzīgajam darbam krimuldas novadā, izaudzinātas 
jaunas paaudzes, kuru vērtība ir māksla un mūzika.

KRIMULDAS novadsKRIMULDAS novads
Inese Ozoliņa
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2014. gads krustpils novadam iezīmējies ar ļoti strau-
ju un dinamisku darbu, ar lieliem projektiem un plā-
niem. daudz izdarīts, daudz vēl darāmā.

kā liels un nozīmīgs projekts, kas uzsākts vēl 2013. 
gadā, turpinājās 2014. un būs arī 2015. gadā – variešu 
sākumskolas rekonstrukcija, piebūves un sporta 
zāles celtniecība. krustpils novads cenšas attīstīt savas 
skolas, padarot tās aicinošas, mājīgas ne tikai bēr-
niem, bet gādā par to, lai infrastruktūra būtu izmanto-
jama arī novada iedzīvotājiem, kā, piemēram, skolas 
zāle. 2014. gadā tika ielikti pamati jaunajai piebūvei 
un iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākotnei.

krustpils novads pamatoti lepojas ar savu ainavisko 
vidi, dabas parku “laukezers” un atpūtai piemēro-
tiem ezeriem. liela vērība tiek pievērsta tieši atpūtas 
vietu labiekārtošanai, sakopšanai un attīstīšanai dažā-
dos projektos, jo uz mūsu ezeriem brauc atpūsties 
ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī tuvākās pilsētas 
un citu kaimiņu novadu cilvēki. 2014. gadā no jauna 
iekārtota baļotes ezera pludmale. Jaunizveidotais 
vides un civilās aizsardzības dienests ļoti aktīvi apka-
ro maluzvejniecību, kā arī kopā ar Attīstības noda-
ļu realizē projektus ezeru papildināšanai ar zivju 
mazuļiem. 2014. gadā šīm aktivitātēm tika piesaistīti 
vairāk nekā 40 000 eiro.

krustpils novads 2014. gada rudenī ciemos uzņē-
ma latvijas pašvaldību izpilddirektorus. Mums bija 
prieks par kuplo apmeklējumu un spraigajām disku-
sijām visas dienas garumā! tāpat gada garumā bijām 
pieredzes apmaiņas braucienos pie citu novadu paš-
valdībām, gūstot vērtīgu pieredzi dažādās jomās.

Aktīvi turpinām darbu ūdenssaimniecības attīstībā, 
kur vairākos pagastos noris darbi, lai padarītu pakal-
pojumu ērtāku un atjaunotu infrastruktūru. visu gadu 
strādāja mārketinga darba grupa, veidojot krustpils 
novada jauno logo un mārketinga aktivitāšu program-
mu. Jau pavisam drīz atdzimsim jaunā veidolā!

Jau tradicionālie krustpils novada organizētie pasā-
kumi ir tie, kas vieno un pulcina mūsu iedzīvotājus – 
gan barikāžu un marta atceres pasākumi, gan novada 
svētki, kas 2014. gadā notika vīpes pagastā, gan ama-
tierteātru saiets “Āksts” variešu pagastā, gan valsts 

svētku nedēļas daudzie un 
patriotiskie pasākumi. Un tam 
visam pa vidu daudz mazu 
pasākumu – teātri, koncerti, 
balles, semināri un pasākumi 
pašiem mazākajiem.

2015. gads krustpils nova-
dam iesācies ar pārmaiņām, 
domes priekšsēdētāja amatā 
ievēlēts kārlis pabērzs, viet-
nieks – gundars kalve. lai 
izdodas šis gads gan jums, 
gan mums!

KRUSTPILS novadsKRUSTPILS novads
Liāna Pudule-Indāne
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Grāmatas “kuldīga. arhitektūra un pilsētbūvniecī-
ba” atvēršanas svētki
februārī notika ilgi gaidītās grāmatas “kuldīga. 
Arhitektūra un pilsētbūvniecība” atvēršanas svētki, 
kurus ar vizīti pagodināja premjerministre laimdota 
straujuma. tas ir zinātnisks pētījums un saistošs mate-
riāls, kurā apkopota informācija par kuldīgas arhitek-
tūru dažādos laikposmos. kuldīga ir vienīgā pilsēta 
latvijā, kurai ir veikts tik plašs pētījums par pilsētvidi.
grāmatā apkopota informācija par kuldīgas arhi-
tektūru dažādos laikos, kā arī izstrādāti priekšlikumi 
pilsētas arhitektūras attīstībai nākotnē, iekļaujot arī 
arhitektu un vēstures speciālistu viedokļus.

no arodvidusskolas par tehnikumu
kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālajai 
vidusskolai ir piešķirts profesionālās izglītības kom-
petences centra statuss un nosaukums “kuldīgas 
tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”. skola kļuvusi par 
valsts nozīmes atzītu profesionālās izglītības centru.
skolas profesionālās izglītības piedāvājums aptver 
vairākas nozares pilna laika, nepilna laika, tālmācības 
un mobilo kursu apmācības formā gan jauniešiem un 
jaunietēm, gan pieaugušiem cilvēkiem mūža garumā.

kuldīgas novada zemnieku un mājražotāju koope-
ratīvs “kuldīgas labumi”
5. februārī tika nodibināts kuldīgas novada zemnieku 
un mājražotāju kooperatīvs “kuldīgas labumi“, kas 
28. martā atvēra veikalu “kuldīgas labumi”, piedāvā-
jot pircējiem visu, kas pašu rokām veidots, gatavots, 
darināts. kooperatīvs aktīvi piedalījies Hanzas dienās 
lībekā, kalnciema kvartāla tirdziņā Rīgā un citur.

venēcijas projekts
Realizēta kuldīgas “venēcijas” projekta pirmā kārta, 
uzlabojot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem un izveido-
jot pievilcīgu vidi tūristiem. veikta baznīcas ielas 
(t.sk. vēsturiskā Rātslaukuma), tirgus ielas un daļēja 
policijas, kalna un pasta ielas rekonstrukcija, ietvju 
un ielu seguma nomaiņa, uzstādīti pilsētai raksturī-
gie apgaismes ķermeņi, ierīkots autostāvlaukums un 
stāvvietas, izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma, 

rekonstruēti sadzīves ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli, divi tilti pār Alekšupīti, kā arī sakārtota terito-
rija. Rātslaukuma labajā pusē vēsturiski atradusies 
pusapaļa koka ēka – tur izveidota strūklaka, daļēji 
atjaunojot zaudētās vēsturiskās koka ēkas formu.

atjaunota vēsturiskā “bangerta villa”
pēc vērienīgas restaurācijas pagājušajā gadā tika 
atvērts kuldīgas novada muzejs. Atjaunots vēstu-
riskais sienu un grīdu krāsojums, greznās krāsnis, 
saglabātas “bangerta villas” kultūrvēsturiskās vērtības. 
Muzejs izveidots par vēstures, pētniecības, mākslas 
un restaurācijas centru. otrajā stāvā iekārtota eks-
pozīcija – dzīvoklis, kurā iespējams ielūkoties 20. gs. 
sākuma turīga kuldīdznieka ikdienā – ēdamistaba, 
dāmas buduārs, dzīvojamā istaba, virtuve, arī kunga 
kabinets, kurā apskatāma daļa no kolekcionāra Jāņa 
Mētras apjomīgās spēļu kāršu kolekcijas.

neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
kurzemes reģionālā centra ēkas atklāšana
Augusta izskaņā atklātā rekonstruētā NMp dienesta 
kurzemes reģionālā centra ēka palīdz mediķiem veikt 
darbu vēl kvalitatīvāk un operatīvāk. dispečeru centrs 
ir ļoti būtisks visas kurzemes iedzīvotājiem.
NMp dienesta kurzemes reģionālais centrs nodro-
šina neatliekamo medicīnisko palīdzību vairāk nekā 
262 tūkstošiem iedzīvotāju. Reģionā katru diennakti 
dežurē 25 mediķu brigādes, kas izvietotas 15 vietās 
visā kurzemē.

KULDĪGAS novadsKULDĪGAS novads
Eduards Dambergs



bilance 2014

LOGS80

Ķeguma novada pašvaldībai 2014. gads bija ļoti sprai-
gu darbu un notikumu pilns, tāpēc vēlamies palepo-
ties ar četriem nozīmīgākajiem sasniegumiem.

1. par pašu svarīgāko sasniegumu atzīstam Ķeguma 
dienas centra atklāšanu. ideja par dienas centru 
tika izauklēta jau pirms laba laika, iedzīvotāju aptau-
jā izskanēja viedokļi, ka visām iedzīvotāju grupām 
trūkst vietas, kur saturīgi varētu pavadīt brīvo laiku, ka 
Ķeguma pilsētā ir grūti noteikt, kas ir centrs, ka pilsē-
tas skatu bojā vecā pamestā katlumāja u. tml. domas. 
tāpēc pašvaldība nolēma rekonstruēt veco, pamesto 
ēku un izveidot dienas centru dažādām vecuma gru-
pām, padarīt to par savdabīgu iedzīvotāju pulcēšanās 
vietu – pilsētas “centru”. tas tika veikts ar vairāku es 
struktūrfondu palīdzību. Jaunajā centrā pieejamas 
dažādas sporta aktivitātes (ritmiskā vingrošana, man-
dalu deja, kundalini joga, trenažieru zāle), ir semināru 
zāle ar modernu aprīkojumu, virtuve, dušas un tuale-
tes, veļas mazgāšana maznodrošinātajiem, atpūtas 
un pulcēšanās vieta jauniešiem (ar tv un dažādām 
galda spēlēm) un, pateicoties vietējām aktīvajām sie-
viešu Nvo pārstāvēm, ļoti labi iekārtota bērnu rotaļu 
istaba, kur mazie var izklaidēties, kamēr māmiņas 
vingro. pirmajā mēnesī dienas centru apmeklēja 1115 
apmeklētāju. Šogad plānojam dienas centru papildi-
nāt, nodrošinot publisku pieeju internetam.

2. līdzīgi objekti izveidoti arī citās mūsu novada 
vietās.
rembatē uzsāka darbu sociālo prasmju dzīvoklis, 
kurā trūcīgie un maznodrošinātie var nomazgāties 
dušā un izmazgāt veļu, plānots organizēt dažādas 
dzīves skolas mācības, apgūt sadzīvē nepieciešamās 
iemaņas, piemēram, pagatavot garšīgu maltīti no 
pārtikas pakā iekļautajiem produktiem, pareizi kopt 
bērnu, apgūt rokdarbu prasmes u.c.
birzgalē durvis vēra kopienu centrs, kas mājvietu atra-
dis birzgales pamatskolā. Šeit skolēni var apgūt māj-

turībā nepieciešamās zināšanas, pieaugušie – iegūt 
galdniecības prasmes un nodarboties ar keramiku. 
pašvaldība, iesaistoties es struktūrfondu projektā, 
birzgales pamatskolā iekārtojusi brīnišķīgu, modernu 
kokapstrādes darbnīcu un skolas pagraba velvēs ļoti 
romantisku un radošu keramikas darbnīcu.
Arī tomes iedzīvotāji ieguva jaunas telpas – dienas 
centru, kur iespējams saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā 
arī saņemt dažādus pakalpojumus.

3. pagājušais gads birzgales pagastam pagāja ļoti nozī-
mīgu jubileju virpulī.
• G. f. stendera 300 gadu jubilejas svinības, kas iesā-
kās ar filoloģijas doktores zigrīdas frīdes viesošanos 
birzgalē. plašajā monogrāfijā “latvis” viņa rakstījusi 
par jaunā mācītāja gotharda frīdriha stendera gai-
tām arī lindes–birzgales draudzē no 1744. līdz 1753. 
gadam. Apzinīgi pildīdams garīdznieka pienākumus, 
viņš pilnveidojis latviešu valodas zināšanas, ieklau-
sījies un pierakstījis sakāmvārdus, interesējies par 
draudzes pasaules uztveri, domāšanas veidu, tulkojis, 
daudz zīmējis.
• 13. septembrī tika atzīmēta birzgales pamatsko-
las 165 gadu jubileja “Atmiņu un sapņu mākoņos”, 
kur tikās tagadējie audzēkņi, skolotāji, darbinieki, 
absolventi un viesi. par skolas 6. salidojuma goda 
viesiem tika nominēti novadnieki: rakstnieks un žur-
nālists ēriks Hānbergs, pulkvedis Juris bezzubovs un 
latvijas paralimpiskās komitejas viceprezidents spor-
tists Aigars Apinis.

4. par godu lāčplēša dienai Ķeguma komercnovir-
ziena vidusskolas skolēnu padome organizēja akci-
ju “iedegsim sauli Ķegumā!”, kurā aktīvi piedalījās 
daudzi Ķeguma iedzīvotāji. cauri visai pilsētai tika 
izvietotas degošas sveces, veidojot noslēgtu loku. tā 
garums sasniedza vairākus kilometrus. ikviens iedzī-
votājs varēja pievienoties akcijai, pastaigāties un bau-
dīt ļoti īpašo noskaņu. skolēni plāno organizēt akciju 
arī turpmāk kā ķegumiešus vienojošu tradīciju.

ĶEGUMA novadsĶEGUMA novads
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Aizvadītais gads mūsu novadā bijis darbīgs un noti-
kumiem bagāts, un atskatoties skaidri iezīmējas pieci 
svarīgākie notikumi.

pašvaldības saimnieciskajā darbībā 2014. gads bijis 
īpaši spraigs, jo gan pašvaldībā, gan vienā no tās 
uzņēmumiem iekšējo revīziju veica valsts kontro-
le. Šis notikums pārliecinoši izvirzās pirmajā vietā, 
jo būtiski ietekmējis pašvaldības darbu. pārbaudes 
rezultāti un ieteikumi visa gada garumā izmantoti 
kā laba rokasgrāmata, uzlabojot pašvaldības darbu 
un veicinot racionālāku un caurspīdīgāku budžeta 
līdzekļu izmantošanu.

Aizvadītajā gadā turpinājās viens no līdz šim apjomī-
gākajiem projektiem – Ķekavas sākumskolas būvnie-
cība. tās otrajā kārtā uzbūvēts vēl viens korpuss, kurā 
atrodas aktu zāle, ēdināšanas telpas un mācību klases. 
Šo notikumu ierindojam otrajā vietā, jo jauna sākum-
skola ir daudzu ķekaviešu paaudžu sapnis. Jāpiebilst, 
ka sākumskolas pirmajā kārtā uzbūvētajā ēkā mācības 
notiek jau otro gadu, taču vietas nepietika visiem 
Ķekavas sākumskolēniem. līdz ar jaunā mācību kor-
pusa atvēršanu skola varēs uzņemt visus 400 Ķekavas 
sākumskolēnus no 17 klasēm, bet nākamajos gados 
trešās kārtas ietvaros taps sporta halle ar baseinu.

savukārt baložu pilsētas iedzīvotājiem atvērta ambu-
lance, lai ģimenes ārsta un ārstu speciālistu konsul-
tācijas, kā arī laboratorijas pakalpojumus baložnieki 
un tuvējās apkaimes iedzīvotāji varētu saņemt tuvāk 
savai dzīvesvietai. Šim notikumam piešķīrām trešo 
vietu, jo tas ir būtisks daudziem Ķekavas novada 
iedzīvotājiem. Jāpiemin, ka līdz šim baložos bija tikai 
viena ģimenes ārsta prakse, kas, ņemot vērā lielo 
iedzīvotāju skaitu baložu pilsētā – vairāk nekā 6000, 
nespēja apkalpot visus pilsētniekus.

Arī kultūras jomā īstenoti vairāki vērienīgi pasākumi, 
tostarp Nāves salas pieminekļa brīvības cīņu dalīb-

niekiem 90. jubilejas svinības, kam par godu Ķekavas 
novada pašvaldība izdeva pulkveža Jāņa Hartmaņa 
grāmatu “latviešu strēlnieki nāves salā 1916” – to 
ar plašu lasītāju loku iepazīstināja latvijas Nacionālās 
bibliotēkas rīkotajās Novadu dienās.

Nozīmīgu jubileju – 220 gadus – svinēja katlakalna 
baznīca, kas ir vienīgā kupolveidīgā luteriskā baz-

nīca latvijā ar dendroloģisko parku, kurā sastopami 
vairāk nekā 300 retu augu. katlakalna baznīcas jubi-
lejas svinībās atklāta piemiņas plāksne dzejniekam 
fricim bārdam, kurš no 1901. līdz 1905. gadam bija 
katlakalna baznīcas draudzes skolas skolotājs.

ĶEKAVAS novadsĶEKAVAS novads
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izvēlējāmies piecus aizvadītā gada notikumus, 
kurus vieno vārds “pirmoreiz”.

1. domnīcas – iespēja katram iesaistīties izglītības 
attīstības plānošanā
Novada pašvaldības izglītības nodaļa izstrādāja izglītī-
bas attīstības programmu 2015.–2020. gadam, izman-
tojot jaunu darba formu – domnīcas.
domnīcu darba grupās pašvaldības pārstāvji, novada 
izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi, jaunieši un vecāki 
diskutēja par izglītības iestāžu attīstību. domnīcās 
izvērtējām, kas ir pilnveidojams izglītības iestādēs, 
kur tuvākajos gados jāpiesaista finansējums.
sabiedrības anketēšanā paustais viedoklis ir iekļauts 
izglītības attīstības plānošanas dokumentā. esam gan-
darīti, ka izglītības attīstības programma izveidota kā 
plānošanas dokuments, kura tapšanā nozīmīga loma 
ir sabiedrības līdzdalībai.

2. Zīmju raksti novada svētku gājienā
2014. gadā lielvārdes pilsētas svētki pārtapa par visa 
novada svētkiem “zīmju ceļš”. gandrīz 50 pasākumos 
novadnieki un viesi varēja priecāties, atpūsties un bau-
dīt svētkus piecu dienu garumā Jumpravā, lēdmanē 
un lielvārdē. Novada svētku gājiens tika organizēts kā 
lielvārdes josta, dalībniekiem veidojot tajā zīmju rak-
stus. Raibā atmiņu mozaīkā ir ierakstījies košais svētku 
gājiens 1392 metru garumā, floristu festivāls “dzīves 
ģeometrija”, interaktīvā gaismas projekcija “emogrāfs”, 

velo-foto un nakts orientēšanās, autokrosa mašīnu 
parāde, spēle “darini savu lielvārdes jostu!”, izstā-
des un meistardarbnīcas, latvijas čempionāta posms 
“zelta mopēds”, ekstrēmais velošovs, netradicionālās 
sporta spēles un daudzie koncerti, kuros piedalījās 
leģendārā grupa “Jumprava”, ziemeļlatvijas kamer-
ansamblis, operas solisti inga Šļubovska un ingus 
pētersons un daudzi citi.

3. deviņiem novada uzņēmējiem – gada balva
Aprīlī lielvārdes novada pašvaldība organizēja 
Uzņēmēju dienu. Rembates parkā gadatirgus apmek-

lētāji varēja iepazīt, novērtēt un iegādāties mūsu 
ražotāju un tirgotāju preces. gadatirgus apmeklē-
tājiem bija iespēja baudīt novada ēdināšanas uzņē-
mumu ēdienus “aklās degustācijas” pasākumā, kura 
noslēgumā uzņēmēji ieguva titulus – “garšīgākās 
aukstās zupas meistars 2014”, “gardāko uzkodu meis-
tars 2014” un “saldā ēdiena meistars 2014”. kultūras 
namā notika semināri par akvakultūras attīstību, 
dārzu apzaļumošanu, latviešu pirts tradīcijām, kaņep-
ju audzēšanu un izmantošanu pārtikā un būvniecībā, 
ēku siltināšanu, Nbs gaisa bāzes attīstības projektiem, 
uzņēmējdarbības attīstīšanu.
Uzņēmēju dienas noslēgumā tika godināti novada 
uzņēmēji un pasniegta gada īpašā balva – lielvārdes 
jostas fragments, kas, šoreiz zeltītas krāsas metālā 
kodināts, bija mākslinieka Jura leitāna roku darināts.
latvijas tirgotāju asociācija sveica uzvarētājus un lau-
reātus, četriem uzņēmējiem piešķirot titulus “latvijas 
labākais tirgotājs”. savukārt latvijas attīstības finan-
šu institūcija AltUM sumināja un piešķīra balvas 
“stabilākais sadarbības partneris” un “starts 2013”.

4. labiekārtojam savu dzīves vidi!
2014. gada pavasarī novada pašvaldība izsludināja 
konkursu finansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanas pro-
jektiem. projektu pieteikumus varēja iesniegt bied-
rības, nodibinājumi vai nereģistrētas iedzīvotāju gru-
pas. sagaidījām lielu atsaucību un ieinteresētību. 
iedzīvotāji ne tikai apvienojās un veltīja brīvo laiku, 
lai savu daudzdzīvokļu māju pagalmos ierīkotu bērnu 
rotaļu laukumus, uzstādītu vingrošanas iekārtas, soli-
ņus, nobruģētu celiņus un izveidotu jaunus apstādī-
jumus, bet arī svinēja kopīgo darbu pabeigšanu. Ar 
aizrautību un izdomu tika rīkoti kaimiņu pikniki un 
bērnu ballītes. daudzi cilvēki pēc kopīgi padarīta 
darba un nosvinētiem svētkiem bija kļuvuši par savē-
jiem – tuviem kaimiņiem. daudzām projektu grupām 
ir jau darbu idejas šim gadam.

5. pieredze un ieceres jauniešu nodarbinātībā
lielvārdes novada jaunieši šovasar strādāja un apguva 
darba prasmes novada uzņēmumos un pašvaldības 
iestādēs. pieteikties varēja novadā deklarēti skolēni 
no 13 līdz 18 gadu vecumam. 13–14 gadus veciem sko-
lēniem darbs tika nodrošināts pašvaldības iestādēs, 
savukārt 15–18 gadus veciem jauniešiem – pie komer-
santa. kopumā vasaras darbam pieteicās 119 jaunieši 
un trīs darba devēji. vasaras periodā lielvārdes novadā 
strādāja 88 jaunieši, kopa pilsētas teritoriju, apstādīju-
mus, piedalījās remontdarbos, strādāja bibliotēkā.
Arī šogad turpināsies sadarbība ar uzņēmējiem, nova-
da komersanti domā par skolēnu ekskursijām savos 
uzņēmumos un nodarbināšanas iespējām vasarā.

LIELVĀRDES novadsLIELVĀRDES novads
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pārmaiņas pilsētas sejā vislabāk var novērtēt, atgā-
dinot sev un citiem 2014. gada veikumu būvniecī-
bas sfērā. kopējās tendences saglabājušās iepriek-
šējo gadu līmenī. viedokli par būvniecības raksturu 
2014. gadā un prognozēm 2015. gadā lūdzām izteikt 
liepājas pilsētas galveno arhitektu induli kalnu.

– 2014. gadā galvenokārt būvēti sabiedriski objekti, 
sakārtota ielu infrastruktūra un atsevišķi inženierko-
munikāciju objekti, turpināta daudzdzīvokļu māju 
siltināšana un namu iekšpagalmu labiekārtošana. 
Joprojām būvniecības procesus mūsu pilsētā pamatā 
nosaka tādu projektu īstenošana, kuriem ir eiropas 
savienības līdzfinansējums. tie ir gan ielu rekonstruk-
cijas, gan publisko ēku pārbūves un ēku energoefek-
tivitātes būvdarbi.
īpaši izceļami sabiedrībai nozīmīgie būvobjekti. Šā 
gada janvāra sākumā karostā svinīgi atklāja renovē-
to bērnudārzu “pienenīte”, taču darbi tika pabeigti 

pagājušajā gadā. pirmsskolas izglītības iestādes telpas 
kļuvušas modernākas un ērtākas, pateicoties es līdz-
finansētajam projektam – par teju diviem miljoniem 
eiro. liepājnieku dzīves kvalitāti uzlabojusi liepājas 
reģionālās slimnīcas rekonstrukcija, daudzfunkcio-
nālā centra “lielais dzintars” būvniecība, liepājas 1. 
ģimnāzijas telpu un ēkas vēsturisko un arhitektonisko 
vērtību atjaunošana, ielu apgaismojuma rekonstruk-
cija lielākajā pilsētas daļā.
Atzinīgi vērtējama iedzīvotāju izpratne par daudzdzī-
vokļu namu energoefektivitātes uzlabošanas risi-
nājumiem un kompleksu fasāžu renovāciju. Arī šajos 
gadījumos ieguvēji ir ne tikai šo māju dzīvokļu īpaš-
nieki, jo tādējādi viņi samazina savas izmaksas par 
siltumenerģiju, bet visi pilsētnieki. veidojas vizuāli 
sakārtota pilsētvide. tas vienlaikus ir stimuls pārējo 
dzīvojamo ēku īpašniekiem rūpēties par savu īpašu-
mu izskatu un energoefektivitāti.
finansiāli ietilpīgākā ir bijusi liepājas reģionālās 
slimnīcas rekonstrukcijas 3., 4. un 5. kārtas īstenošana 
(eUR 8 920 986), zemnieku ielas rekonstrukcija (eUR 

2 257 978) un pilsētas apgaismojuma rekonstrukcija, 
kas sākās 2011. gadā un tika pabeigta 2014. gadā.
lai arī vēlamies vairāk izjust pilsētas ekonomisko 
attīstību un lai arī dati par iedzīvotāju skaita saruk-
šanu ir biedējoši, 2014. gadā patīkami pārsteidza 
privātmāju būvniecības apjomi – ir pieņemtas 
ekspluatācijā 16 jaunbūves. Šis rādītājs ir atgriezies 
pirmskrīzes līmenī! iespējams, šim optimistiskajam 
rādītājam pamatā ir kādu apstākļu sa kritība – jāņem 
vērā, ka šādas ēkas īpašnieki būvē pat daudzus 
gadus, taču daži no viņiem varētu būt sasparoju-
šies būvniecību pabeigt pirms jaunā būvniecības 
regulējuma stāšanās spēkā 2014. gada 1. oktobrī.   

domājot par pilsētvides attīstību nākotnē, būvvalde 
ir izsludinājusi atklātu metu konkursu par Zirgu salas 
iespējamo izmantošanu. konkurss noslēgsies 2015. 
gada martā. tāpat martā noslēgsies liepājas pludma-
les tematiskā plānojuma izstrāde.

šogad pilsētai nozīmīgs būs “lielā dzintara” celtnie-
cības turpinājums līdz uzvarošam finišam, liepājas 
valsts tehnikuma četru ēku rekonstrukcijas uzsākšana, 
vieglatlētikas manēžas projekta un bijušās Hoijeres 
viesnīcas ēkas restaurācijas projekta izstrāde. liepājas 
sez pārvalde turpinās īstenot es kohēzijas fonda pro-
jektus, t.sk. liepājas ostas padziļināšanu un karostas 
kanāla attīrīšanu.

LIEPĀJALIEPĀJA
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aizvadītā gada pieci atmiņā paliekošākie notiku-
mi:

23. pasaules čempionāts trases automodelismā;•	

otrā vieta starptautiskajā konkursā “ilgtspējīgs kul-•	
tūras tūrisma galamērķis 2014”;
emiļa Melngaiļa Mūzikas svētki;•	
izveidots zīmols “Ražots limbažu novadā”;•	

iztīrīta donaviņa – upe, kas savieno limbažu liel-•	
ezeru un dūņezeru.

daudz darba ir paveikts, taču apzināmies, ka vienmēr 
var strādāt labāk un vairāk, tāpēc mūsu veikuma vēr-
tēšanu mēs labprāt uzticētu iedzīvotājiem.

Meklējot asociācijas kinopasaulē, iespējams, lim-
bažu novads varētu aizņemties kādu no “ilgais ceļš 
kāpās” sižeta līnijām. Mēs ilgi strādājam, lai limbažu 
peldbaseins no projekta kļūtu par īstenību.

pašvaldības darbā pieļauto kļūdu pamatā nereti ir 
slikta saziņa. gan sev, gan kolēģiem citās pašvaldībās 
novēlam uzklausīt un sadzirdēt arī citu – atšķirīgu 
viedokli.

iedzīvotāju vienotība bija redzama limbažu pilsētas 
svētku gājienā un vikingu laivu braucienā, kad pul-
cējās rekordliels dalībnieku skaits. pateicoties iedzī-
votāju atsaucībai, īpaša, patriotiska noskaņa radās 

latvijas valsts svētku un lāčplēša dienas pasākumos 
gan pilsētā, gan pagastos. kopīgi iedegtās svecīšu 
liesmas latvju spēka zīmēs, tradicionālais lāpu gājiens 
un piemiņas brīži pulcēja kuplu pulku dažādu paau-
džu novadnieku.

brīdī, kad Hanzas pilsēta limbaži ieguva otro vietu 
starptautiskajā konkursā “ilgtspējīgs kultūras tūrisma 
galamērķis 2014”, jutāmies pamanīti ne tikai valsts, 
bet visas eiropas mērogā. starptautiskā žūrija augstu 
novērtēja pašvaldības ieguldījumu kultūras manto-
juma objektu sakopšanā limbažu vecpilsētā, velotū-
risma attīstības veicināšanu, izveidojot “zaļo ceļu” pa 
dzelzceļa uzbērumu, kā arī tradicionālo prasmju un 
iemaņu popularizēšanu, īpašu uzmanību pievēršot 
dzīvā sudraba muzejam, kur iespējams apgūt juve-
lierprasmes.

LIMBAŽU novadsLIMBAŽU novads
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par to, kāds bijis aizvadītais gads mūsu novadā, 
ļausim “pastāstīt” nevis notikumiem, bet statistikas 
datiem.

Uzsākot 2015. gadu, līgatnes novadā dzīvoja 3667 
iedzīvotāji: 

pilsētā – 1138, •	
pagastā – 2529.•	

pērn savu dzīvesvietu līgatnes novadā deklarējuši 
176 iedzīvotāji, no tiem 97 – deklarējušies elektronis-
ki, izmantojot www.latvija.lv mājaslapu/deklarēšanās 
bez maksas.

Anulētas dzīvesvietas līgatnes novadā – 21 personai.
citur deklarējuši savu dzīvesvietu – 121 persona.

2014. gadā līgatnes novadā dzimuši 26 mazuļi – 13 
zēni un 13 meitenes. vecāki bērniņiem devuši vār-

dus: zēniem – Artis, Markuss, pauls, Matīss Artūrs, 
Arvis, ģirts Artūrs, Roberts emīls, Roberts inārs, olafs, 
Jānis, Rodrigo un divi gustavi, meitenēm – Jasmīna, 
Alise, Annija elīza, evelīna, ieva leonora, Natālija, 
bernadete, Marta, līva, sāra, estere un divas elzas.

laulības noslēguši 14 pāri, no tiem trīs pāri laulī-
bas slēguši Ķempju evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcā, 11 pāri – dzimtsarakstu nodaļā. divi pāri 
laulību slēgšanai izvēlējušies pirmsskolas izglītības 
iestādes “zvaniņi” telpas, viens pāris – brīvā dabā. 
dzimtsarakstu nodaļas telpās jāvārdu teikuši astoņi 
pāri. No 2014. gadā sareģistrētajiem pāriem astoņi ir 
mūsu novada iedzīvotāji, divi no kaimiņu novadiem, 
viens pāris no Rīgas. 

Aizvadītajā gadā miruši 52 novada iedzīvotāji, galve-
nokārt vecāki cilvēki, vairāki pusmūžā, kurus pievārē-
jusi smaga slimība, kā arī divi jaunieši.

LĪGATNES novadsLĪGATNES novads
Līvija Andersone un Anita Jaunzeme
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septiŅnieku allaž uzskata par veiksmes skaitli. tieši 
tik daudz notikumu gribam izrādīt žurnāla lasītājiem.

“kvartāls” – vieta, kur pulcēties domubiedriem1. 
Janvārī līvānos tika atklāts multifunkcionālais jaunat-
nes iniciatīvu centrs “kvartāls” un vairāki tam līdzās 
esošie sporta laukumi. gada laikā “kvartāls” kļuvis par 
iemīļotu brīvā laika pavadīšanas vietu visu vecumu 
bērniem un jauniešiem. lielākie te spēlē biljardu, 
galda tenisu, novusu, x-boksu, apmeklē mūzikas stu-
diju un trenažieru zāli, bērni rāpjas pa boulderinga 
sienu un spēlē galda spēles. centrs ir atvērts darb-
dienās līdz pulksten deviņiem vakarā, kā arī sestdie-
nās. ik dienu “kvartālu” apmeklē vidēji 100 bērnu 
un jauniešu, bet kopš tā izveides reģistrēti vairāk 
nekā 25 000 apmeklējumu. sporta laukumu atklāša-
na līvānu novada iedzīvotāju aptaujā atzīta par gada 
notikumu sportā nr. 1. ziemā pie “kvartāla” darbojas 
āra slidotava, bet vasarā – pludmales volejbola, smilšu 
futbola, basketbola un strītbola laukumi, skeitparks, 
kā arī futbola stadions ar mākslīgo segumu.

visiem pilni vēderiņi!2. 
lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, līvānu novada 
dome, sākot ar 2014. gada februāri, nodrošina brīv-
pusdienas visiem līvānu novada skolēniem – no 
bērnudārznieka līdz 12. klases audzēknim (izņemot 
1.–3. klašu skolēnus, kam brīvpusdienas piešķir valsts). 
ģimeņu budžetā tas ļauj ietaupīt ap 20 eiro mēnesī 
par vienu skolēnu (vienu pusdienu cena ir 0,85 eiro).

“četri vienā” jeb īpašs veids, kā piesaistīt tūristus3. 
lielu atsaucību līvānu novada iedzīvotāju un viesu 
vidū guva maija vidū notikušais pasākums, ko varētu 
nosaukt par “četri vienā” – tūrisma sezonas atklāša-
na, muzeju nakts, sporta nakts un kultūras nakts. 
pasākumi sākās desmitos no rīta un noslēdzās vēlu 
naktī. tūrisma informācijas centrā varēja saņemt akcijas 
ceļvedi un bez maksas apmeklēt desmit līvānu nova-
da tūrisma objektus, katrā no tiem saņemot atzīmi par 
apmeklējumu, un noslēgumā laimēt balvas. latgales 
mākslas un amatniecības centrā notika Muzeju nakts 
pasākumi, līdz rītam bija atvērts “kvartāls” un darbo-
jās sporta laukumi, piedāvājot daudzveidīgas sporta 
aktivitātes, bet novada kultūras centrā notika radošās 
darbnīcas, ekskursijas un koncerti.

izcilības balva – līvānu novada pedagogiem4. 
izcils un motivēts skolotājs ir katra novada bagātība! 
optiskās šķiedras produkcijas ražošanas kompāni-
ja sia “Z-light”, kas līvānos darbojas vairāk nekā 
desmit gadus, nolēma labākos skolotājus motivēt 
finansiāli. Augustā novada izglītības darbinieku gads-
kārtējā konferencē 14 līvānu novada pedagogi pir-

moreiz saņēma “izcilības balvu” – katrs 500–2000 
eiro apmērā.

tautasdziesmu ķēde garākās rīgas ielas garumā5. 
Akcija notika kā viens no eiropas kultūras mantojuma 
dienu pasākumiem, šāgada tēma bija “Rīgas ielas 
kultūrvēsturiskais tēls latvijas pilsētās”. 65 latvijas pil-
sētās un apdzīvotās vietās ir Rīgas vārdā nosaukta iela 
vai laukums. līvānos tā ir pilsētas centrālā iela, viena 
no garākajām latvijā. Šis pasākums ļāva izjust iedzīvo-
tāju vienotību, kas, sastājušies ķēdē visas Rīgas ielas 
garumā, nodeva simbolisku tautasdziesmu kamolu 
no rokas rokā, skaitot, izdziedot un izdejojot aptuve-
ni 2000 tautasdziesmu.

stipendiju fondam – desmit gadu jubileja6. 
Ar vairāk nekā desmit vietējo uzņēmēju finansiālu 
atbalstu līvānu novadā jau desmit gadus tiek pie-
šķirtas stipendijas spējīgajiem novada jauniešiem, 
kuri studē augstskolās. stipendiju fondu administrē 
novada dome. Šo gadu laikā stipendijas piešķirtas 151 
studentam par kopējo summu 168 582 eiro.

Ja muhameds nenāk pie kalna…7. 
…tad kalns nāk pie Muhameda. kopš septembra 
līvānu centrā uzstādīts lielizmēra led ekrāns, kas 
darbojas diennakts režīmā. ekrānā tiek pārraidīta 
informācija par kultūras, sporta un izglītojošiem pasā-
kumiem, deputātu pieņemšanas laikiem, sabiedris-
kajām apspriešanām, vakancēm, tūrisma piedāvāju-
mu un citi iedzīvotājiem nozīmīgi paziņojumi. ekrāns 
uzstādīts pēc lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam finansētā projekta.

Jaunajā gadā apsolām būt tikpat krāsaini, radoši un 
inovatīvi un to novēlam arī kolēģiem citās pašvaldī-
bās! līvāni – atslēga latgales vārtos!

LĪVĀNU novadsLĪVĀNU novads
Ginta Kraukle un Indra Upeniece

tautasdziesmu ķēde līvānos kopumā ilga piecas 
stundas, kuru laikā tika noieti 4,12 km.
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lubānas novada pašvaldības galvenā vērtība – cil-
vēki. šeit dzīvo īpaši un talantīgi cilvēki.

Aizvadītajā gadā novada ļaudis ir daudz strādājuši, 
sasnieguši, pratuši arī svinēt svētkus un organizēt 
pasākumus. Aizvadītais gads bijis dažādiem notiku-
miem un pasākumiem bagāts.

lubānas novada pašvaldība lepojas ar saviem ievēro-
jamiem cilvēkiem. Aizvadītais gads zīmīgs ar novad-
nieces dzejnieces broņislavas Martuževas 90 gadu 
jubileju. Muzikālo koncertuzvedumu “Rakstītāja” 
dzīvē materializēja latvijas Radio koris. koncerta 
pirm atskaņojums notika lubānā un izskanēja arī cit-
viet latvijā un televīzijā. Atzīmējot dzejnieka Jāņa 
gavara (atpazīstamībai – muzicē kopā ar savu ģime-
nes kapelu latviešu kinofilmā “limuzīns Jāņu nakts 
krāsā”) 90 gadu jubileju, skatītājiem tika piedāvāts 
koncertuzvedums “pie Aiviekstes”. tradicionāli noti-
ka starptautiskais amatiermākslas kolektīvu festivāls 
“Aiviekstes svētki”, “Muzicējošo pašvaldību vadītāju un 
darbinieku saiets” un konkurss “Aiviekstes lakstīgalas”, 
kas operdziedātāja Jāņa zābera dzīvesvietā Meirānos 
pulcē kopā dziedošos zēnus no visas latvijas.

Jaunas vēsmas novada dzīvē ienes lubānas nova-
da jauniešu centrs un tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs. Abas šīs iestādes aizvadītajā gadā 
svinēja pirmā darba gada jubileju. lepojamies arī ar 
savu Amatnieku centru.

2014. gadā ir vislielākais reģistrēto laulību skaits nova-
dā pēdējo desmit gadu laikā!

lepojamies ar to, ka biedrības “meirānieši” aktivitātes 
atzītas par “vidzemes veiksmes stāstu 2014”. biedrība 
piesaistījusi teju vai 50 000 eiro, kas ieguldīti kultūras, 
izglītības un sociālās jomas attīstībai novadā.

Mums ir prieks par aktīvajiem uzņēmējiem. 
starptautiskajā izstādē “Rīga food 2014”, kas nori-
sinājās Ķīpsalas izstāžu centrā, piedalījās lubānas 
novada zemnieks raitis meiers (z/s “Apogi”). Reģionu 
stendos rīkotajā konkursā “tautas garša” gaļas izstrā-
dājumu (kūpināta jēra gaļa) grupā mūsu novadnie-
kam – 3. vieta.

pašvaldībā, piesaistot es līdzekļus, pabeigti uzsāktie 
un iesākti jauni projekti infrastruktūras sakārtošanas 
jomā, lai cilvēkiem šeit būtu patīkami dzīvot, atpūs-
ties, baudīt kultūru un sportot.

Jaunajā gadā novēlam gan sev, gan citu pašvaldību 
ļaudīm apzināties savas iespējas. Māte terēze savu-
laik teikusi vārdus: “Svarīgs nav mūsu darbu lielums, 
bet gan mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savos 
darbos.” lai 2015. gadā izdodas visi iecerētie darbi!

LUBĀNAS novadsLUBĀNAS novads
Ligita Pētersone

viņi noslēdza laulību gada skaistāko svētku laikā – 
“aiviekstes svētkos”.

novada amatnieki restaurējuši pagrabiņu, kurā var 
notikt dažādi gadskārtu ieražu svētki.

“aiviekstes svētku” simbols – burulaiva uzrunā novada 
viesus.
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nekur nav tik labi kā mājās. vai atceraties sprīdīti, 
kurš dodas meklēt laimi, nonāk par sprīdi tuvāk 
pasaulei, apskata to tuvumā, atgriežas mājās un 
novērtē patiesās vērtības? Ja šim stāstam uzrakstītu 
turpinājumu, tad tas būtu par to, cik labi ir dzimtajās 
mājās. par to ir mūsu vēstījums.

2014. gads, ludzas novads. Šeit dzīvo sirsnīgi, dros-
mīgi, uzņēmīgi un izpalīdzīgi ļaudis. viņi strādā un 
attīstās, glabā senču mantojumu un kopā priecājas 
par padarīto – svin svētkus. ludzānieši veido savu 
novadu par ērtu un skaistu vietu dzīvošanai dau-
dzām paaudzēm. gan laukos, gan pilsētā ar pašval-
dības finansiālu atbalstu tiek remontētas un siltinātas 
daudzdzīvokļu mājas. ludzā tika rekonstruēti deviņi 
ielu posmi un pilsētas centrālais laukums.

senākās latvijas pilsētas tēls aizvien tiek spodrināts. 
tas izdodas – par to liecina pasākumi, uz kuriem 
sabrauc simtiem viesu. īpaši vienoti ludzānieši jutās, 
svinot novada pirmos “bīzūs svātkus”. Jau gatavo-

šanās šiem svētkiem saliedēja visu deviņu pagastu 
iedzīvotājus. pilsētas svētkos ludzu pieskandināja 
tradicionālais starptautiskais bērnu un jauniešu muzi-
kālais festivāls “saules lietus latgalē”.

ticiet vai ne, bet tika atjaunota viduslaiku pils… 3d 
formātā – projektā “tour de latgale and pskov”. tagad 
planšetdatorā var redzēt ludzas livonijas ordeņa 
celto pili un dzirdēt stāstu latgaļu, latviešu, angļu vai 
krievu valodā par pils iekārtojumu, tās iemītniekiem 
un likteņiem. pils apskatāma uz vietas ludzas pilskal-
nā attiecīgā mērogā gan no iekšienes, gan ārpuses.

projektā “arheoloģija, vara, sabiedrība” veikti izpē-
tes darbi ludzas pilskalnā, baznīckalnā un apkārtnē. 
Notika zinātniskā konference, kurā prezentēti aerofo-
tografēšanas, skenēšanas ar magnetometru un ģeora-
daru, kā arī arheoloģisko izrakumu rezultāti.

vecpilsētas centrā projektā “tranzītceļa p49 ielu 
posmu rekonstrukcija ludzas pilsētā” atjaunots 
vēsturiskā tirgus laukums. Augustā tur norisinājās 
latgales reģiona un baltkrievijas vitebskas apgabala 
kopīgais “kulinārā mantojuma festivāls”.

Ar projektu “virtuālā realitāte” izremontētas J. soikāna 
ludzas Mākslas skolas telpas un izdota krāsojamā grā-
mata par Antona kūkoja un Jana drozdoviča daiļradi.

kultūras dzīve aizvadīta teātra zīmē. isnaudas ama-
tierteātris iestudēja Monikas zīles “savedēju”, bJc 
skatuves mākslas studija “pepilota” debitēja ar izrādi 
“Hei, pepij!”, pirmsskolas izglītības iestādes kopā 
organizēja teātra svētkus.

Ņukšu pagasta bibliotēkas vadītāja Žanna vasiļevska 
kļuva par “gaismas nesēju 2014” latgales reģionā, 
uzvarot latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta bied-
rības rīkotajā konkursā.

sabiedriskās organizācijas darbojās aktīvi un īsteno-
ja vērienīgus projektus. ludzas invalīdu biedrība rea-
lizēja ieceri sociālās uzņēmējdarbības popularizēša-
nā, ludzas diabēta biedrība – informatīvo kampaņu 
sabiedrības veselības veicināšanai. ludzas māmiņu 
klubs “puķuzirnītis” organizēja brīnumainu pasākumu 
ģimenēm “ceļojums pasaku valstībā”.

ludzā izveidots āra trenažieru laukums. latvijas 
virslīgas handbola čempionātā dāmu konkurencē 
sporta kluba “latgols” handbolistes izcīnīja otro vietu. 
par bronzas medaļniekiem kļuva iepriekšējo divu sezo-
nu čempioni sk “latgols” vīriešu handbola komanda.

veiksmīgi noritēja domes izsludinātais biznesa ideju 
konkurss “esi uzņēmējs ludzas novadā”, kurā tika 
aicināti piedalīties jaunieši. Rezultātā izveidoti daži 
jauni uzņēmumi un arī atklāti talanti – jaunieši pilsētas 
svētkiem par godu sagatavoja iespaidīgu uguns šovu.

Ar patiesu mīlestību ludzānieši stāstīja par savu pil-
sētu ltv1 raidījumā “ielas garumā”. latvijas Radio 
1 raidījumā “laikarata riti” folkloras kopa “isnauda” 
dziedāja un stāstīja par Jumja ķeršanu tīrumā, par 
talkām un tirgiem.

kaut arī daudzi ludzānieši dodas pasaulē laimi pamek-
lēt, ir arī tādi, kas atgriežas. pilni spēka un apņēmības, 
jo zina: nekur nav tik labi kā mājās.

LUDZAS novadsLUDZAS novads
Svetlana Rimša
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sagaidot iepriekšējo, 2014. gadu, domes vadība 
secināja, ka pašvaldības pārziņā esošā saimniecība 
ir sakārtota, jaunatklātie objekti veiksmīgi darbo-
jas, ielas rekonstruētas, tāpēc pienācis laiks pievērst 
uzmanību tam, lai iedzīvotāji Madonas novadā justos 
labi un novērtēti, bet ciemiņi – gaidīti.

Noslēdzot gada bilanci, ar gandarījumu secinām, ka 
aizvadītais gads pagājis pozitīvas dzimstības zīmē 
– novadā pieaugusi gan dzimstība, gan noslēgto laulī-
bu skaits. proti, pērn Madonas novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 259 jaundzimušie, kas ir par 27 mazu-
ļiem vairāk nekā 2013. gadā. 2014. gadā noslēgtas 117 
laulības, kas ir par 25 laulībām vairāk nekā 2013. gadā. 
100 no 117 laulībām noslēgtas dzimtsarakstu noda-
ļā, 17 – baznīcā. populārākie vārdi pagājušajā gadā 
Madonā reģistrētajām meitenēm bijuši – karlīna, 
katrīna, Amanda, Anete un Marta, savukārt puišiem – 
Roberts, emīls, Markuss un Jānis.

ceram, ka arī jestrajā kazas gadā šī tendence turpi-
nāsies. tas liecina par to, ka ļaudis tic savai pilsētai, 
savam pagastam, novadam un savai valstij!

2014. gadā ar sen nebijušu sparu novadā atsākās 
uzņēmēju dienu tradīcija, kas vienkopus pulcē-
ja simtiem lielāku un mazāku uzņēmēju, amat-
nieku, zemnieku, mājražotāju un tūkstošiem  
pircēju.

MADONAS novadsMADONAS novads
Dzintra Stradiņa un Edīte Miķelsone
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Mazsalacas novada pašvaldības aizvadītā gada veik-
smīgākais un valstī pamanītākais notikums bijis sadar-
bības līguma slēgšana ar ogres valsts tehnikumu par 
duālās izglītības iespēju vidusskolēniem Mazsalacas 
vidusskolā. Šis solis kā pašvaldībai, tā skolai ir bijis 
gana drosmīgs, jo mazsalaca ir pirmā skola valstī, 
kurā tiek izmēģināts šāds izglītības modelis. duālās 
izglītības iespēja, nenoliedzami, var būt liela priekš-
rocība vidusskolai nākotnē, jo tā mācības skolā kļūs 
atraktīvākas ne tikai savu potenciālo vidusskolēnu 
acīs, bet arī citu pašvaldību skolēnu vidū, kuri paralēli 
vispārizglītojošajiem priekšmetiem ir gatavi apgūt arī 
profesiju.

pirmais pusgads duālās izglītības modelī pagājis 

veiksmīgi – apmierināti ir gan skolēni, gan viņu 
vecāki, arī skola pielāgojusies pārmaiņām, tāpēc 
Mazsalacas pašvaldība ir apņēmības pilna turpi-
nāt iesākto, noslīpējot un pilnveidojot piedāvājumu 
vidusskolēniem turpmākajos gados līdz līmenim, kas 
ļautu Mazsalacas vidusskolas piedāvājumam iegūt 
tikpat skanīgu rezonansi kā pašam novadam – mazs, 
bet ar lielu atbalsi!

MAZSALACAS novadsMAZSALACAS novads
Ilze Mitāne

duālās izglītības līguma noslēgšana. no kreisās: iZm 
valsts sekretāre sanda liepiņa, mazsalacas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs rokpelnis, 
ogres valsts tehnikuma direktore ilze brante un 
mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga ivana.
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2014. gada nozīmīgākais notikums bija novada svēt-
ki, kuros īpaši godinājām Mālpils ģimenes un jaun-
dzimušos mālpiliešus. svētki notika 9. augustā jautrā, 

sirsnīgā un brīvā atmosfērā, kas vairoja mūsu pie-
derības un vienotības izjūtu. diena bija emociju un 
notikumu pilna, katrs varēja atrast savai gaumei visat-
bilstošāko pasākumu. īpaši skaista bija jaundzimušo 
sveikšana un gājiens, kurā katra ģimene izcēlās ar 
izdomu un oriģinalitāti.

kā jau vietā, kur piensaimniecības tradīcijām jau 
tuvu simts gadiem, svētkos suminājām arī populāro 
Mālpils sieru, kam šogad apritēja 30 gadi.

mālpils sieram – 30
septiņdesmitajos gados Mālpils pienotavas siera 
meistars Arnolds kabriels ciešā sadarbībā ar pārtikas 
tehnoloģi un daudzu mūsdienās populāru sieru auto-
ri Aiju goldi radīja jaunu produktu “Mālpils siers”, kas 
bija pirmais mīkstais nenogatavinātais siers latvijā. 
tādējādi Mālpils pienotava bija pirmā visā latvijā, kas 
1984. gadā uzsāka šāda svaigā siera ražošanu. tas bija 
vesels apvērsums siera ražošanā visā bijušajā psRs, 
jo līdz tam brīdim patērētājiem tika piedāvāti dažādi 
nogatavinātie sieri. “Mālpils siers” veiksmīgi uzsāka 
savu gājienu pie patērētājiem un arī mūsdienās ir 
iecienītāko sieru vidū.

gadu gaitā tradicionālo “Mālpils sieru” ir papildināju-
ši jauni veidi, piemēram, “Mālpils siers ar ķimenēm”, 
“Mālpils siers ar garšvielu piedevām”. vēlāk tapa 
“Mālpils siers itāļu gaumē”. vēl uzņēmums ražo ter-
miski apstrādāto “Mālpils Jāņu sieru” un pikantāku 
uzkodu cienītājiem – “kūpināto Mālpils sieru”.

gaidot valsts svētkus – 18. novembri, turpinājām 
attīstīt novada svētku ideju – godināt un pateikties 
tām Mālpils novada ģimenēm, kuras ar savu veikumu 

ir stiprinājušas un popularizējušas ģimenes vērtības 
mūsu sabiedrībā. svētkos ģimenes tika apbalvotas 
vairākās nominācijās: “Zelta pāris” – laulātais pāris, 
kas kopā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus, “kuplākā 
ģimene” – ģimene, kurā aug visvairāk pašu laulībā 
dzimušu bērnu, “dižģimene” – liela ģimene – dzimta, 
kurā kopā (vai atsevišķi, bet Mālpils pašvaldībā) dzīvo 
vismaz trīs paaudzes, “teicamnieku ģimene” – ģime-
ne, kuras bērni mācās kādā no izglītības iestādēm un 
vismaz trijiem no viņiem ir labas un teicamas sekmes, 
“radošākā ģimene” – ģimene, kurā iespējami dau-
dzi ģimenes locekļi, pat vairākās paaudzēs, piedalās 
pašdarbībā (muzicē, komponē, glezno, dzejo, raksta, 
izgudro u.c.), “aktīvākā ģimene” – ģimene, kura vien-
mēr aktīvi iesaistās dažādos pašvaldības organizēta-
jos pasākumos un projektos; pati ģimene ir idejām 
bagāta un ieinteresēta pašvaldības izaugsmē un attīs-
tībā, “muzikālākā ģimene”, “uzņēmīgākā ģimene”, 
“mālpils čaklā ģimene” un “mežsargu dinastija”. 
priecājamies, ka mūsu novadā ir tik daudzas radošas 
un kuplas ģimenes!

MĀLPILS novadsMĀLPILS novads
Esmeralda Tāle

Ģimenes gājienā.  (foto: ivars brencis)
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Aizvadītais gads pašvaldībā iezīmējās gan ar jauniem 
notikumiem, gan ar iesāktu darbu noslēgšanu. kā 
spilgtākos no tiem varam minēt četrus.

1. Novērtējot regulāru sportisko aktivitāšu lomu jau-
niešu brīvā laika pavadīšanā, it īpaši brīvlaikā, aizva-
dītajā vasarā Mārupes novada dome sadarbībā ar 
ielu sporta kustību “getto games” īstenoja nebijušu 
projektu – dažādu sporta aktivitāšu sēriju “Ghetto 
Games mārupē”. pasākuma ietvaros aktīvās atpūtas 
cienītāji četru mēnešu garumā sacentās ielu basket-
bolā, Mārupes čempionātā ielu futbolā un florbolā 
un varēja apmeklēt bezmaksas ielu vingrošanas tre-
niņus. turnīros izdevās pulcēt gan vietējos sporta 
entuziastus, gan viesus no tuvāk esošās pierīgas un 
arī attālākām latvijas vietām – kopumā gandrīz 2000 
dalībnieku un vēl 4000 līdzjutēju, tāpēc vērtējam 
projektu kā izdevušos.

2. lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu pieeja-
mību tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai, augustā Mārupes 
novada skultē durvis vēris jauns dienas centrs. 
vienstāvu ēka priežu ielokā ar labiekārtotu apkārtē-
jo teritoriju celta kā vieta, kur katram skultes ciema 

iedzīvotājam būtu iespējams rast savām vajadzībām 
un interesēm atbilstošus pakalpojumus un nodarbes.

3. No saimnieciskajiem darbiem ar eiropas savienības 
kohēzijas fonda atbalstu novadā noslēdzies 7,3 mil-
jonu eiro projekts “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība mārupē, i kārta”. tā ietvaros sakārtota 
kanalizācijas un ar ūdens ražošanu un piegādi saistītā 
infrastruktūra Mārupes un tīraines ciemos, kur dzīvo 
vairāk nekā 12 000 jeb 67% mārupiešu.

4. Aizvadītajā gadā azartiski turpinājām apgūt zaļo 
dzīvesveidu, vasarā rīkojot stikla šķirošanas akciju 
“stikla raķete”. tās laikā novada ciemi sacentās divās 
komandās – Jaunmārupes un skultes ciemu iedzīvo-
tāji ar Mārupes un tīraines iedzīvotājiem par galveno 
balvu – āra tenisa galdiem. Akcijā sašķirotā stikla 

apjomi pieauga par 23,6%, un varam būt lepni, ka 
tikai trīs vasaras mēnešos mārupieši sašķiroja kopu-
mā 14,22 tonnas stikla. par sadarbību akcijas rīkošanā 
Mārupes novada dome saka paldies partneriem – 
uzņēmumiem siA “eco baltia vide” un As “latvijas 
zaļais punkts”.

MĀRUPES novadsMĀRUPES novads
Kate Nītiņa
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vislielāko prieku rada pasākumi un notikumi, kas 
spēj vienot gan lielus, gan mazus, gan jaunus, gan 
vecus. patīkami, ka cilvēki, šā notikuma vadīti, atrod 
laiku, lai satiktos, lai satiktu ģimeni, ilgi neredzētus 
radus un draugus, kā arī iepazītu jaunus cilvēkus. par 
šādiem notikumiem Mērsraga novadā var nosaukt 
vasaras svelmē notikušo tūrisma ralliju “labo pirātu 
reiss”, kā arī Jūras svētkus, Mērsraga novada svētkus 
un senās Uguns nakti. Jauna tradīcija aizsākās 4. 
maijā – fotoorientēšanās sacensības ar mērķi vieno-
ties kopīgā un draudzīgā aktivitātē.

Mēģinot pašvaldības veikumu izsvērt skolas atzīmju 
sistēmā, Mērsraga novads būtu pelnījis astoņnieku. 
Mēs uz savām kājām stāvam stabili, bet uz augstāku 
vērtējumu vēl jātiecas. ir bijuši gan kāpumi, gan kritu-
mi, taču galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai Mērsraga 
novada iedzīvotāji savā dzīvesvietā justos labi. kad 
visas iedzīvotāju vēlmes, ieceres un vīzijas par to, 
kādam būtu jābūt Mērsraga novadam, būs izpildītas, 
tad varēsim likt sev arī augstāku vērtējumu.

Mērsraga novada iedzīvotāju vienotība un patrio-
tisms visspilgtāk izpaudās lāčplēša dienas gājie-
nā. pirmkārt, gājiena dalībnieki gāja pa izgaismotu 
gaismas ceļu, ko veidoja neskaitāmi trauciņi ar sve-

cītēm; gaismas ceļa tapšanā iesaistījās liels cilvēku 
skaits. otrkārt, gājiena dalībnieku pulks bija ļoti liels! 
Neskaitāmas lāpas un svecītes, klusas sarunas un vie-

nots, lēns gājiens līdz piemiņas akmenim radīja īstas 
patriotiskas izjūtas.

laikam tāpēc, ka esam vieni no mazākajiem nova-
diem latvijā, jūtam, ka esam pamanīti. Ne tieši tāpēc, 
ka esam tādi mazi, bet gan tāpēc, ka nebaidāmies 
no lieliem darbiem. Mērsraga novada vārds latvijā 
izskan gana bieži, kas apliecina to, ka mēs esam daļa 
no latvijas koptēla.

MĒRSRAGA novadsMĒRSRAGA novads
Madara Brāle
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sadarbība ar kaimiņiem igaunijā
Naukšēnu novada ģeogrāfiskais novietojums dod 
iespēju ne tikai svētkos, bet arī ikdienā veidot daudz-
pusīgu sadarbību ar kaimiņiem igaunijā. Mūsu 
novads ir īpašs ar to, ka šeit vēsturiskais Baltijas ceļš 
no igaunijas “ienāca” latvijā. Aizvadītā gada augustā 
uz latvijas un igaunijas robežas atzīmējām Baltijas 
ceļa 25. gadadienu. pasākumā piedalījās igaunijas 

valsts prezidents tomass Hendriks ilvess, eiropas 
parlamenta un abu valstu amatpersonas. plīvojot 
baltijas valstu karogiem, pie atmiņu ugunskura izska-
nēja patriotiskas dziesmas, iedvesmojošas uzrunas 

un atmiņu stāsti, kas Baltijas ceļa ideju uztur dzīvu vēl 
aizvien. Ar kaimiņiem igauņiem tiekamies dažādos 
sporta turnīros, kā arī kultūras pasākumos un īsteno-
jot projektus. Mūsu uzņēmēji savu produkciju realizē 
kaimiņvalstī. skolēni un iedzīvotāji ir uzsākuši apgūt 
pirmās igauņu valodas zināšanas, savukārt igauņi aktī-
vi apgūst mūsu valodu.

aktīvie uzņēmēji un iedzīvotāji
vienoti esam bijuši ne tikai svētkos, bet arī darbos. 
Jau gada sakumā pēc domes deputātu iniciatīvas 
notika rūjas krastu sakopšanas talka Naukšēnu cen-
trā, kurā lielu atbalstu deva vietējie uzņēmēji ar 
saviem darbinieku kolektīviem. Jau otro gadu upē 
papildinājām zivju resursus. pašvaldība, iedzīvotāji un 
biedrības aktīvi īstenoja dažādus projektus, kas deva 

iespēju novada bēr-
niem piedalīties vasa-
ras nometnēs, ģime-
nēm ar bērniem apgūt 
jaunas prasmes, iedzī-
votājiem iegūt dažādus 
uzlabojumus ikdienas 
dzīvē. veiksmīgs gads ir 
bijis arī mūsu zemnie-
kiem un uzņēmējiem. 
naukšēnu vīna darī-
tava atzīta par labāko 
vīna darītavu latvijā!

izglītība
pagājušajā gadā reno-

vēta un nosiltināta vidusskolas ēkas jaunā daļa. darbi 
turpināsies arī iekštelpās, labiekārtojot un apdzīvojot 
tās no jauna. ieguldījums izglītībā sniedz atdevi, kas 
parādījās skolas veiksmīgajā akreditācijā un skolēnu 
sasniegumos. Mūsu skolēnu radošie darbi aizceļoja 
pat līdz izstādei briselē.

autoceļu uzlabošana
Mūsu apkaimē uzlaboti vairāki autoceļi. “ziemeļu 
stīgas” projektā asfalta segums nu sasniedzis arī 
naukšēnus. Autoceļu atjaunošana jūtama, braucot uz 
reģiona centru valmieru, Mazsalacu un galvaspilsētu.

Jaunas tradīcijas
Novadā ir vairākas tradīcijas – Novada svētki, Ķoņu 
kalna svētki, valsts svētku pasākumi un citas akti-
vitātes, bet rudens pusē aizsākās jauna tradīcija – 
“rudens rati ripo naukšēnos”, kad jaunās ģimenes 
devās kopīgā pastaigā, lai visi redzētu, cik raženi 
papildinājies mūsu iedzīvotāju pulks. Ļoti aktīvi saro-
sījušies iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, kuri katru 
mēnesi tiekas sarunu ciklā “Jo tu esi starp”.

saikne ar dzimto novadu
priecē, ka ar dzimto vietu saikni uztur tie iedzīvotāji, 
kuriem ikdiena tagad paiet citviet latvijā vai ārpus 
valsts robežām. liels gandarījums par cilvēkiem, kuri 
atjauno savas dzimtas īpašumus Naukšēnu novadā 
vai arī iegādājas īpašumu un pārceļas uz dzīvi šeit.

pasaulē slavens latviešu izcelsmes mākslinieks
Naukšēnu novads ir dzimtā vieta vienam no pasaulē 
slavenākajiem latviešu izcelsmes māksliniekiem – 
fotomontāžas žanra dibinātājam Gustavam klucim. 
2015. gads ir mākslinieka 120. gadskārtas gads. 
Atzīmējot šo jubileju, notiks atceres pasākums ar 
mākslinieka darbu reprodukciju izstādi un mākslas 
speciālistu piedalīšanos.

NAUKŠĒNU novadsNAUKŠĒNU novads
Nora Kārkliņa

vīna darītavas saimnieki 
diāna un Jānis bauņi.
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2014. gads – nemanot aizskrējis vēja spārniem, pie-
pildīts ar lieliem un maziem darbiem, ar vairākiem 
svarīgiem notikumiem mūsu novada sabiedriskajā 
dzīvē. apņemšanās un neatlaidīgs darbs vislabāk 
raksturo mūsu novadu. par spīti nelielajam iedzīvo-
tāju skaitam, tie sīksti un ar spēku ir iesakņojušies 
ikdienas darbos, veido ģimenes, dibina uzņēmumus, 
uztur “dzīvu” mūsu novadu.

daudz tika paveikts izglītības iestāžu renovācijā. 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta hallē 
un pirmsskolas izglītības iestādē “ziediņš” bērni var 
sportot un gūt jaunas zināšanas un prasmes nosilti-
nātās un mājīgās telpās. labiekārtota arī šīm ēkām 
piegulošā teritorija. Mazzalves pamatskolā tika atjau-
nota skolas ārējā fasāde. neretas sociālā aprūpes 
centra darbinieki un iemītnieki var būt lepni un 
gandarīti par izbūvēto liftu, kas krietni atvieglo tur 
mītošo iedzīvotāju dzīvi. tagad viņi bez problēmām 
un citu palīdzības spēj paši saviem spēkiem nokļūt 
pagalmā. ieklātais bruģis dod papildu ērtības pār-
vietojoties, it īpaši klientiem ratiņkrēslos. Atjaunotā 
strūklaka sniedz veldzi un dvesmu karstajās vasaras 
dienās.

2014. gads iezīmējās īpašs arī kultūras jomā. Jūlijā tika 
sarīkoti pirmie novada svētki, kas pulcēja vienko-
pus visu pagastu iedzīvotājus. Ar dejām, dziesmām, 
mūziku, dažādām radošajām darbnīcām un sporta 

aktivitātēm svētki tika vēl vairāk paspilgtināti. tāpat 
šajā gadā Neretas novadam bija tas gods uzņemt 
mazpulcēnus no visas latvijas lielajā vasaras nomet-
nē “visu daru es ar prieku”.

bet vēl jo īpašāku šo gadu padarīja mūsu dižā rakst-
nieka Jāņa Jaunsudrabiņa “baltās grāmatas” simt-
gade. 2014. gadā apritēja apaļi 100 gadi, kopš iznāca 
šī vienkāršā, bet tajā pašā laikā tik unikālā grāmata. 
visu šo gadu laikā tā dažādos veidos (divās daļās, 
vienā grāmatā, atsevišķās burtnīcās, kopotos rakstos 
utt.) ceļojusi pie lasītāja vairāk nekā 60 reizes. Jāņa 
Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” un Jaunsudrabiņa 
biedrība pavasarī organizēja literāro darbu un zīmē-
jumu konkursu. Atsaucība bija liela – tika saņemti 
vairāk nekā simt literāro darbu un simts zīmējumu no 
visas latvijas. Noslēgums “baltās grāmatas” simtga-
dei bija 5. decembrī, kad tika rīkota latvijas mēroga 
konference. Neretā ciemojās vairāk nekā 100 viesu. 
“baltā grāmata” ir iekļauta latvijas kultūras kanonā 
divās kategorijās: gan kā viena no vērtīgākajām grā-
matām, gan vizuālajā mākslā par ilustrācijām.

Jāatzīst, ka 2014. gads bija ražīgs un darbīgs. daudz 
tika paveikts. īpaši nozīmīgi notikumi godam aizvadī-
ti. Ar jauniem spēkiem un enerģiju ikviens darbinieks 
un iedzīvotājs turpinās cītīgi strādāt, lai veicinātu 
novada attīstību un atpazīstamību, bet galvenais, lai 
paši justos labi “mūsmājās” – sēlijā!

NERETAS novadsNERETAS novads
Agnese Rutka
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Nīcas novada domes priekšsēdētājs agris petermanis 
atzīst, ka aizvadītajā gadā novada ļaudis bijuši aktīvi, 
gluži kā izdzīvošanas šovā. to pamanīja arī konkur-
sa “eiropas gada pašvaldība 2014” vērtētāji, piešķi-
rot nomināciju “pašvaldība radošam, izglītotam un 
aktīvam cilvēkam”.

Nīcenieki aktīvi sportojuši ne vien ikdienā, bet 
arī ģimeņu sporta spēlēs un Čiekurkausa izcīņā 

bernātos. valsts mērogā novadnieki plūca laurus 
autosportā, vieglatlētikā, motokrosā, kartingā un fut-
bolā. liels notikums bija vecās katlumājas pārtapša-
na par Rudes sporta namu. par sportošanas iespēju 
daudzveidību un veselīga dzīvesveida popularizē-
šanu rūpējās kā pašvaldība, tā arī iedzīvotāji, vietē-
jo projektu konkursā iesniedzot vairākus sportiskos 
projektus.

varenu izaicinājumu un necerētu veiksmi izbaudīja 
nelielās lauku – nīcas vidusskolas – koris, pasaules 
koru olimpiādē saņemot sudraba diplomu, bet vidus-
skolas komanda csdd konkursā “gribu būt mobils” 
izcīnīja galveno balvu – zinātnes centra apmeklējumu 
vācijā.

Mūspuses ļaudis gan piedalījušies dažādās aktivitātēs 
citviet, gan uzņēmuši ciemiņus. pēc Nīcas jauniešu 
iniciatīvas pirmo reizi notika skolu vokāli instrumen-
tālo ansambļu festivāls “nīca skan”. vidējās paaudzes 
tautas deju kolektīvi pulcējās bernātos uz festivālu 
“soļi smiltīs”. Jubilejas atzīmēja otaņķu etnogrāfis-
kais ansamblis, Nīcas sieviešu koris un vidējās paau-
dzes tautas deju kolektīvs “Nīca”.

Novads ik gadu kļūst glītāks un sakoptāks – renovē-
tajām Nīcas vidusskolas un bērnudārza ēkām pievie-
nojušās trīs pašvaldības daudzdzīvokļu mājas, veikta 
divu pašvaldības ceļu rekonstrukcija un bārtas ielas 
ietves izbūve, bet īsts ziemassvētku brīnums bija 
valsts ceļa rekonstrukcija uz Jūrmalciemu.

lai īstenotu novada devīzi “dzīvesvieta un pietu-
ra laimīgam cilvēkam”, šogad plānots apgūt lielas 
investīcijas nākotnei – īstenosies daudzu gadu sapnis 
– sporta halle, rekonstruēs Nīcas kaltumāju un izbū-
vēs pacēlāju Nīcas ambulancē. protams, cilvēki kļūs 
vēl radošāki, izglītotāki un aktīvāki, viesmīlīgi visus 
šovasar aicinot uz nīcas dārzu dienu un melleņu 
lasīšanas čempionātu.

NĪCAS novadsNĪCAS novads
Gunita Šime
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zirga gads ogres novadā atnesa ne mazums pārmai-
ņu – notika vadības maiņa un administrācijas reor-
ganizācija, tika paveikti un uzsākti vairāki nozīmīgi 
projekti – dambja izbūve, bērnudārzu ēku renovācija, 
ceļu sakārtošana, estrādes darbības atjaunošana, slē-
pošanas trases atklāšana un daudzi citi.

1. vadības maiņa. 2014. 
gada 15. aprīlī domes 
ārkārtas sēdē deputātu 
vairākums nobalsoja par 
līdzšinējā priekšsēdētāja 
edvīna bartkeviča atbrīvo-
šanu no amata, par priekš-
sēdētāju ievēlot artūru 
manguli. pamazām tika 
uzsākta administrācijas 
reorganizācija, pašvaldī-
bas aģentūru “dziednīca” 
un “Mālkalne” reorgani-
zācija, izveidojot vienu 

aģentūru – “ogres namsaimnieks”.

2. dambja rekonstrukcija, ceļu sakārtošana un elek-
tromobiļi. pēdējo gadu laikā finansiālus zaudējumus 
ogres novadā sagādājuši plūdi. 2013. gada pavasara 
plūdos pārrautajam pagaidu aizsargdambim noslē-
dzās rekonstrukcijas pirmās trīs kārtas.

2014. gadā tika pabeigta vēl viena pilsētas maģistrā-
lās ielas – brīvības ielas posma rekonstrukcija, kā arī 
satiksmes apļa izbūve. 
pašvaldība saņēma trīs jaunus elektromobiļus, ko 
izmantos sociālā dienesta un pašvaldības adminis-
trācijas vajadzībām. gada nogalē ogrē tika uzstādīta 
latvijā pirmā elektromobiļu ātrās uzlādes stacija 
(elektromobili iespējams uzlādēt 30 minūšu laikā). 

3. bērnudārzu ēkām jauns veidols
2014. gadā ar valsts budžeta programmas un klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu 
viena pagasta (Madlienas) un piecas ogres pilsētas 
vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ieguva jaunu 
veidolu. 

4. ogres estrāde atkal dzīva!
visiem ogrēniešiem, novada iedzīvotājiem un pilsē-
tas viesiem par prieku ar aktīvu pašvaldības vadības 
iesaistīšanos pēc vairāku gadu pārtraukuma izdevās 
atjaunot ogres estrādes darbību. 5. augustā to atklāja 
leģendārās grupas “pērkons” koncerts.

ogres kultūras centra Jauniešu koris viii pasaules 
koru olimpiādē jūlijā izcīnīja zelta diplomu un otro 
vietu savā kategorijā, koris “ogre” – zelta diplomu un 
laureāta titulu savā kategorijā, vokālā grupa “anima 
solla” – čempiona balvu savā kategorijā!

5. sadarbībā ar ikšķiles pašvaldību dabas parks “ogres 
zilie kalni” kļūst aizvien pievilcīgāks aktīvās atpūtas 
cienītājiem. decembrī tika atklāta jaunā 5,64 km garā 
slēpošanas trase, ko šogad plānots arī apgaismot. 

6. sporta notikumi. ogrē norisinājās pasaules kausa 
izcīņas spēles hokejā amatieriem un veterāniem. 
latvijas basketbola savienība ogrē rīkoja eiropas 
līmeņa U-16 basketbola čempionātu. īpašs prieks 
par ogrēniešiem niku kārli Jansonu un bogdanu 
raiļanu, kuri latvijas U-16 basketbola izlases sastāvā 
kļuva par eiropas vicečempioniem.

7. dzīve kūsā arī novada pagastos! 2014. gada jūlijā tika 
atjaunota janvārī ar taurupes pagasta pārvaldi apvie-
notā mazozolu pagasta pārvalde. pret apvienošanos 
aktīvi iestājās lielākā daļa mazozoliešu, tāpēc ogres 
novada dome lēma par pagasta pārvaldes atdalīšanu.
pirmo reizi 790 gadu vēsturē jūlijā suntažos notika 
aizraujoši, sportiski, radoši un lustīgi pagasta svētki. 
madlienā ar eiropas struktūrfondu, biedrības “zied 
zeme” un novada pašvaldības finansiālu atbalstu tika 
atklāts moderns kultūras un jaunrades centrs “o2”.

8. Asv bruņoto spēku virspavēlniecība eiropā, pie-
šķirot 160 400 Asv dolāru, atbalstīja sadarbības 
projektu ogres 1. vidusskolā. ceļš līdz skolas jumta 
renovācijai zināmā mērā gājis caur Afganistānu, ar ko 
kontakts labdarības akcijās izveidojies novada domes 
priekšsēdētāja vietniekam egilam Helmanim. Asv 
vēstniecība latvijā augstu novērtējusi viņa ieguldīju-
mu sakaru stiprināšanā ar Afganistānu, no savas puses 
sarūpējot skaistu dāvanu – siltinātu jumtu – ogres 1. 
vidusskolai 95 gadu jubilejā.

OGRES novadsOGRES novads
Baiba Trumekalne
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2014. gada svarīgākos notikumus nolēmām neskaitīt, 
lai ietilpinātu top 5 vai 10 rāmjos, jo katrā pašvaldības 
darba jomā to bijis daudz.

vairākās olaines novada izglītības iestādēs paaug-
stināta energoefektivitāte. olaines 1. vidusskolā sil-
tināja jumtu un nomainīja lietus notekas un logus, 
kā arī ieregulēja apkures un ventilācijas sistēmu. 
pirmsskolas izglītības iestādē “Magonīte” nosiltināta 
vecā korpusa fasāde un cokols, kā arī izbūvēta un 
ieregulēta ventilācijas sistēma. pii “zīle” galvenajā 
ēkā kūdras ielā 9 izbūvēta ventilācijas un gaisa kon-
dicionēšanas sistēma, bet filiāles ēkā kūdras ielā 5 
nosiltināta fasāde, cokolu un bēniņu pārsegums, kā 
arī izbūvēta ventilācijas sistēma.

olaines novada pašvaldība rekonstruējusi ēku 
zemgales ielā 33a (bijušo lielveikalu), izveidojot 
tajā olaines sporta namu. tā nodrošinātas papildu 
telpas sportošanai un uzlaboti novada sportistu 
treniņu apstākļi. Jaunajās telpās notiek nodarbības 
bērniem mākslas vingrošanā, futbolā, boksā un 
vieglatlētikā, kā arī sacensības un sporta pasākumi. 
vakaros sporta zāli izmanto novada amatieru sporta 
komandas.

sila kapos uzbūvēta kapliča, bet kapu teritorijā 
tiek veikti labiekārtošanas darbi, t.sk. piebraucamā 
ceļa atjaunošana no autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš, 
salaspils–babīte) līdz sila kapu kapličas teritorijai.

veikts olaines sociālā aprūpes centra ceturtā stāva 
telpu remonts, kas ļauj uzņemt 12 jaunus iedzīvotā-
jus un nodrošināt jaunas darbvietas olaines novada 
iedzīvotājiem. tagad šajā centrā uzturas 50 personas 
pensijas vecumā vai personas ar invaliditāti.

pērn veikta ceļu segumu izbūve un atjaunošana aptu-
veni 5 km garumā. gandrīz piecu kilometru garumā 
ir veikta pašvaldības ceļu ar grants segumu šķembu 
dilumkārtas atjaunošana.

labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdens, tajā skaitā 
līdumu karjerā izveidots rotaļu laukums bērniem, 
ierīkots basketbola grozs un uzstādīti divi pontoni; 
karjerā “Mežezers” (Jaunolaines ciemā) nošķembots 
un izlīdzināts piebraucamais ceļš, attīrīts karjers no 
niedrēm, izveidota pludmales zona.

pie sabiedriskajiem objektiem un iestādēm olainē, 
Jaunolainē un gaismās uzstādītas 122 velonovietnes, 
t.sk. latvijā pirmās šāda veida stilizētas riteņa formas 
novietnes, kas paredzētas velosipēdu novietošanai 
un vienlaikus kalpo par vides objektu.

ierīkots apgaismojums gājēju un veloceliņam 
Jaunolaine–olaine. izmēģinājuma kārtā uzstādīti moder-
ni un estētiski paaugstināta kontrasta gaismekļi gājēju 
pārejai zemgales ielā netālu no olaines 2. vidusskolas.

15 vietās uzstādītas mūsdienīgas, krāsainas bērnu 
rotaļu un vingrošanas iekārtas. Medemciemā, 
Jaunolainē un stūnīšos uzstādīti brīvdabas trenažieri.

2014. gadā uzstādīta videonovērošanas sistēma arī 
olaines 1. vidusskolas vecajā korpusā. olaines 2. 
vidusskolā īstenots apjomīgs ēdnīcas rekonstrukci-
jas projekts.

pašvaldība jau vairākus gadus nodrošina līdzfinansē-
jumu 50% apmērā daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
rekonstrukcijai un infrastruktūras attīstībai dārzkopī-
bas sabiedrībās. 2014. gadā ar pašvaldības līdzfinan-
sējumu veikta daudzdzīvokļu mājas Jelgavas ielā 18 
pagalma cietā seguma atjaunošana un gājēju celiņa 
izbūve un uzlabošanas darbi dārzkopības koope-
ratīvajās sabiedrībās. pavisam olaines novadā ir 47 
dārzkopības sabiedrības, kurās iedzīvotāji ne tikai 
pavada brīvo laiku, bet arī dzīvo pastāvīgi.

olaine kļuvusi par pirmo pilsētu latvijā, kur pabeig-
ta visu zemes reformas procesā iesniegto zemes 
pieprasījumu izskatīšana un zemes piešķiršana īpa-
šuma tiesību atjaunošanai vai izpirkšanai un atbilstoši 
pieņemtajiem lēmumiem sakārtoti dati Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

OLAINES novadsOLAINES novads
Nataļja Tropkina
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2014. gads ozolnieku novada pašvaldībai bijis daudz-
krāsains, darbīgs un notikumiem piepildīts, tādēļ tikai 
dažus no tiem izcelt būtu grūti, tomēr, plānojot veica-
mos darbus, esam centušies pieturēties pie četriem 
svarīgākajiem, varētu teikt – top virzieniem: sakārtot 
vidi, kurā dzīvojam, atbalstīt mūsu novada cilvēkus, 
veidot daudzveidīgu un plašu kultūras piedāvājumu, 
kā arī investēt mūsu nākotnē – bērnos un jauniešos. 
zem šiem virzieniem arī varam sarindot gada svarīgā-
kos notikumus.

• Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, veiksmīgi noslēdzies 
divus gadus ilgušais un vairākos posmos realizētais 
kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts ar kopējo 
summu 3 512 905 eiro, kurā noritējusi vērienīga 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
un paplašināšana. sekmīgi turpinājām daudzdzīvok-
ļu māju renovāciju, nosiltinot jau 22 ēkas novadā, 
kas ir ievērojams rādītājs, ņemot vērā kopējo novada 

daudzdzīvokļu māju skaitu. Renovētas arī sabied-
riskās ēkas – skola, pansionāts, sociālo pakalpoju-
mu centrs. Attīstot novada infrastruktūru, sakārtotas 
vairākas ielas, izbūvēti stāvlaukumi un gājēju celiņi. 
Novads kļuvis gaišāks šā vārda vistiešākajā nozīmē 
– krietni vairāk nekā citus gadus paveikts ielu apgais-
mojuma sakārtošanas jomā.

• Domājot par reālu un materiāli jūtamu atbalstu 
novadā dzīvojošajām ģimenēm, izstrādāts un pie-
ņemts nozīmīgs lēmums par pašvaldības apmaksātu 
ēdienreižu piešķiršanu visiem novada audzēkņiem, 
sākot no pirmsskolas līdz 9. klasei. tā sniegtais iegu-
vums novada izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu 
vecākiem jūtams jau kopš 2015. gada janvāra. lielāks 
atbalsts piešķirts arī novadā dzīvojošajām daudzbēr-
nu ģimenēm.

• Paplašinot kultūras pasākumu loku, sadarbībā ar 
biedrībām “latviešu karavīrs” un “ordenis” pirmo 
reizi novada vēsturē rīkota plaša atbrīvošanas kauju 

rekonstrukcija, kas pulcēja lielu interesentu skaitu. 
pirmās reizes ugunskristības piedzīvojis arī amatier-
teātru festivāls “Zelta zīle 2014”.

• Mūsu nākotne dzīvo bērnos un jauniešos, tādēļ 
novadā mērķtiecīgi gadu no gada tiek veidota un īste-
nota jaunatnes atbalsta politika. veiksmīgi sadarbo-
joties pašvaldībai un novada jauniešiem, divu gadu 
laikā no viena bērnu un jauniešu iniciatīvu centra to 
skaits izaudzis līdz pieciem, un interesanta, saturīga 

brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem šobrīd 
iespējama visos ozolnieku novada pagastos.

2015. gadā novēlam citu pašvaldību kolēģiem ikdie-
nas rutīnā nezūdošu enerģiju, radoša gara piepildītu 
iedvesmu un veiksmi, realizējot iecerēto!

OZOLNIEKU novadsOZOLNIEKU novads
Agnese Launerte
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Nominēt aizvadītā gada nozīmīgākos notikumus 
uzņēmās novada “galva” – domes priekšsēdētājs 
Hardijs vents.

Jūlijā pārgaujas novadā tika svinēti pirmie novada 
svētki, kas ilga trīs dienas. pirmajā dienā stalbē varēja 
atgriezties muižas laikos un klausīties dūdu skaņās, 
darināt cepures no dabas materiāliem, vērot, kā 
agrāk ar dzijas šķeterēšanu un tautasdziesmu dzie-
dāšanu notikusi vakarēšana. varēja izmēģināt roku 

keramikas darbnīcā. otrajā dienā svētki notika visā 
novadā, sākot ar teātra svētkiem Raiskumā, turpinot 
ar brīvdabas plenēru Ungurmuižā, novada iedzīvotā-
ju privātkolekcijām kādreizējā Rozulas pamatskolas 
ēkā, dievkalpojumu straupes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā un beidzot ar svētku gājienu, sadziedāšanos 

ar Aizgaļu ģimeni un novada pašdarbības kolektīvu 
koncertu straupes estrādē. trešajā dienā ikviens inte-
resents varēja par brīvu doties ekskursijā pa pārgaujas 
novadu, apmeklējot “vējiņu” pazemes ezerus, dam-
briežu un strausu audzētavu “Jaunklētnieki”, akmeņ-
kaļa Aivara kerliņa darbnīcu “ezeriņi”, siA “zAAo” 
poligonu daibē, aitkopju Reiziņu ģimeni dimdu 
mājās un skaisto ziedu selekcionārus Jāni un gunu 
Rukšānus. lielākais gandarījums ir par mūsu novada 
kolektīviem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuri pie-
dalījās sirsnīgu un vēsturisku svētku tapšanā.

• Pārgaujas novadā darbību uzsāka attīstības plāno-
šanas nodaļa. Novembrī tā sadarbībā ar Amatas nova-
da pašvaldību organizēja uzņēmēju konferenci “No 
runām līdz darbiem”. ciemos tika uzņemti sadarbības 
partneri no Norvēģijas komūnas spidebergas un nova-
da kaimiņpašvaldībām. plānots šādu tradīciju turpināt.

• stalbes vidusskolā nosiltināta un renovēta skolas 
fasāde, atjaunots siltuma mezgls un ventilācijas sistē-
ma, straupes pamatskolā renovēta fasāde un izbū-
vēts lietusūdeņu drenāžas tīkls. straupes pamatskola 
beidzot atguvusi vēsturisko Mazstraupes pils veidolu. 
būvdarbos tika maksimāli saglabāti senatnīgie ele-
menti – velves, logu ailes, akmens atsegumi un citas 
detaļas. Ļoti apmierināta par paveikto ir straupes 
pamatskolas direktore ligita krūmiņa: “Tas ir mans 
ilgais sapnis, jau kopš 1995. gada, kad pārņēmu pēc 
degšanas atjaunoto skolu. Vislielākais paldies par atbal-
stu jāsaka Pārgaujas novada pašvaldībai! Fenomenāli, 
ka pašvaldība šo projektu īstenoja par savu naudu, 
nepiesaistot projektu finansējumu. Būvnieku firma ir labi 
pastrādājusi, neticamā ātrumā paveicot visus darbus.”

• Jau otro gadu pašvaldība rīkoja novada biedrību, 
nodibinājumu un neformālo grupu projektu kon-
kursu, kopumā piešķirot 4000 eiro sabiedriski nozī-
mīgām iniciatīvām. Atbalstīti tika 11 projekti: Auciema 
centra pieturvietu atjaunošana, atpūtas vietas labie-
kārtošana pie Rustēga ezera, bērnu rotaļu laukuma 
izveide Rozulas ciemā un citi.

• 2015. gadam Pārgaujas novada pašvaldība sarū-
pējusi divu veidu kalendārus – galda un sienas. to 
radīšanā varēja iesaistīties ikviens novada iedzīvotājs. 
Šogad lepojamies ar mūsu iedzīvotāju saskatīto skais-
tumu tepat, pārgaujas novadā. No iedzīvotāju vairāk 
nekā 120 iesūtītajām bildēm tika izvēlētas kvalitatīvā-
kās. sienas kalendāru rotā gan tādas novadā pazīsta-
mas vietas kā stalbes muižas ēka, Ungurmuižas tējas 
namiņš un Rozbeķu pilsdrupas, gan saulespuķes, bišu 
spiets un pikniks ziemā. toties galda kalendāru piepil-
da kārdinošas pārgaujas novada mājražotāju gardumu 
fotogrāfijas ar stāstiem par viņu darbību un produk-
tiem. 2015. gada pārgaujas novada gardumu kalendā-
rā uzzināsiet par “lāču kūpinājumiem”, otto Abzalona 
gatavoto medu, neparastajām un gardajām mērcītēm 
no “kiukīšu kārumiem”, z/s “eicēni” bioloģiskajiem 
dārzeņiem, “dimdu jēra” gaļas produkciju, “klāmaņu 
kūpinājumiem”, z/s “Upītes” piena produktiem, z/s 
“Ārgaļi” dzērveņu izstrādājumiem, “Rožkalnu maizi”, 
Andra zepa cepto maizi, sēkliņu maisījumiem “dabas 
spēks” un Mudītes Rutkas kūkām. lepojamies ar nova-
da drosmīgajiem un veiksmīgajiem mājražotājiem, 
kuri savus gardumus piedāvā citiem.

PĀRGAUJAS novadsPĀRGAUJAS novads
Līga Hofmane
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izvērtējot pāvilostas novada pašvaldības darbu, 
domes pieņemtos lēmumus, novada iedzīvotāju akti-
vitātes un dzīvi novadā, jāsaka, ka aizvadītais 2014. 
gads novadam bijis ar plus zīmi. godīgi arī jāatzīst, 
ka vai nu 2014. gadā izvirzītie mērķi bijuši par lielu, 
vai arī aizvadītais gads bijis par īsu, bet dažas ieceres 
izpildei pārliktas uz 2015. gadu.

veiksmīgi pildījās saplānotais 2014. gada budžets, 
turklāt jau kuro gadu pašvaldība ir iztikusi un savu 
darbību nodrošinājusi bez kredītsaistībām, pāvil-
ostas novada pašvaldība ir viena no retajām šādām 
pašvaldībām latvijā. piesaistot eiropas savienības 
līdzfinansējumu, veikti lieli darbi pāvilostas ostas teri-
torijā – iegādāts zemes smēlējs, zvejniekiem izbūvēta 
zivju saldētava, ostas teritorijā ienākuši jauni uzņēmē-
ji, kas radīs jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem. 
Aizvadītajā gadā pirmo reizi norisinājās pāvilostas 
mūzikas un mākslas festivāls “Zaļais stars”, pašvaldī-
ba renovējusi un rekonstruējusi daudzas pašvaldības 
iestādes. daudz darīts arī tūrisma attīstībai novadā 
– iztīrītas novada trīs lielākās upes, uzliktas tūrisma 
norādes zīmes un kartes. prieks arī par to, ka esam 
spējuši saglabāt pāvilostas vidusskolu, kurā mācās 
skolēni ar labām un izcilām sekmēm, kā arī ar labiem 
rezultātiem startē latvijas konkursos un olimpiādēs, 
bet novada bērnudārzs “kastanītis” pirmo reizi pie-
dalās starptautiskā projektā Erasmus+. 2014. gads bijis 
zīmīgs arī ar to, ka pāvilostas pilsētai tika izgatavots 
savs karogs, ar kuru lepojas gan pāvilostnieki, gan 
pāvilostas viesi.

salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem 2014. gads bijis 
bez būtiskiem satricinājumiem, kādus piedzīvojām 
2009. gadā. pašvaldība ir centusies savu finansiālo un 
juridisko iespēju robežās īstenot izvirzītās idejas un 
projektus. pēc novada iedzīvotāju domām, aizvadīta-
jā gadā pašvaldība būtu pelnījusi stabilu astotnieku 
(10 ballu sistēmā), jo daudzas labas lietas izdarītas, 
bet vienmēr paliek, kur augt un pēc kā tiekties. Nova-
da attīstība ir jūtama visās nozarēs. pāvilostas pilsēta 
un novads ir ar sakārtotu infrastruktūru un ar atvērtību 
visam jaunajam. pašvaldība bez kredītiem un parād-
saistībām veiksmīgi pilda savas funkcijas, piesaistī-
jusi papildu finansējumu no es projektiem. Novads 
pamazām sakārtojas gan vizuāli, gan funkcionāli.

Ja runājam līdzībās, tad novada dzīves ritējuma un 
novadnieku darba apzīmējumam vispiemērotākā 
būtu Jāņa streiča filma “mans draugs – nenopietns 
cilvēks”. filma ir par uzticību, par ideāliem, par godī-
gumu. pāvilostas novadā dzīvo ļaudis, kas ir sava 
amata lietpratēji, uz kuriem var paļauties. tie ir ne tikai 
amata pratēji, bet sava darba un novada patrioti.

kā jau katru gadu, bijušas dažas neveiksmes. kā 
lielāko varētu minēt to, ka 2013. gadā, iespējams, 
nepietiekami tika izvērtēti ar zvēraudzētavas ierīko-
šanu saistītie riski, to ietekme uz novadnieku dzīves 
apstākļiem. tomēr pašvaldība ir iesaistījusies seku 
novēršanā, un ļoti gribētos cerēt, ka šogad lietas svēr-
sies uz labo pusi.

2014. gada 1. jūlijā pāvilostas novads, kurā savulaik 
apvienojās vērgales pagasts un sakas novads, svinēja 
savu piecu gadu pastāvēšanu. lai gan sākums kopīgai 
saimniekošanai nebija viegls, tomēr jāsaka, ka nu mūs 
kā novadniekus vieno ne tikai teritoriālais iedalījums, 
bet arī daudzie kultūras pasākumi – pāvilostas pil-
sētas un vērgales pagasta svētki, latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītie pasākumi, novada 
tautisko deju dejotāju sadancošanās koncerti, latvijas 
sakopšanas talkas un citi novadam būtiski pasākumi.

pāvilostas novads ar katru gadu kļūst arvien populā-
rāks tūristu galamērķis, to pierāda atpūtnieku dau-
dzums vasaras mēnešos, kas arvien turpina pieaugt. 
esam īpaši (ko paši ikdienā varbūt pat nenovērtējam) 
ar to, ka dzīvojam pie jūras, ka pāvilosta kā mazpil-
sēta fascinē ar mazajām ieliņām, ar sakoptību, ar 
atvērtību. Jūra, daba, arī kurzemnieku šerpums veido 
šo koptēlu. kaut kas īsts un patiess. pāvilostas nova-
da tēls spilgti ir atspoguļots vācijas dokumentālajā 
filmā “baltijas neskartā daba”, kas veidota par trim 
baltijas valstīm un ļaudīm, kas dzīvo jūras krastā.

pagājušajā gadā īpašu popularitāti novads piedzīvoja 
ar latvijā plaši pazīstamā mūziķa, brīnišķīgu dziesmu 
autora un pāvilostnieka ulda marhilēviča izveidoto 
pāvilostas pirmo mūzikas un mākslas festivālu. lai 
gan vasaras mēnešos latvijā netrūka mūzikas un 
kultūras pasākumu, tomēr daudzi izvēlējās apmeklēt 
un baudīt no citiem tik ļoti atšķirīgo festivālu “zaļais 
stars” pāvilostā. priecē, ka nu arī mazā pāvilosta ir to 
nedaudzo latvijas pilsētu vidū, kurai ir un būs savs 
tradicionāls festivāls.

PĀVILOSTAS novadsPĀVILOSTAS novads
Marita Kurčanova
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Aizejošo gadu mūsu pašvaldības dzīvē novērtējam ar 
septiņām ballēm, pateicoties tam, ka varējām izman-
tot aizņēmumus un es finanšu resursus.

visvairāk pašvaldības iedzīvotāju vienotību izjutām 
pasaules miera skrējienā pļaviņās 29. jūlijā. No 26. 
līdz 30. jūlijam miera skrējiena “peace Run” eiropas 
posmā latvijā viesojās daudznacionālā skrējēju 
komanda, kas kopš februāra ar miera lāpu apceļoja 
visas eiropas valstis, veicot ap 24 000 km garu distan-
ci. Novada iedzīvotāji tika aicināti sagaidīt un atbalstīt 
Miera skrējiena dalībniekus vai pievienoties viņiem 
skrējienā pa pļaviņām.

pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija ieguva trešo 
vietu skatē “Gada labākā būve latvijā 2013”. to 
projektējusi siA “Meliorprojekts”, galvenais būvuz-
ņēmējs – siA “Jēkabpils pMk”, būvuzraugs – pāvels 
brimerbergs. turklāt apbalvojumu pļaviņu novada 
domes priekšsēdētāja Gunta Žilde saņēma savā 
vārda dienā – 28. martā.

25. novembrī pļaviņu novadā ieradās delegācija no 
pleskavas apgabala pļusas rajona. tika aktualizētas 

vairākas sfēras, kurās jāveic uzlabojumi, piemēram, 
infrastruktūra, resursu izmantošana, cilvēku mobili-
tāte, ko varētu realizēt ar eiropas savienības projektu 
atbalstu. pēc oficiālās tikšanās ciemiņi apmeklēja 
pašvaldības nozīmīgākos objektus. delegācija vieso-
jās pļaviņu novada kultūras centrā, Jic “ideja”, bērnu 
centrā “pepija”, pļaviņu novada ģimnāzijā, Mākslas 
skolā un citās vietās, kur jau īstenoti projekti ar es 
līdzfinansējumu un kurās vēl būtu nepieciešams veikt 
rekonstrukcijas darbus. pļaviņu novada muzeja telpās 
tika parakstīts abu pilsētu sadarbības līgums.

“Dobra večer, dragi prijatelji!” teica horvātu pilsētas 
sesvete podravske delegācijas dalībnieki, ierodoties 
21. jūnija vakarā. viesi devās uz Jāņu ielīgošanas balli 
klintaines pagastā. Nākamās dienas rīts atnāca ar 
lietu un vēju, un, lai gan ciemiņu dzimtajā pusē šajā 

laikā parasti ir ap +30 grādiem, smaids no viņu sejām 
nepazuda. pļaviņu novada domē notika oficiāla pie-
ņemšana, kurā tika izteikti un apkopoti priekšlikumi 
par abu pašvaldību sadarbības iespējām, piemēram, 
sniegt konsultācijas projektu rakstīšanā, jo Horvātija, 
kas eiropas savienībā iestājusies 2013. gadā, ir nepie-
redzējusi šajā jomā. vakarpusē no kriškalnu puses 
atskanēja skanīgas līgodziesmas. tur kopā ar horvātu 
folkloras grupu “sesvečice” un muzikantiem tika iziets 
uguns iedegšanas rituāls un ielīgoti vasaras saulgrieži.

zāļu tirgū pļaviņiešiem bija vienreizēja izdevība iegādā-
ties horvātu darinātos vīnus, bet horvāti tika pie skais-
tiem puķu vainagiem, latviešu gardumiem un amat-
nieku darinājumiem. Arī šajos saulgriežos odzienas 
pils sagaidīja līgotājus, šoreiz mūsu līgodziesmas 
mijās ar balkānu melodijām horvātu priekšnesumā. 

Aizvadītā gada pieci spilgtākie notikumi:

pļaviņu novada kultūras centra renovācija;•	
pļaviņu novada piecu gadu jubileja;•	
Horvātijas delegācijas uzņemšana pļaviņās un •	
sadarbības līguma noslēgšana ar pļusu (krievijā);
pasaules miera skrējiens (šis notikums ir pļaviņu •	
novada jauniešu aptaujas rezultātu topa galvgalī 
aizvadītajā gadā);
1. Maija ielas svētki Aiviekstes pagastā un 1. Maija •	
ielas 6. nama renovācija, kur Aiviekstes pagasta 
bibliotēka un Aiviekstes pagasta pārvalde nu 
lepojas ar nosiltinātu un renovētu ēku.

PĻAVIŅU novadsPĻAVIŅU novads
Jānis Peņģerots
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preiļu novads – tas ir grāfu borhu 
atstātais mantojums ar brīnišķīgo 
preiļu parku, pils kompleksu un 
gudrības simbolu kraukli novada 
ģerbonī, tā ir Raiņa jaunu dienu 
zeme Jasmuiža ar čalojošo upīti 
un dvēseli veldzējošo dabu. 
preiļu puses ļaudis allaž cēluši 
savu novadu saulītē – ar bērnu 

dzirkstošo dejas soli, sievu un vīru skanīgajām dzies-
mām, slaveno preiļu sieru un labi paveiktu darbu.

Aizvadītajā gadā mums izdevās paveikt daudz labu 
lietu, kas virzītas uz attīstību un mūsu cilvēku dzī-
ves kvalitātes un vides uzlabošanu – infrastruktūras 
attīstība, novada labiekārtošana, atpūtas un brīvā 

laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana, tūrisma vei-
cināšana un kultūras mantojuma saglabāšana. tika 
atjaunoti ceļi pagastu centros un pilsētā, sešās skolās 
uzlabota energoefektivitāte, sakārtotas ielas un iet-
ves, izbūvēts veloceliņš, ierīkoti jauni apgaismojumi, 
siltinātas dzīvojamās mājas, atjaunots tautas nams, 
atklāts ielu vingrošanas laukums, rekonstruētas preiļu 
pilsētas parka dīķu slūžas un iztīrīta parka dīķu kanālu 
sistēma, uzlabots preiļu muižas staļļu tehniskais stā-
voklis, uzstādītas informatīvās zīmes pie kultūrvēstu-
riski nozīmīgiem objektiem, labiekārtotas pilsētas un 
pagastu teritorijas.

preilieši lepojas ar vienīgo bmX trasi latgalē, kur 
vasarā tika aizvadītas pirmās latvijas mēroga sacensī-

bas. ziemas sezonā nodrošinām apgaismotu slēpo-
šanas un nūjošanas trasi gleznainajā preiļu pilsētas 
parkā ar iespēju bez maksas nomāt slēpes, tāpat 
ziemas sporta cienītājiem ir pieejama slidotava un 
hokeja laukums.

īpašs gandarījums par aktīvajiem nevalstiskā sekto-
ra pārstāvjiem, kuri, neskaitot savas darba stundas, 
realizējuši daudz vērtīgu projektu iedzīvotāju labā. 
paveiktais darbs nav uzskaitāms!

Aizvadītais gads ar jauniem ieguldījumiem un attīs-
tību turpinājies novada lielākajam uzņēmumam un 
mūsu lepnumam – lielākajam piena pārstrādes uzņē-
mumam latvijā – akciju sabiedrībai “preiļu siers”, kas 
95% produkcijas eksportē uz ārzemēm un ir lielākais 

darba devējs novadā. Atklājot jaunu modernu piena 
novietni un jaunu ražošanas līniju, palielināti ražoša-
nas apjomi. ikviens novada uzņēmējs un iedzīvotājs ir 
liela vērtība ne tikai preiļu novadam, bet visai latvijai. 
Mēs lepojamies ar ikvienu, kas domā un dara!

demogrāfiskā situācija novadā uzlabojas! Novadā 
mazāk mūžībā aizgājušo, vairāk noslēgto laulību un 
jaundzimušo. 2014. gadā novads kļuvis bagātāks par 
66 puikām un 50 meitenēm. īpašs prieks, ka gads bijis 
bagāts arī ar dvīnīšiem – tie piedzimuši trijās ģimenēs.

Mūsu novads lepojas ar aktīviem cilvēkiem, kas god-
prātīgi dara savu darbu, iesaistās aktivitātēs un brīvo 
laiku velta līdzcilvēkiem. pašvaldība pateicas visiem, 
kuri apņēmības pilni strādā sev, savai ģimenei, savai 
dzimtajai vietai, kuri nenogurstoši mācās, sporto, pie-
dalās pašdarbības kolektīvos, dažādos pasākumos, 
konkursos, nes preiļu vārdu pasaulē.

Jaunajā gadā preiļu novada pašvaldība kopā ar savu 
tagadējo līderi – domes priekšsēdētāju marutu plivdu 
turpinās iesāktos darbus iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanā. preiļu novada domes kolektīva vārdā 
2015. gadā vēlam visiem veselību un veiksmi! lai izdo-
das paveikt labus darbus un sasniegt jaunus mērķus!

PREIĻU novadsPREIĻU novads
Jolanta Rubine
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priekules novada iedzīvotāju vienotība un novada 
patriotiskums ik gadu visspilgtāk jūtams priekules 
ikara svētkos, kas tiek atzīmēti katru gadu augusta pir-
majā sestdienā, 2014. gadā – jau vienpadsmito reizi.

piederību novadam un mīlestību pret to iedzīvotāji 
pērn spilgti pierādījuši, darbojoties kopā, lai veidotu 
savus svētkus un ikdienu. komponists priekulnieks 
ēriks ešenvalds un baptistu draudzes sludinātājs 
mārcis Zīverts, ar kuru iniciatīvu ikara svētku ietvaros 
vasarā norisinājās arī 3. priekules mūzikas festivāls, 
atkal un no jauna ikvienā radīja apbrīnu par sava 
novada patriotisma jūtām. lielajā koncertā piedalījās 
360 dziedātāju, simfoniskais orķestris, instrumen-
tālisti un solisti. Noslēguma koncertu noskatījās ap 
2000 skatītāju, un koncertu uzslavēja arī mums šķie-
tami neaizsniedzamā zvaigzne renārs kaupers, kurš 

priekuli apmeklēja pirmo reizi. Ar dabisku vienkāršī-
bu un sirsnīgu izpildījumu viņš apbūra ikvienu klau-
sītāju. tāpēc vissirsnīgākie pateicības vārdi sakāmi 
gan kultūras jomā strādājošajiem, 
gan novadā dzīvojošajiem, kuri, 
šķiet, par notikumiem savā nova-
dā lepojās jau visas vasaras garu-
mā, par svētkiem un gaidāmajiem 
viesiem tajos stāstot tuvākiem un 
tālākiem paziņām.

svētku gājiena ideju par pašda-
rinātā “ikara dīvainā lidlīdzek-
ļa šodien” izrādīšanu atbalstīja 
novada pašvaldības komandas 
dalībnieki, gramzdas, virgas 
un kalētu pagastu komandas, 
priekules slimnīcas kolektīvs, 
priekules vidusskola, kā arī bēr-
nudārza “dzirnaviņas” komanda 
un priekules velokluba pārstāvji. 

savas versijas par to bija arī mūsu māksliniekiem 
–“duvzarei” un “Ķiņķēziņiem”, kā arī viesiem – muzi-
kālas kalpošanas apvienības kolektīvam “ticības spār-
ni” un jaunsargu Velotramvajam. gājienā piedalījās arī 
dažādu nozaru pārstāvji no visa novada.

pirmo reizi tik plašam ļaužu lokam novada himnu 
“mēs lidosim” izpildīja ieva inne, paula bartaševiča 
un elvis edgars saulītis. ikvienam – no paša mazākā 
līdz lielajam bija iespēja izpausties un darīt mūsu 
svētkus krāšņākus, atbalstot un piedaloties izveidota-
jās atrakcijās, radošajās darbnīcās un fiziskajās aktivi-
tātēs aiz priekules vidusskolas, par ko bija parūpēju-
šies novada jaunieši. dienas koncertos dzirdējām arī 
mūsu kolektīvus –“duvzares” vidējās paaudzes dejo-
tājus un priekules amatierteātra trupu, kas savu pie-
derību novadam pauda, režisores ināras kalnarājas 
vadībā sniedzot Rūdolfa blaumaņa izrādi “Ļaunais 
gars”. Arī priekulniece sallija taučus un draugi snie-
dza koncertu “Mūsu spārni šodien”, joprojām nekau-
noties atzīties, ka ir piederīga mums – novadam, kurā 
mājo prieks. mākslas konkurss “ikara sapņi šodien” 
ikreiz pierāda jauno mākslinieku domu lidojumu, un 
tā apbalvošanas ceremoniju svinīgu darīja priekules 
Mūzikas un mākslas skolas kamerorķestra un kora 
koncerts ar diriģentu priekulnieku Mārtiņu bergu 
priekšgalā.

piederība novadam un mīlestība pret to liek mums 
aizvien domāt, kā uzlabot un padarīt interesantākas 
savas mājas. Šķiet, priekules novadā ikara domu 
lidojums ir iemiesojies ikvienā no mums – gadu no 
gada ceļamies spārnos. pateicoties tam, spējam vie-
noties savās idejās, lai mūsu iedzīvotājiem un viesiem 
paliktu tās jaukākās atmiņas un vēlme tikties atkal 
citugad.

PRIEKULES novadsPRIEKULES novads
Līga Svara
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2009. gadā mūsu novadā kopā dzīvot sāka četri 
pagasti – mārsnēnu, liepas, veselavas un priekuļu. 
katrs no tiem žurnālam sagatavoja savu “bilancīti”.

izvērtējot paveikto mārsnēnu pagastā, lielākais darbs 
saistīts ar labiekārtošanu. priekuļu novada budžetā 

tika atvēlēti līdzekļi apgaismota gājēju celiņa izbūvei 
no Mārsnēnu centra līdz skolas ceļam. pērn izdevās 
izbūvēt gājēju celiņa pamatni un apgaismojumu. 
vēl citi labie darbi – izgatavotas jaunas ieejas durvis 
kapličā, nomainīts jumta segums dzīvojamajai mājai 
“omeļi”, nopirkts sniega pūtējs gājēju celiņu tīrīšanai. 
2015. gadā mārsnēniešus gaida īpaši godpilns un 
atbildīgs uzdevums – uzņemt Mārsnēnos priekuļu 
novada svētku dalībniekus un viesus. 

Aizvadītā gada nozīmīgākais notikums liepas pagas-
tā noteikti bija priekuļu novada svētki. Šim pasāku-
mam nopietni gatavojāmies, un svētki bija izdevušies. 
liels paldies pasākuma organizatoriem, kā arī novada 
iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos!

vēl 2014. gads saistās ar vērienīgo pii “saulīte” reno-
vāciju. pii “saulīte” ir ieguvusi skaistu fasādi un siltas 
telpas. bērnudārzs ir ticis arī pie mūsdienu prasībām 
atbilstoša baseina. skola ieguva jaunu un mūsdienīgu 
dabaszinību kabinetu un bibliotēkas telpu.
iesākām brīvības cīnītāju pieminekļa laukuma rekon-
strukciju, uzbūvēts bruģa trotuārs Maija ielā, atvērta 
sabiedriskā tualete laukumā pie lielās ellītes, uzbū-
vēts ielu apgaismojums pļavas ielā, kā arī iekārtots āra 
tenisa galds pie skolas. prieks, ka gandrīz viss iecerē-
tais tika izdarīts. 

veselavas pagastā esam veikuši atjaunošanas darbus 
veselavas muižā. tā ir atguvusi balkonu, kas izbūvēts 
pēc tālaika fotogrāfijām. tika veikta jumta ieseguma 
izbūve un griestu remonts. esam rekon struējuši vēs-
turisko parketu. izgatavotas divas jaunas durvis – lie-
lajai zālei un balkonam. Muižā notikuši latvijas puķu 
draugu saiets un “Muižas nakts”.

bērzkrogā uzstādītas tirgus nojumes un tualete. izveidota 
veselavas bērnudārza veselības taka. veselavas pagas-
tā tika atklāta piemiņas vieta latvijas karoga autoram 
Jānim lapiņam, uzstādīta plāksne un karoga masts, 
kur svētkos plīvos Jāņa lapiņa izgatavotā karoga pro-
totips. Šo lielo ieguldījumu veica biedrība “ievA”.

priekuļos vērienīgs darbs ir ieguldīts vidusskolas 
renovācijā. krāsainu izskatu un siltas telpas pēc reno-
vācijas pabeigšanas iegūs arī Jāņmuižas pirmsskolas 
izglītības iestāde. tehniķu ielā ir veikts cietā ielas 
seguma remonts. No jauna izveidoti trīs bērnu rotaļu 
laukumi. Jaunais elektromobilis turpmāk ļaus uzla-
bot vides kvalitāti, bet specializētais transportlīdzeklis 
– sociālos pakalpojumus. skolēnu pārvadāšanai iegā-
dāts autobuss ar 37 sēdvietām. Novada kultūras namā 
ar projektu finansējumu iegādāta skaņas un gaismas 
aparatūra, bet par pašvaldības līdzekļiem foajē ir 
atjaunots parketa segums, kā arī uzsākts aktiertelpu 
remonts pagrabstāvā. 
2014. gada aprīlī priekuļu novada dome izsludināja 
pirmo mazo projektu konkursu “mēs novadam”, lai 
finansiāli atbalstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu kul-
tūras un vides piedāvājumu. bet 2014. gada izskaņu 
novada ļaudīm īpašu vērta muzikāli horeogrāfiska 
izrāde “trejdeviņas tautasdziesmas”.

PRIEKUĻU novadsPRIEKUĻU novads
Māra Juzupa
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visam uz pasaules ir nozīme. satiktajiem un iepazī-
tajiem cilvēkiem, veiksmīgi realizētajiem projektiem, 
arī neveiksmēm, kas stiprina, liek saņemties un doties 
tālāk. Aizgājušais gads ir bijis nozīmīgs arī Raunas 
novada pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. bijuši skumji 
brīži un patīkami notikumi, kas guvuši virsroku un tiks 
paturēti atmiņā kā skaists piedzīvojums.

raunas jauniešu centra “pagrabiņš”•	  jaunieši pie-
dalās lielās talkas koordinatoru konkursā “tīra 
baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. konkursa 
uzdevums ir organizēt pasākumus un veidot video 
ar pamācībām, idejām, ieteikumiem, kā rīkoties 
ikdienā, lai baltijas jūra būtu tīra. 24. aprīlī ietal-
košanas pasākumā Rīgā tiek nosaukti konkursa 
uzvarētāji. 1. vietu un 3000 eiro dāvanu karti no 
“kolumba” saņem Raunas novada pašvaldības 
jauniešu centrs. Rudenī jaunieši ceļo uz parīzi.

pavasara gadatirgus ronennburgā •	 norisinās katra 
maija trešajā sestdienā. īpaši tiek aicināti Raunas 
novada iedzīvotāji un uzņēmēji ar savu produk-
ciju un ražojumiem. tirgus laikā apmeklētājiem 
un tirgotājiem iespējams piedalīties “Niedru lijas” 

atraktīvajās izklaidēs 
viduslaiku garā. par muzi-
kālu viduslaiku atmos-
fēru tirgus laikā rūpējas 
“Hāgenskalna muzi-
kanti”. Apmeklētājiem 
ir iespēja vērot un 
pašiem apgūt senās 
dejas seno deju grupas 
“ballare”pavadībā. kad 
ārā satumst, uz skolas 
dīķa – viduslaiku uguņo-
šana. Šoreiz priecē uguns 
dejotāji “fire spirit”.

“Katra tauta turas pie savām tautasdziesmām; jo, •	
kas mīļo aizgājušos, tas arī cienī viņa mantu. Tā 
viņam ir tā mīļākā štāte, savu dzīvi pušķojot. Bez tam 
šī tā vienīgā mant, kas mums no tēvu tēviem atlikusi.” 
Jūnijs Raunā tiek pavadīts ar Jāņa cimzes vārdu 

uz lūpām, notiek viņam veltīts 200 gadu jubilejas 
koncerts ar piemiņas brīdi pie Jāņa cimzes dzim-
tajām mājām Raunas pagasta cimzā un iedvesmo-
jošu svētku gājienu. koncertā Raunas pilsdrupu 
estrādē piedalās inešu pagasta, Jaunpiebalgas 
novada, gaujienas pagasta, līgatnes pagasta un 
Raunas pagasta kori.
kultūras mantojuma dienās•	  Rauna piedalās, 
cildinot Rīgas ielu, uz tās esošās mājas, vēsturi 
un cilvēkus. No 11. līdz 13. septembrim Raunā 
Mantojuma dienu svētku ietvaros notiek Raunas 
glezniecības plenērs, kura laikā “galerijas laipa” 
mākslinieki glezno un vēsturē ieraksta tābrīža ska-
tus un ainavas no Raunas. tās šobrīd daiļo 2015. 
gada pašvaldības kalendāru.
28. augustā rauna svin vārda dienu•	 . interesanti, 
ka Rauna ir viena no retajām apdzīvotajām vie-
tām, kuras vārds dots arī cilvēkiem. personvārdu 
vārdnīca sniedz ziņas, ka šāds vārds ir parādījies 
kalendārā no 1938. gada. par pārējiem vārdiem ir 
vairāk ziņu, bet par Raunas vārdu min tikai to, ka 
šis personvārds nāk no igauņu valodas, kā arī no 
latvijas upes vārda.

Rauna vēsturiski ir vieta, kur bijis cilvēks un radīšana. 
tās apkārtnē joprojām rada un ražo – garšīgāko zaļo 
sieru, stiprākos ķiplokus, krāšņākos ziedus, izturīgā-
kos māla izstrādājumus, nelokāmāko metālu, visrai-
bāko bruģakmeni, saldāko vīnu, agrākās zemenes, 
lielākās dzērvenes. Un šeit ir cilvēki. cilvēki, kuri 
iegūst eiropas gada cilvēku titulus, saņem apbalvoju-
mus par darbu ar jauniešiem, iesaistās sabiedriskajās 
aktivitātēs, bagātina kultūras dzīvi, apzina vēsturi, 
rūpējas par novada sakoptību, veido ekonomiku. 
cilvēki, kuri palīdz cits citam. Un lai cik nozīmīgi 
būtu notikumi un lietas, tomēr vislielākā nozīme ir 
cilvēkiem. Jauno gadu varam iesākt ar atziņu – lai arī 
kas notiktu, visnozīmīgākie ir cilvēki, ar kuriem esam 
kopā, kopā darām darbus, īstenojam spārnotas ide-
jas, izēdam sāls pudus un ejam uz priekšu. tikai kopā 
mēs esam spēks!

RAUNAS novadsRAUNAS novads
Linda Zūdiņa-Sivko
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Rēzekne – pilsēta latgales sirdī. Jau pašā nosaukumā 
ir ielikts viss novada skaistums, siltums un nozīmī-
gums. kā nenovīstošs zieds Rēzekne ar katru gadu 
uzplaukst arvien krāšņāk, demonstrējot visu iespē-
ju daudzveidību, tautas vienotību un katra pilsētas 
iedzīvotāja potenciālu.

2014. gadā Rēzekne ar tai raksturīgo viesmīlību no 
dažādiem zemes nostūriem uzņēma viesus, kas 
atbrauca, lai iegremdētos daudzveidīgos mūzikas 
un kinofestivālos, piemēram, “open place”, “gosti”, 
“seven Hills fest” un daudzos citos.

Rēzekne ir ļoti bagāta pilsēta, tās bagātība ir šeit 
dzīvojošās tautas garīgums un vienotība. Jau izsenis 
pilsēta bijusi ļoti daudznacionāla, un, lai katra tautī-
ba varētu maksimāli īstenot savas idejas, 2014. gadā 
nacionālo biedrību kultūras nams pārcēlās uz skais-
tu restaurētu ēku.

Neraugoties uz to, ka rēzeknei šogad aprit 730 
gadu, pilsēta cenšas būt mūsdienīga, par ko liecina 
pastāvīgais darbs pie pilsētas infrastruktūras uzlabo-
šanas, kas nebeidzās 2014. gadā. galvenais Rēzeknes 
pašvaldības princips ir pastāvīga attīstība, jaunu vir-
sotņu iekarošana un cītīgs darbs.

RĒZEKNERĒZEKNE
Olga Grišina
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2014. gads mūsu novadā pagājis jubileju un svētku 
zīmē. Maija sākumā norisinājās kantinieku pagastā 
dzimušā rakstnieka “cylvāka bārna” boņuka “tēva” Jāņa 
klīdzēja simtgades pasākumi, tostarp dokumentālās 

filmas “Juoņa klīdzieja dabasu puse” pirmizrāde un 
rakstnieka prātulu grāmatas “viss ir uz labo...” atvērša-
nas svētki. Maijā norisinājās ilzeskalna pagastā dzimušā 
fotomākslinieka triju zvaigžņu ordeņa kavaliera Jāņa 
Gleizda 90 gadu jubilejas atceres pasākumi. Ar vai-
rākiem krāšņiem jubilejas pasākumiem gan Rīgā, gan 
Rēzeknē, gan dzimtajā pusē sakstagala pagastā tika 
atzīmēta latgales sabiedriskā darbinieka un garīdznie-
ka franča trasuna 150 gadu jubileja. Nozīmīga jubileja 
pērn bija arī vienam no latvijā vecākajiem etnogrāfis-
kajiem ansambļiem “rikava”, kas svinēja sešdesmito 
darbības gadadienu, savukārt nautrānu romas kato-
ļu baznīcai tika atzīmēta 100 gadu jubileja.

vislielāko Rēzeknes novada iedzīvotāju vienotību 
un mīlestību pret novadu varēja izjust krāsainajās 
rēzeknes novada dienās. Nedēļas garumā iedzīvo-
tāji iesaistījās vairāk nekā simts dažādos pasākumos: 
koncertos, ģimeņu godināšanas svētkos, traktortehni-
kas parādē, zvejnieksvētkos, amatnieku meistardarbu 
gadatirgos, sporta sacensībās un citur. Novada dienu 
noslēgumā notika vēl nebijis pasākums – pagastu 
dižošanās, kur ikkatrs no 25 novada pagastiem varē-
ja palepoties ar savām bagātībām – amatniekiem, 
uzņēmējiem, pašdarbniekiem, kultūras objektiem un 
dabas vērtībām.

sagādāt prieku un neaizmirstamus mirkļus izdevās 
arī 9. augustā, kad apkārtnes zemes un gaisa ceļi 
veda uz pirmo Rēzeknes novada aviācijas dienu 
lidlaukā “Rēzekne” Audriņu pagastā. Aptuveni asto-
ņiem tūkstošiem svētku apmeklētāju dienas garumā 
bija iespēja aplūkot lidmašīnas un pasēdēt pilota 
kabīnē, kā arī vērot Nacionālo bruņoto spēku un 
Robežsardzes mācību uzdevumus augstu debesīs. 
viens no svētku spilgtākajiem uznācieniem izdevās 
par “sarkano monstru” dēvētajai lidmašīnai “pitts 
Monster”, kas šāvās gaisā ar ātrumu 15 metri sekundē 
un meta galvu reibinošus kūleņus.

“Izglītība, sociālais darbs un uzņēmējdarbības attīstī-
ba – šīs ir trīs jomas, kam 2015. gadā rēzeknes novada 

pašvaldība pievērsīs lielāko 
vērību,” teic domes priekš-
sēdētājs monvīds švarcs. 
“Šogad paredzēts pabeigt 
četru novada vidusskolu reno-
vācijas projektu. Atjaunotajās 
un modernajās skolu ēkās 
tiks ierīkoti uzņēmējdarbības 
kontaktpunkti, lai jaunieši jau 
kopš skolas sola varētu apgūt 
biznesa pamatus. Tāpat plā-

nots turpināt 2014. gadā ieviestos jauninājumus – 
peldēšanas nodarbību apmaksu otro klašu skolēniem, 
“B” kategorijas autovadītāju kursu nodrošināšanu 
vidusskolu beidzējiem, kā arī atbalstu talantīgajiem bēr-
niem, apmaksājot dalību vai ceļa izdevumus konkursos 
un sacensībās. Turpināsim atbalstīt ģimenes ar bērniem, 
īpaši daudzbērnu ģimenes, audžuģimenes, aizbildņu 
ģimenes un trūcīgās ģimenes, nodrošinot bezmaksas 
ēdināšanu skolās, dibinot atbalsta grupas, kā arī orga-
nizējot seminārus bērnu vecākiem.” Uzņēmējdarbības 
attīstībai izveidots nodibinājums “lauku ekonomi-
kas attīstībai rēzeknes novadā”, kas konkursa kār-
tībā atbalstīs mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās 
personas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai 
novadā. turpināsim konkursu “rēzeknes novada 
uzņēmums”, kas tiek organizēts, lai veicinātu uzņē-
mējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas 
pievilcību un sabiedrisko aktivitāti.

RĒZEKNES novadsRĒZEKNES novads
Madara Ļaksa
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notikumi mūsu novada dzīvē, par kuriem gribam 
pastāstīt citiem

starptautiskas sacensības veselīgam dzīvesveidam
24. janvārī Riebiņu novada dravnieku pamatsko-
las sporta stadionā notika starptautiskas sacensības 
projektā “veselīga dzīvesveida veicināšana latvijas 
un baltkrievijas pierobežas reģionos”. tā kā ziema 
ieviesa savas korekcijas, slēpošanas sacensību vietā 
notika individuālās skriešanas sacensības un stafe-
te. piedalījās skolēni no astoņu projekta partneru 
pašvaldībām: Riebiņu, preiļu un ludzas novadiem, 
Rēzeknes novada Maltas pagasta un verhņedvinskas, 
braslavas, glubokoje un Novopolockas (baltkrievijā), 
kopā 73 bērni vecumā no desmit līdz 16 gadiem.

īstenoti divi vērienīgi projekti
2014. gadā Riebiņu novadā īstenots vērienīgs darbs 
– kpfi projekts “kompleksu risinājumu ieviešana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai riebiņu 
vidusskolas ēkā”. Riebiņu ciematā tika realizēts vēl 
viens vērienīgs projekts – “Ūdenssaimniecības attīs-
tība Riebiņu novada riebiņu ciemā, ii kārta”.

12. aprīlī tika svinīgi atklātas riebiņu novada centrālās 
bibliotēkas jaunās telpas. to paveicām ar es eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. 

plaša, integrēta telpa lasītāju apkalpošanai sadalīta 
pa funkcionālajām zonām: periodikas lasīšanai, inter-
neta pakalpojumu lietošanai, izstāžu un pasākumu 
organizēšanai. Jaunākajiem lasītājiem domāta bērnu 
bibliotēkas nodaļa un īpaša pasaku istaba. 

riebiņu novada domei – jauns 
priekšsēdētājs
20. maija domes sēdē par 
novada domes priekšsēdē-
tāju ievēlēja pēteri rožinski. 
līdzšinējais domes priekšsēdē-
tājs ilmārs Meluškāns 52 gadu 
vecumā pēkšņā nāvē mira 2014. 
gada 12. maijā.

riebiņu novada svētki
No 29. jūlija nedēļas garumā novada iedzīvotāji 
varēja baudīt brīvdabas kino un koncertus parka 
estrādē, kas bija tapuši sadarbībā ar kinostudiju 
“Rija” un māksliniekiem no Rēzeknes, preiļiem un 
varakļāniem. 2. augustā Riebiņu parka estrādē izska-
nēja Riebiņu novada svētku galā koncerts. tajā tika 
apbalvoti novada sakoptības skates “mazs bij’ tēva 
novadiņ(i)s, bet diženi turējās” laureāti.

pateicoties biedrības “Riebiņu novada attīstības bied-
rība” iniciatīvai ar lAd un domes finansiālo atbalstu 
Riebiņu ciematā tika iegādāts un uzstādīts atpūtas 
laukuma inventārs. 

riebiņu novada Goda pilsonis
latvijas Republikas dzimšanas dienas svētku koncer-
tā 18. novembrī 15 aktīvākajiem un darbīgākajiem 
iedzīvotājiem pasniedzām novada atzinības rak-
stu un naudas balvu. Novada pastāvēšanas vēsturē 
pirmoreiz piešķirts novada augstākais apbalvojums 
– Riebiņu novada Goda pilsonis. to pēc nāves pie-
šķīra ilmāram meluškānam. goda pilsoņa apliecību 
par mūža ieguldījumu novada attīstībā un goda 
pilsoņa nozīmi no zelta pasniedza ilmāra Meluškāna 
tuviniekiem.

RIEBIŅU novadsRIEBIŅU novads
Rolands Naglis
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nozīmīgākie notikumi
• Nav samazinājies nodarbināto skaits pašvaldības 
teritorijā, un uzņēmējdarbība sekmīgi attīstījusies.
• Piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, labiekār-
tota Rojas un apkārtējo ciematu teritorija.
• Kinofestivāls “RojaL” kļuvis starptautisks, un palieli-
nājies dalībnieku un apmeklētāju skaits.
• Veiksmīgi uzsākts ielu apgaismojuma nomaiņas 
projekts.
• Pabeigti divi ūdenssaimniecības projekti.

pērngad paveikto vērtēšu ar 8 ballēm, lai būtu, kur 
tiekties. gads bija veiksmīgs un finansiāli sabalansēts. 
paldies pelnījis ikviens domes darbinieks, iestāžu un 

struktūrvienību vadītāji un ikviens godprātīgs un atbil-
dīgs Rojas novada iedzīvotājs – nodokļu maksātājs.
gadam vienu līdzinieci filmu pasaulē grūti rast. drīzāk 

to raksturotu izlase no streiča filmām – ar latviešiem 
raksturīgām problēmām, ar humoru un spilgtiem paš-
māju personāžiem.

visvairāk ļaudis jūtas vienoti divos gadījumos: bēdās 
un priekos. tā kā pagājušais gads bija veiksmīgs un 
darbīgs, tad arī ļaudis vienotību baudīja svētkos 
– Rojas dienās, zvejnieksvētkos, valsts svētkos un 
lāčplēša dienas lāpu gājienā. visvairāk savu patriotis-
mu pauž tie, kuriem vasarā pie mājas vai uzņēmumu 

ēkām plīvo Rojas novada karogs.

latvijas koptēlā esam pašvaldība, kurā viesus sajūsmi-
na mūsu priežu meži, jūra un iespēja nesteidzīgi bau-
dīt dzīvi. īpaši daudz finanšu neieguldām reklāmām, 
bet vairāk klātienes tikšanās reizēm. kā saka mūsu 
viesi: “Šeit ir vieta, kur atgūt spēkus!”

ROJAS novadsROJAS novads
Eva Kārkliņa
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ik gadu arvien skaidrāk un pārliecinošāk Ropažu 
novads dažādās jomās sevi piesaka kā aktīvs, radošs, 
zaļi domājošs novads. Mēs – pašvaldība un iedzī-
votāji, cienām, rūpējamies un cenšamies saudzīgi 
līdzāspastāvēt ar skaisto dabu, kas ir mums apkārt. 
Mēs mīlam aktīvi atpūsties – dziedāt, dejot, sportot, 
braukt ar velo un baudīt kvalitatīvus kultūras pasāku-
mus tepat mūsmājās – Ropažu kultūras un izglītības 
centrā. Mēs aktīvi iesaistāmies novada attīstības vei-
cināšanā un arī ikdienā domājam par pavisam nelie-
lām, ļoti praktiskām lietām, kuras uzlabojot, mūsu 
ikdienu padara ērtāku un labāku.

Mūsu izglītības iestādes jau vairākus gadus lepojas 
ar ekoskolu nosaukumu, veicinot zaļas domāšanas 
veidu dažādās jomās gan skolēnu, gan viņu vecā-
ku un skolotāju vidū. Arī 2014. gadā par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 
vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē 
starptautisko ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu 
ieguva ropažu vidusskola un pii “annele”.

2014. gadā novads izšķīrās par elektromobiļa iegādi 
ar kpfi fonda atbalstu, rūpējoties par siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanu.

tomēr visnopietnākā un svarīgākā 2014. gadā bijusi 
izšķiršanās par nopietnām investīcijām izglītībā. lai 
nodrošinātu iespēju novadā dzīvojošajiem apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī lai realizētu 
mācību satura izpildi atbilstoši mūsdienu prasībām 
un nodrošinātu iespēju Ropažu novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Annele” un zaķumuižas pamatsko-
las audzēkņiem mācīties un darboties mūsdienīgos, 
drošos un bērniem piemērotos apstākļos, 2014. gadā 
pii “Annele” un zaķumuižas pamatskolā tika uzsākti 
pamatīgi rekonstrukcijas darbi. abas izglītības iestā-
des tiek būtiski paplašinātas, izbūvējot piebūves un 
veicot esošo ēku korpusu siltināšanu. Rekonstrukcijas 

darbi zaķumuižas pamatskolā notiek paralēli ikdie-
nas mācību procesam, tādēļ laikā, kamēr daļā skolas 
notiek būvdarbi, sākumskolas klases mācības apgūst 
zaķumuižas klubā, kas pielāgots skolas vajadzībām. 
2014. gadā sākta arī Ropažu vidusskolas rekonstrukci-
jas darbu plānošana.

Šie ir vērienīgākie projekti pēdējo gadu laikā Ropažu 
novadā, un katrs pašvaldības darbinieks, kurš pieda-
lījies šo projektu realizācijā, ieguvis neatkārtojamu 
pieredzi un jaunas zināšanas.

dažādos novada ciemos – kākciemā, zaķumuižā, 
silakrogā, tumšupē, Muceniekos – veikta infrastruk-
tūras uzlabošana, ierīkojot apgaismojumu, uzstādot 
soliņus, izveidojot gājēju taciņas un apzaļumojot 
ciematu teritorijas, turpinājušies arī daudzdzīvokļu 
namu siltināšanas pasākumi. slavējama ir arī novada 
aktīvo iedzīvotāju un biedrību līdzdalība dažādu 
novada pasākumu izdomāšanā un norisē.

viens no 2014. gada spilgtākajiem un ievērojamāka-
jiem pasākumiem Ropažu novadā bija starptautis-
kais laikmetīgās dejas festivāls “vides dejas”, kas 
Ropažos pulcēja mūsdienīgās dejas mīļotājus gan no 
latvijas, gan ārvalstīm – notika laikmetīgās dejas meis-
tarklases, performances, izrādes, lekcijas, kā arī izrā-
des ar viesmāksliniekiem no Čehijas un Norvēģijas. 
Šis bija lielākais laikmetīgās dejas festivāls latvijā, par 
kura norisi informēja arī masu mediji.

Mūsuprāt, katrs gads ir īpašs, un katrs nākamais tiek 
sagaidīts ar jauniem izaicinājumiem. 2015. gada vasa-
rā Ropažos ar plašu un interesantu pasākumu prog-
rammu atzīmēsim 810 gadus, kopš ropaži minēti 
indriķa hronikā, tādēļ aicinām ciemos iedzīvotājus 
un pašvaldību darbiniekus no visiem latvijas nova-
diem ar mums kopā izdzīvot šos brīnišķīgos svētkus 
pavisam īpašā viduslaiku gaisotnē!

ROPAŽU novadsROPAŽU novads
Inga Koleča
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2014. gadā “pielocīto pūru” vērtē rucavas novada 
domes priekšsēdētāja irēna šusta:

– esam aizvadījuši vērtīgiem notikumiem bagātu 
gadu. gandrīz vai katru nedēļas nogali esam varējuši 
būt klāt kādā interesantā notikumā. Rucavas novada 
kultūras mantojumu, senās tradīcijas un dabas skais-
tumu iepazinuši latvieši no daudziem latvijas nova-
diem un pasaules valstīm.

Jūlijā Rucavā notika 3x3 saiets, kas pul-
cināja viesus no Amerikas, Austrālijas, 
sibīrijas, Norvēģijas, īrijas, Japānas un, 
protams, latvijas. Rucava jau otro reizi 
bija saimnieces godā, šoreiz izrādot 
savu bagāto tradīciju, dziesmu un pras-

mju pūru. Mūsu pašu skolotāju nodarbības bija kupli 
apmeklētas un novērtētas. saieta dalībnieki mācījās 
aust, izšūt, adīt, filcēt, vārīt, slīpēt, dziedāt un runāt tā, 
kā to dara tikai Rucavas pusē. katru vakaru varēja bau-
dīt māksliniecisko kolektīvu sniegumu. kopīgi pie-
dzīvojām pūra daudzinājumu Muižas kalnā. Novada 
iedzīvotāji iemēģināja roku kalšanā, vīna darīšanā, 
ādas apavu šūšanā, arheoloģijā un vēl daudzās mākās. 

Rucavas skaistā, koptā apkārtne, sagatavotās mājvie-
tas, sirsnīgā uzņemšana un rūpes tika augstu novērtē-
tas, un, atvadoties no dalībniekiem, saņēmām mīļus 
paldies vārdus.

projekta “publiskās piekļuves vietas baltijas jūrai – 
papes stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukci-
ja papes ciemā” rezultātā tika rekonstruēts papes 
bākas stāvlaukums. izveidota moderna, mūsdie-
nu prasībām atbilstoša piekļuves vieta baltijas jūrai. 
Atjaunots grants segums, uzstādīti galdi ar soliem 
un laipas. Apgaismojuma laternās izmantota saules 
un vēja enerģija. Uzstādīts pilna cikla Wc sanitā-
rais konteiners ar ūdens dziļurbuma pieslēgumu. 
izveidots elektrības pieslēgums, elektroniskais pulk-
stenis/temperatūras/vēja virziena rādītājs, ugunskura 

vieta ar kūpinātavu, velo novietne un norādes zīmes. 
Uzstādīta arī videonovērošanas sistēma.

Maijā tika atklāta rucavas 
keramikas darbnīca, kur 
bērniem un pieauguša-
jiem apgūt pirmās pras-
mes māla veidošanā. 
Rucavas keramikas tradī-
cijas ir bijušas senas un 
specifiskas un tās vaja-
dzētu saglabāt un nodot 
no paaudzes paaudzē. 
darbnīcas izveide ir vēr-
tīgs ieguldījums bērnu 
radošā gara izaugsmē.

13. septembrī Rucavā tika plaši atzīmēta baltu vienī-
bas diena ar latvijas saeimas priekšsēdētājas solvitas 
Āboltiņas, lietuvas seima priekšsēdētājas loretas 

graužinienes, latvijas un lietuvas kultūras ministru 
piedalīšanos un plašu pasākumu programmu visas 
dienas garumā – tirgu, izstādēm, militārā aprīkojuma 
demonstrēšanu, latvijas un lietuvas folkloras grupu, 
lietuvas Jūras spēku orķestra priekšnesumiem. 

2014. gads bija dunikas pagasta 95. jubilejas gads. 
Jubilejā dunika vēra durvis dunicniekiem paaudžu 
paaudzēs, tiem, kuri duniku jūt kā savu mīļo dzīves-
vietu, kaimiņiem, draugiem un viesiem. tagad cieņā 
un apbrīnā jāpiemin tie ļaudis, kuri pirms 95 gadiem 
neatlaidīgi turējās pie domas par pagasta dibināšanu. 
pirmo reizi noraidīts, bet otro reizi iekšlietu minis-
tra dr. M. valtera apstiprināts lēmums par dunikas 
pagasta dibināšanu 1919. gada 3. martā deva tiesības 
vest patstāvīgu saimniecību attiecīgo likumu robežās. 
Jaundibinātajā pagastā ietilpa neliela daļa no Nīcas 
un neliela daļa no Rucavas pagastiem ar 13 ciemiem. 
eiropas mērogā dunika ievērojama ar gandrīz piecus 
kilometrus garo purva laipu, ar skābaržu audzi.

lai ikvienam latvijas iedzīvotājam stipra sakņu sajūta, 
dzimtās zemes mīlestība, dzīves spars, sīkstums, aktī-
va rosība, neatlaidība un radošs gars 2015. gadā!

RUCAVAS novadsRUCAVAS novads
Santa Zuļģe
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Rugājieši lepojas ar savu novadu, jo visi kopā to vei-
dojam stipru. katrs pieliekam pūles, lai tas vienmēr 
būtu sakopts, lai tajā būtu ne tikai patīkami ciemoties, 
bet arī atgriezties.
Novads attīstās, tiek domāts par iedzīvotāju labklājī-
bu, sakārtojam infrastruktūru un renovējam namus. 
Arī pagājušais gads aizvadīts veiksmīgu projektu reali-
zācijās, patīkamu kultūras pasākumu noskaņās, spor-
ta sasniegumos un novada izaugsmes veicināšanā.

Aizvadītajā gadā realizēti vairāki projekti. lauku 
atbalsta dienesta leAdeR projekta ietvaros veikta 
rugāju pludmales labiekārtošana. izvietoti pieci āra 
trenažieri, uzcelta lapene, pārģērbšanās kabīne, kā 
arī tagad pludmalē redzams informācijas stends, uz 
kura ir Rugāju novada teritorijas karte ar informāciju 
par tūrisma objektiem novadā. Ar projekta atbalstu 
sakopta apkārtne – iztīrīts, izsūknēts un paplašināts 
aizaugušais dīķis, novākti vecie žogi ap to un betona 
stabi lazdukalna pagasta skujetniekos. Rūpējamies 
arī par mazajiem novada iedzīvotājiem, jo izveidots 
rotaļu laukums “saipetniekos”.

savukārt mūsu skolas skolēni ir priecīgi, ka skola 
ieguvusi jaunu izskatu, jo pabeigta rugāju novada 
vidusskolas siltināšana. 2014. gadā skola svinēja savu 
110 gadu jubileju, kas izvērtās par sirsnīgu pasākumu 
ar svētku koncertu un absolventu satikšanos.

veikta arī rugāju parka estrādes pirmās kārtas rekons-
trukcija. vēl sekos darbi divās kārtās. finansiālo iespēju 
robežās uzlabojam novada infrastruktūru – tika noas-
faltētas ielas gan Rugājos, gan lazdukalna pagastā.

viens no lielākajiem ieguvumiem Rugāju novadā ir 
vasarā atklātā jaunā sociālās aprūpes centra ēka, kas 
ir gaiša un mājīga. Arī vietas tajā ir vairāk, un tās iemīt-
nieki ēku apdzīvo ar prieku.

Jūlijā aizvadījām brīnišķīgu novada svētku piekto 
jubileju, šoreiz ar tēmu – “saimnieks lūdza saim-
nieci”. iedzīvotāji katru gadu gaida šo pasākumu 
ar nepacietību. kā ierasts, svētki sākās ar ieskaņu 

koncertiem, taču noslēguma dienā norisinājās akti-
vitātes visas dienas garumā, arī svētku koncerts un 
zaļumballe.

Ar katru gadu Rugāju novads attīstās vairāk un vai-
rāk. Mēs lepojamies ar saviem iedzīvotājiem, prie-
cājamies par izrādīto interesi un atbalstu, jo tikai 
kopā varam veidot mūsu mazo, bet stipro Rugāju 
novadu.

RUGĀJU novadsRUGĀJU novads
Agrita Luža
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septiņi pavasara mirkļi. kino klasika slēpj sevī izcilus 
dārgakmeņus. Ar vienu vien teikumu ir pietiekami, lai 
izteiktu veselu notikumu gūzmu.

Jankas tēvs: – Pa kuru laiku tu esi izaudzis, Janci?
Janka: – Puikām nav laika būt maziem! (“Vārnu ielas 
republika”)
taisnība. Arī mums nav laika būt maziem. Jūnijā, atzī-
mējot Rundāles novada piecgadi un savelkot padarī-
tā bilanci, secinājām, ka paveikts ir daudz. Nozīmīgas 

investīcijas ieguldītas ielu, ceļu, ēku rekonstrukci-
jā. Uzbūvēts jauns bērnudārzs, izveidots saulaines 
sociālais centrs un Rundāles mājtirgus, labiekārtota 
Mežotnes pilskalna teritorija, atklāts svitenes saieta 
nams, rekonstruētas un siltinātas skolas.

Inta: – Tu manu mammu liec mierā! Mana mamma ir 
mana mamma! Interesanti, kurš mums tos gurķīšus, tos 
tomātiņus dod? (“Mans draugs nenopietns cilvēks”)
pārfrāzējot varētu teikt, ka arī skola mums katram ir 
tikai viena. 2014. gada oktobrī savu 95-gadi nosvinēja 
pilsrundāles skola. tā noteikti bija gada lielākā tikša-
nās, vienojot teju četru paaudžu cilvēkus.

Arvīds: – Naudiņa mīl, ka to pačubina. (“Mans draugs 
nenopietns cilvēks”)
2013. gadā piedzīvojām maciņiem skumju notikumu 
– tika noņemts vienīgais bankomāts novadā. Meklējot 
iespējamos risinājumus, šovasar ieviests skaidras nau-

das izņemšanas pakalpojums visās četrās novada 
kasēs. varam atkal čubināt.

Viktors: – Kultūra, sievasmāt, sākas no mazmājiņas! 
(“limuzīns Jāņu nakts krāsā”)
esam kulturāli, tāpēc 2014. gadā uzsākām četrus 
ūdenssaimniecības attīstības projektus – ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un jaunu dziļ-
urbumu izbūvi, kur kopējās izmaksas veido gandrīz 
pusotru miljonu eiro ar ievērojamu eiropas atbalstu.

Dagnija: – Man kā vēsturniecei loģika ir stiprā puse. 
(“limuzīns Jāņu nakts krāsā”)
Arī mums tā likās, kad ķērāmies pie krāsojamās grā-
matas par Rundāles novadu izdošanas. Rezultāts patī-
kami pārsteidza ne vien grāmatas tīkotājus, bet arī tās 

radītājus – novada Mūzikas un mākslas skolas mazos 
māksliniekus, domes un Rundāles pils muzeja spe-
ciālistus. Mazā lauviņa ceļojumā var iepazīt teju visu 
Rundāles novadu mazliet neikdienišķā skatījumā.

Emīls: – Tagad nebūs ātrs PluKŠ. Tagad būs Trrr! Tas 
stiepsies lēnām, kā tu gribēji. (“Emīla nedarbi”)
grūti pateikt, vai mēs to “trrr” gribējām, tomēr valsts 
kontroles revīzija Rundāles novadā ilga gandrīz gadu. 
secinājumi pēc iepazīšanās ar revīzijas ziņojumu – 
pilnveidosimies.

Emīls: – Nu mēs padzīvosim zaļi! (“Emīla nedarbi”)
tieši šī atziņa spārnoja, kad septembrī kļuvām par 
“eiropas gada pašvaldību 2014” mazo novadu grupā. 
Uzvara konkursā bija mūsu visu – domes speciālistu, 
deputātu, iedzīvotāju, nevalstiskā sektora – sasniegums.

RUNDĀLES novadsRUNDĀLES novads
Kristīne Kociņa

priekšsēdētājs traucas uz 
nākamo piecgadi.
rundāles novada piektais gadiņš. kā redzams – paaudzies!



LOGS 115

rūjienas novada kultūras un tūrisma centrs tika 
izveidots 2013. gadā, tajā apvienots novada tūrisma 
centrs, Rūjienas kultūras nams un izstāžu zāle. Šīs trīs 
iestādes ir novada dzīves svarīgākie balsti.

rūjienas izstāžu zāle 
(sarakstā minēsim tikai daļu no pasākumu virtenes)
• 2. janvārī pēc Rūjienas saldējuma pirkšanas par eiro 
veikalā “top” igaunijas prezidents tomass Hendriks 
ilvess un latvijas valsts prezidents Andris bērziņš 
lietišķās pusdienas izvēlējās ieturēt izstāžu zālē. tā 
ieguvām dāvanā jaunu viesu grāmatu ar abu prezi-
dentu ierakstiem.
• Tēlnieka raimonda muzikanta 90 gadu jubilejai 
bija veltīts izstāžu zāles pavasaris. pēc izstādes tēl-
nieks dāvināja Rūjienai ģipša darbus “staburadze” un 
“vecais meistars”. diemžēl augustā tēlnieks aizgāja 
mūžībā, un 13. septembrī viņa pelnu urna tika apgla-
bāta bērtuļa kapsētā.
• Vasaras skaistākie mēneši bija veltīti Rūjienas 
Mākslas skolas direktora Jāņa Galzona 60 gadu jubi-
lejas izstādei.
• pilsētas svētku laikā atklāja divas izstādes – lielajā 
zālē metālmākslinieka dizainera arvīda endziņa 50 
gadu jubilejas izstādi “divas ceturtdaļas” un maza-
jā, kur līdz šim atradās Higašikavas draugu dāvanas, 
Rūjienas vidusskolas 35. izlaiduma absolventa Jāņa 
vaivara zīmētos pasaulslavenu kinoaktieru portretus 
ar autogrāfiem.
• Izstāžu zāles klātbūtne bija grāmatu “ēvalda siliņa 
dziesmas bērniem” un “tā runā Rūvenē” izdošanā. 
• Izstāžu zāle iesaistījās 2014. gada eiropas kultūras 
mantojuma dienu pasākumos, kuru tēma bija “Rīgas 
ielas kultūrvēsturiskais tēls”. 13. septembrī rūjienie-
šiem tika piedāvāta īpaša bezmaksas ekskursija pa 
Rīgas ielu un tika izveidota televīzijas filmiņa “Rūjiena. 
pastaiga pa Rīgas ielu”, ko var skatīt: www.rujiena.lv, 
sadaļā Tūrisms. 
• Izstāžu zāle atsaucās izdevniecības “Lauku Avīze” aici-
nājumam piedalīties grāmatas “latvijas novadu dārgu-
mi” tapšanā un piedāvāja vairākus Rūjienas dārgumus. 
izdevniecība izvēlējās mācītāja Roberta slokenberga 
talāru, par ko tika veidots apraksts grāmatā. 
• Valsts kancelejas uzrunāta, Izstāžu zāle palīdzēja 
sagatavot publisko lekciju par Ministru prezidentu 
rūjienieti artūru alberingu. lekcijas norise ir pieeja-
ma internetā.
• Visa gada garumā Izstāžu zāle dzīvoja gleznotāja 
ādama alkšņa 150 gadu jubilejas noskaņā.
2015. gadā iecerēts turpināt iesākto darbu pie 
Rūjienas sv. bērtuļa baznīcas jumta – torņa celtnie-
cībai nepieciešamo līdzekļu piesaistīšanas, sagatavot 
senajai pasta ielai veltītus svētkus un cerēt, ka Upes 
ielas parka strūklakā beidzot labsajūtā varēs gozēties 

tēlnieka Jāņa zariņa dāvinājums Rūjienai – skulptūra 
“Rīts”.

rūjienas informācijas centrs
1. augustā tika atklātas tā jaunās telpas Upes ielā 7. 
izdotas tūrisma kartes (Rūjienas, Mazsalacas, burtnieku 
un Naukšēnu novadi) četrās valodās. prezentējām 
sevi tūrisma gadatirgos Rīgā un tallinā. piedalījāmies 
vidzemes tūrisma asociācijas velo projektos un 
nodrošinājām novada informācijas ievietošanu velo-
kartēs. tika izveidoti jauni novada suvenīri. interneta 
versijā sagatavotas Rūjienas pilsētas un novada kartes. 
sagatavoti un sadarbības partneriem nosūtīti amat-
nieku darbu katalogi. Noorganizēti pasākumi – tradi-
cionālais velobrauciens 2014, velobrauciens “baltijas 
ceļam – 25” un divi nūjošanas pasākumi. izgatavotas 
un uzstādītas 16 norādes uz tūrisma un ražošanas 
uzņēmumiem. tūrisma piedāvājumā iekļauti jauni 
objekti – skaists dārzs “cīruļos”, Roču akmens un atpū-
tas vieta “tur lejā pie upītes”, “Rūjienas ogas” kiosks 
pilsētas centrā. Notikuši kursi uzņēmējdarbības vei-
cināšanai un mājražošanas attīstīšanai novadā. kopīgi 
izdotas uzņēmēju reklāmas kartītes.
• Sadarbojoties ar biedrību “Mirkļu Foto Fabrika” 
izveidotas un prezentētas vairākas fotoizstādes. 
• Raidījumā “te!” mūs testēja paula timrota filmēša-
nas grupa. 
• Tika uzrakstīta melodija rūjienas etnogrāfiskajam 
cimdu rakstam. etnogrāfisko rakstu elementi iekļauti 
novada suvenīru un karšu noformējumā.
2015. gadā turpināsim jau aizsākto, paredzēta jauna 
zīmola izstrāde “Ražots Rūjienas novadā”, mājaslapu 
papildināsim ar informāciju angļu un igauņu valodā.

2014. gadā veikts remonts rūjienas kultūras namā 
un lodes pagasta brīvdabas estrādē; iegādāts inven-
tārs kultūras namam un pašdarbniekiem.

karksi – nuijas (igaunijā) diena rūjienā 2014. gada 
20. septembrī.

RŪJIENAS novadsRŪJIENAS novads
Līga Siliņa, Guna Ķibere un Linda Dimitre
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pēc rūpīgas apdomāšanas izvēlējāmies piecus svarī-
gākos notikumus.

1. veiksmīgi realizējot projektu “kompleksi risinā-
jumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 
salas vidusskola sporta zālei”, pašvaldībai izdevās 
piepildīt senlolotu sapni – siltināta un nokrāsota 
skolas sporta zāles fasāde, veikta bēniņu siltināšana, 
cokola un pamatu siltināšana, ierīkots siltummezgls 
ar siltummaiņiem, sūkņiem un rekuperatīvās ventilā-
cijas sistēmu, uzstādītas sešas gaisa apkures iekārtas 
sporta zāles apsildīšanai, veikta apgaismes sistēmas 
modernizācija, pārejot uz kompaktajām luminiscen-
ces lampām un lampām ar elektronisko balastu. ēka 
tāpat tika aprīkota ar ugunsdrošības un apsardzes sig-
nalizāciju. Uzstādīta arī videonovērošanas sistēma.
pēc rekonstrukcijas sporta zālē sākusies intensīva 
un aktīva sporta dzīve. pirms gadumijas decembrī 
norisinājās pirmais salas novada ziemassvētku kausa 
turnīrs telpu futbolā, kurā piedalījās piecas novada 
komandas, bet otrajā stāvā spraigā gaisotnē sacentās 
novusa meistari. Šeit notika arī pirmie latvijas novusa 
čempionāta posmi. salas novads lepojas ar divām 
novusa komandām, kuras regulāri startē arī latvijas 
čempionātā novusā.

2. 2014. gadā valsts aizsargājamo pieminekļu 
sarakstā iekļāva strūves ģeodēziskā loka punktu 
“arbidāni”, kas atrodas salas novada sēlpils pagastā. 
latvijas teritorijā tika ierīkoti 16 ģeodēziskie punkti, 
un divi no tiem atrodas salas novada sēlpils pagas-
tā – ģeodēziskais punkts “Arbidāni” un “taborkalns”. 
strūves ģeodēziskā loka punkts “Arbidāni” tika atrasts 
2008. gada 13. maijā lauku ekspedīcijas laikā. gruntī 
aptuveni 1,3 metru dziļumā atradās strūves ģeodē-
ziskā loka punkts, kas bijis nostiprināts ar apstrādātu 
granīta akmeni. Akmens centrā atradusies metāla 
zīme ar krustu, savukārt pats akmens bijis iemūrēts 
ķieģeļos un laukakmeņos. 2013. gada 6. novembrī 
lģiA darbinieki lauku ekspedīcijas laikā kopā ar 
salas novada domes pārstāvjiem meklēja “Arbidānu” 
punktu pēc koordinātām, bet to neuzgāja. diemžēl 
neapdomīgi cilvēki to iznīcinājuši. plānots kopā ar 
vkpAi to rekonstruēt.

3. 2014. gada 28. jūnijā salas novada sēlpils pagasta 
“zvejnieklīcī” daugavas upes krastā norisinājās sēlijas 
novadu apvienības pašvaldību rīkotie tautas mākslas 
svētki “sēlija rotā”. Šajos svētkos kopumā pulcējās ap 
tūkstoti tautas mākslas un nemateriālā kultūras man-
tojuma kopēju – koru dziedātāji, dejotāji, folkloras 
kopu un pūtēju orķestru dalībnieki. sēlijas pašvaldī-
bas šajos svētkos tuvinājās nodibinātās apvienības 
mērķim – saglabāt un nostiprināt sēlijas kultūrvēs-

turisko identitāti un izmantot to reģiona atpazīs-
tamības, kopīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu 
īstenošanai.

4. ikviens salas novada iedzīvotājs var apgalvot, ka 
pēdējos divus gadus biržu puses kultūras dzīve ir 
piedzīvojusi savu renesansi. Un cēlonis tam nav 

ne palielināts finansē-
jums, ne kāds nezināms 
spēks no malas, bet biržu 
tautas nama vadītāja 
vija pazuha, kura darbu 
uzsāka 2012. gadā. viņa 
spējusi savas vērtības 
iesakņot tauta nama 
kopējā darbībā un vie-
tējo pašdarbnieku vērtī-
bās. birzieši jūtas piede-
rīgi vietējai kultūrtelpai, 
viņi vēlas ne tikai baudīt 
sniegumus uz skatuves, 
bet viņi vēlas piedalīties 
un radīt mākslu arī paši. 

tagad biržu tautas nams var lepni stāties blakus salas 
un sēlpils kultūras namiem un būt līdzvērtīgs kultūr-
mantojuma vērtību uzturētājs un turpinātājs.

5. 2013./2014. mācību gadā salas novada salas vidus-
skola varēja lepoties ar tolaik vēl 9. klases skolnieci 
egiju paslausku, kura 2014. gada 13. martā iekļuva ltv 
spēles “gudrs, vēl gudrāks” finālā un vinnēja tajā. egijai 
līdzi just uz Rīgu brauca klasesbiedri, klases audzinā-
tāja valda dubkeviča, skolotāja daina sondore un 
egijas mamma. līdzjutēji ltv bija labi pamanāmi ar 
t-krekliem, kurus rotāja salas vidusskolas nosaukums. 
brauciens uz Rīgu izvērtās kā ekskursija visai 9. klasei, 
bet nokļūšanu līdz Rīgai nodrošināja salas novada 
pašvaldība. tā salas vidusskola ieguva plašu pozitī-
vu rezonansi un apliecinājumu tam, ka skola strādā 
pareizā virzienā, sekmīgi un ar pilnu atdevi.

SALAS novadsSALAS novads
Jolanta Grandāne
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• 31. janvārī Staicelē Salacgrīvas, Alojas, Mazsalacas un 
burtnieku novada vadītāji parakstīja četru pašvaldību 
sadarbības līgumu, ar kuru pašvaldības uzņēmās sais-

tības vides un dabas aizsardzībā, tūrismā, infrastruktū-
ras un uzņēmējdarbības attīstībā, izglītībā, kultūrā un 
sportā, lai teritorija ap salacas upi un burtnieku ezeru 
attīstītos un uzlabotos iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
• Noslēdzies Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta atbalstītais projekts “siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana salacgrīvas novada pašvaldības publis-
ko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kuru īsteno-
jot, uzstādīts apgaismojums ar led lampām ainažos 
un salacgrīvā. Rezultātā ir gaisma, un mēs taupām 
elektrību, jo šis apgaismojums ir ekonomiskāks.
• Esam guvuši atbalstu Zivsaimniecības fonda 
projektu konkursā projektam “Zivju resursu aiz-
sardzības pasākumu nodrošināšanai nepiecieša-
mā aprīkojuma iegāde”. Aicinājām makšķernieku 
klubu “salackrasti”, citas sabiedriskās organizācijas 
un interesentus veikt reidus, lai no maluzvejniecības 
nosargātu lašus nārsta periodā salacas upē. tas ir 
ļoti svarīgi, jo jāļauj lašiem iznārstot dabiskā veidā. 
iespējams, ar laiku mums vairs nebūs jāizdod nauda 
lašu mākslīgai pavairošanai, zivju resursi atjaunosies 
dabiskā ceļā.
• promenāde salacgrīvā ir pabeigta, un tā nav tikai 
skaistumam. tās primārais uzdevums ir apturēt upes 
zemtilta labā krasta nepārtraukto eroziju. Nostiprinot 
krastu, vēlējāmies reizē arī izveidot cilvēkiem inte-
resantu atpūtas vietu. sakām paldies visiem akmeņu 

ziedotājiem! tas bija mūsu kopējais darbs, un līdzekļi 
promenādes izveidei nāca no salacgrīvas ostas pār-
valdes nodevām, ko tā maksā pašvaldībai.
• Realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta projekts “kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai salacgrīvas vidusskolā”. 
Renovējot salacgrīvas vidusskolu, mēs taupām elek-
trību un siltumresursus.
• Salacgrīvas novadā kopš novembra ripo elektro-
mobilis vW e-Up! 
• Salacgrīvā, Tūjā, Ainažos un Vecsalacās tiek realizēti 
ūdenssaimniecības attīstības projekti.
• Lepojamies ar novada gudrajiem un talantīgajiem 
jauniešiem – liepupes vidusskolas skolnieci, konkur-
sa “gudrs, vēl gudrāks” 7. klašu grupas uzvarētāju elvu 
paulu martinsoni un liepupieti klāvu norenbergu, 
kurš ir pasaules jaunatnes čempionāta vicečempions. 
par 2014./2015. mācību gada Mammasdabas vēstnie-
cību Rietumvidzemē kļuva salacgrīvas vidusskola.
• Esam gandarīti, jo turpinās starptautiskais masku fes-
tivāls, plostnieku svētki, biedrību diena vasarsvētkos, 
līgo teātris, Jūras svētki, Positivus festivāls, novada 
senioru svētki, starptautiskais salacgrīvas klasiskās 
mūzikas un ziemeļlivonijas festivāli, svinam salacgrīvas 
pilsētas svētkus, Nēģu dienu un patriotiskās dzejas 
festivālu, godinām novada izcilākos cilvēkus un lepo-
jamies ar saviem goda pilsoņiem.
• Priecājamies par viesiem no Handevitas vācijā, 
gabalas Azerbaidžānā, Nīčepingas zviedrijā un 
Hedemestes igaunijā. turpinām labi uzsākto sadarbī-
bu ar konsultatīvajām padomēm, biedrībām un Nvo.

Uzsākot nākamo gadu, citu pašvaldību un salacgrīvas 
novada ļaudīm un pašvaldību darbiniekiem novēlam 
– lai nepietrūkst sirds siltuma un mīļuma šajā steigas 
pilnajā laikā! Atcerēsimies to labo, ko esam izdarīju-
ši, un turpināsim strādāt un domāt, kā dzīvot labāk! 
iespējams, tieši mums jāiestāda tas koks, kas nesīs 
augļus nākamajām paaudzēm. dzīvosim šodienai 
un atcerēsimies, ka rītdiena jau rīt kļūs par šodienu! 
strādāsim, jo mūsu vietā neviens cits neko nedarīs!

SALACGRĪVAS novadsSALACGRĪVAS novads
Ilga Tiesnese
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Aizvadītā gada novembrī apritēja apaļi desmit gadi, 
kopš apstiprināts salaspils novads.
“Salaspils novadā 2014. gads bija vairāk darbu iesāk-
šanas nekā pabeigšanas gads. Tieši šajā gadā veicām 
darbu priekšdarbus novadam ļoti nozīmīgu projektu 
realizācijai,” teic salaspils novada domes priekšsēdē-
tājs raimonds čudars.
Noslēgts līgums par skolas jaunā korpusa un basei-
na būvniecību ceru ielā 1, cerot uz veiksmīgu ēkas 
rekonstrukcijas pabeigšanu šogad.
tāpat noslēgts līgums par Miera ielas posma rekon-
strukciju no Rīgas ielas līdz bioloģijas institūtam, jau 
2015. gadā radot kvalitatīvu vidi gan gājēju, gan trans-
porta kustībai. tas būs īpaši nozīmīgi jaunā tūrisma 
informācijas centra darbībai, tā atdzīvinot veco 
salaspili starp staciju un botānisko dārzu.
saņemts arī solījums no “latvijas valsts ceļiem” par Miera 
ielas atlikušās daļas uzlabošanu. vecajā gadā uzbūvēts 
jauns ceļš līdz doles stacijai, iekārtojot arī ērtu autostāv-
vietu pie otra lielākā transporta mezgla novadā.
vēl pērn uzsākām vērienīgu publiskās telpas lab-
iekārtošanu ar uzdevumu aptvert visas lielākās pilsētas 
daļas. Ķesterciemā jau labiekārtotajiem skvēriem pie 
kultūras nama “ernerģētiķis”, bibliotēkas un sporta hal-
les pērn pievienojās aktīvās atpūtas zona silavā – mūsu 
“Meža parks”. pagājušogad iesākām un šogad pabeig-
sim aktīvās atpūtas laukumu Miera/dienvidu ielu rajo-
nā – mūsu “dienvidu parku”. pie “Rīgavas” mūzikas un 
mākslas skolas dārza uzbūvēsim nelielu estrādi.

2014. gada pieci nozīmīgākie notikumi
1) Jaunās sporta halles pilnvērtīga darba uzsākšana.
2) kalnrozes ielas atklāšana.
3) ūdenssaimniecības attīstība salaspils novada 
salaspilī un saulkalnē, ii kārtas realizācija.
4) siltumtrašu rekonstrukcijas pabeigšana.
5) tūrisma informācijas centra iekārtošana.

pašvaldības veikumu tomēr vērtējam ar “7” – diemžēl 
nav realizēti visi ieplānotie projekti.

Novada darbībai radniecīgu kinolenti atrast nebija 
grūti – “doktors Hauss”, jo nepārtraukti jāmeklē 
pareizā diagnoze!

kļūdas mācība turpmākajam – nekvalitatīvi izstrādāti 
projekti apgrūtina plānoto darbu realizāciju.

frisbijs kļuvis par sporta veidu, kas apbrīnojami vieno 
salaspiliešus – esam līderi latvijā un baltkrievijas čem-
pioni! Jaunā sporta halle ir kā radīta frisbijam.

kad, uzņemot delegāciju no Ukrainas, izkārām apsvei-
kumu ukraiņu valodā un saņēmām pārmetumus par 

valsts valodas likuma neievērošanu, jutāmies īpaši 
pamanīti visas valsts mērogā.

spilgtā atmiņā palikuši pilsētas svētki. Ar lielu gara 
spēku un apņēmību gājām tradicionālajā 11. novem-
bra gājienā. Mūs priecēja pašdarbnieki – deju grupa 
“buras” ar jaunu koncertuzvedumu, tautas deju kolek-
tīvs “ūsiņš” ar lielisku sniegumu savā jubilejas gadā, kā 
arī daudzi citi. Augstā mākslinieciskā līmenī izskanēja 
mūsu kora “lōja” organizētā dziesmu diena, kas vel-
tīta kora dziedāšanas 135. gadadienai salaspilī. deju 
kolektīvs “ūsa” aizsāka tradīciju “danči pilī”, kurā tie-
kas deju kolektīvi no tām pilsētām, kuru nosaukumā ir 
vārds “pils”. pirmā sadancošanās notika salaspilī, bet 
turpmāk kolektīvi sadancosies arī citās “pilīs”.
pagājuši jau 40 gadi, kopš 1974. gada 5. novembrī tika 
iedarbināts pirmais Rīgas spēkstacijas hidroagregāts. 
Rīgas hidroelektrostacijas celtniecība bija gadsimta 
notikums, kas arī pilnībā izmainīja vēsturisko veco 
salaspili un doles salu.
Apzināt un sajust savas saknes nozīmē apzināties 
un sajust vietu, kur esam dzimuši, auguši, dzīvojam. 
sajust novadu.
salaspils ir ne tikai teritorija kartē. salaspils novads – tā 
ir cilvēku kopiena, kurus šī teritorija apvieno. Un cil-
vēku kopiena, viņu kopējās domas un darbi vienotā 
teritorijā veido īpašo enerģiju – ziņu, ko nest pasaulē.

SALASPILS novadsSALASPILS novads
Ginta Zēberga



LOGS 119

mūsu top nominācijas

 1. uzsākta saldus stadiona rekonstrukcija
2014. gada decembra sākumā saldus stadionā tika 
ierakta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. 

projekts ir nozīmīgs solis uz priekšu sporta piedāvāju-
mam saldus novadā. turpmāk sportošana kvalitatīvā 
un starptautiskām sacensībām piemērotā stadionā 
būs pieejama ne tikai saldeniekiem un saldus novada 
iedzīvotājiem, bet arī novada viesiem.

2. saldus medicīnas centrs kļūst ērtāks iedzīvotājiem
pagājušajā gadā saldus medicīnas centrā notika pār-
maiņas – ģimenes ārstu prakses tika pārceltas no 
vecās poliklīnikas ēkas uz bijušo saldus slimnīcas 
ēku. tagad tās ir ērti sasniedzamas, ēkā ir lifts, gaišas 
telpas. paplašināts arī stāvlaukums klientu ērtībām.

3. izstāde “ražots saldū”
izstāde “Ražots saldū” notika jau trešo gadu pēc kār-
tas. 2014. gadā tā pirmo reizi notika atsevišķi no nova-
da svētkiem. lai apzinātos novada vērtību, stiprinātu 
piederības sajūtu novadam, izstādi iecienījuši saldus 
novada iedzīvotāji un viesi.

4. krāsainie saldus novada svētki
2014. gadā notika ceturtie saldus novada svētki. to 
devīze bija “iekrāso sevi novadā”, kur dažādos krā-
sainos saldus pagalmos un laukumos varēja baudīt 
svētku aktivitātes.

5. rekonstruētas dārza un celtnieku ielas saldū
projekts īstenots, lai paaugstinātu saldus konkurēt-
spēju, nodrošinot uzņēmējdarbības vides pieejamī-
bu un izglītības pakalpojumu attīstību.

6. Ūdenssaimniecība sakārtota jau desmit novada 
pagastos
pagājušogad noritēja apjomīgi darbi, lai uzlabotu 
ezeres, Rubas un lutriņu pagastu ūdenssaimniecību. 
Novadā tā sakārtota jau desmit pagastos. paralēli 
ūdenssaimniecības projekti notiek arī saldus pilsētā.

7. saldus speciālās pii “cerībiņa” piebūves būvniecība

projekta rezultātā speciālās pirmsskolas izglītības 
iestādē “cerībiņa” palielināts bērnu vietu skaits un 
sakārtota infrastruktūra.

8. pašvaldības stipendija “medusmaize”
2014. gadā otro reizi pasniedza saldus novada pašval-
dības stipendiju. stipendijas mērķis ir finansiāli atbal-
stīt novada jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā 
latvijas augstskolā. stipendija paredzēta visam studi-
ju laikam augstskolā – 142 eiro mēnesī no septembra 
līdz jūnijam.

9. pasniegta edgara dunsdorfa prēmija
e. dunsdorfa prēmiju piešķir divas reizes piecos 
gados. prēmija tiek piešķirta par augstvērtīgu devumu 
saldus novadam pēdējo trīs gadu laikā izglītībā un 
pētniecībā. 2014. gadā prēmiju saņēma ezeres pagas-
ta vēstures pētniece biruta sipeniece.

10. saldus novada uzņēmēju gada balva
pirmo gadu pasniegta saldus novada uzņēmēju gada 
balva. Šī balva iedibināta, lai izteiktu pateicību un 
godinātu saldus novada uzņēmējus. balvu pasniedz 
piecās nominācijās: “gada jaunais uzņēmējs”, “gada 
ražotājs”, “gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs”, 
“gada partneris” un “gada nodokļu maksātājs”.

Saldus novads – medus piliens Kurzemē!

SALDUS novadsSALDUS novads
Zane Sproģe
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Atskatoties uz 2014. gadu saulkrastu novadā, tēlaini 
to varētu salīdzināt ar aizvadīto austrumu kalendāra 
zirga gadu – dinamisku un auglīgu darbu bagātu. lai 
to attēlotu filmā, noteikti būtu jāveido jauns seriāls! 
Notikumi ir bijuši daudz un dažādi. paveikti nozīmīgi 
darbi novada labiekārtošanā, kā arī ierakstītas jaunas 
lappuses kultūras dzīves norisēs. viennozīmīgi jāsaka, 
ka pagājušais gads pašvaldības dzīvē ir pelnījis augstu 
novērtējumu, vienlaikus apzinoties, ka pašvaldības 
panākumi nav iedomājami bez veiksmīgas iedzīvotā-
ju un novada domes sadarbības.

Gada svarīgākie notikumi
1. saulkrastu oficiālajā peldvietā “centrs” izveidots 
Jūras parks, kas līdz šim ir lielākais labiekārtojuma 
projekts novadā. parks veidots tā, lai tur ērti un gai-
dīti justos gan ģimenes ar bērniem, gan aktīva dzī-
vesveida piekritēji, gan seniori vai vienkārši atpūtas 
baudītāji. Jāatzīmē, ka par saulkrastu Jūras parka lab-
iekārtojumu dizaineru savienības organizētajā kon-
kursā “gada balva dizainā 2014” arhitektam Arnim 
dimiņam piešķirta balva.

2. pie lasītājiem nonāku-
si pirmā, ilgi gaidītā un ar 
interesantām vēstures lie-
cībām bagātā grāmata par 
saulkrastiem “saulkrasti 
no vissenākiem laikiem līdz 
latvijas neatkarības atjau-
nošanai”. tās autore – nova-
da iedzīvotāja latviešu valo-
das skolotāja inga Zemīte.
3. Novembra beigās 
zvejniekciema kultūras 
namā izskanēja koncertuz-
vedums “saules krastos”, 

kura vizuālo noformējumu un režiju veidoja režisors 
Uģis brikmanis. Uzvedumā muzicēja saulkrastu nova-
da jauktais koris “Anima”, uzstājās koklētāja laima 
Jansone, dziedātājas Julgī stalte, sonora vaice un 
citi viesmākslinieki, atskaņojot mūziku, kas rakstu-
ro saulkrastus no seniem laikiem līdz mūsdienām. 
koncerts guva lielus panākumus un patiesu skatītāju 
atsaucību.
4. pašā gada noslēgumā sekmīgi tika pabeig-
ta Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija. 
Rekonstruētais stadions kalpos kā novada galvenā āra 
sporta būve, kurā pieejams futbola laukums, izveidoti 
divi vieglatlētikas sektori, tāllēkšanas bedre, skrejceļš, 
kā arī divi pludmales volejbola laukumi.

kopīgs darbs novada labā rada vienotības izjūtu, 
vairo patriotismu. iedzīvotāju patriotismu vistiešāk 
var izjust pilsētas svētkos, mūsu valsts jubilejas reizēs 
un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumos. tie ir notiku-
mi, kad saulkrastieši pulcējas kopā, ir lepni par savu 
novadu un valsti.

droši var teikt, ka latvijas koptēlā saulkrastu novads 
jūtas pamanīts, īpaši vasaras sezonā, jo saulkrasti ir 
vidzemes jūrmalas īpašais skaistums un tās pērle!

SAULKRASTU novadsSAULKRASTU novads
Marika Grasmane
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Jau mēnesi soļojam pa 2015. gada takām. kāds tad 
bijis vecais gads sējas novadam? 

sējas novadā 2014. gadā piedzimuši 23 novadnieki, 
nedaudz pieaudzis arī skolēnu skaits sējas pamatsko-
lā – šobrīd skolā mācās 179 skolēni, arī pirmsskolas 
izglītības iestādes “bitīte” audzēkņu skaits iepriekšējā 
gadā palielinājies – četrās grupiņās ir nodrošinātas 
vietas 93 mūsu novada mazuļiem. Novada domes 
priekšsēdētājs Guntis liepiņš uzskata, ka šādi pozi-
tīvi rādītāji iespējami, pateicoties pieaugošajai bērnu 
dzimstībai, kā arī jaunajām ģimenēm ar bērniem, 
kuras par labu esam uzskata mūspusi, tālab savu dzī-
vesvietu izvēlējušās tuvējā pierīgā, sējas novadā.

2014. gada nozīmīgākie notikumi un sasniegumi
februārī tika pabeigta pašvaldības ēkas lojā siltinā-
šana. pēc lifta izbūves pašvaldības iestādes, aptieka 
un ģimenes ārsta privātprakse kļuva daudz pieejamā-
ka lielai daļai vecāka gadagājuma ļaužu. pēc vairāku 
mēnešu pārtraukuma savu darbu gaiši un mājīgi izre-
montētajās telpās atsāka sējas novada bibliotēka.
Marts sējas novadā atnāca ar gada rezumējuma pasā-
kumu, kurā svinīgā gaisotnē novada Goda grāma-
tā tika ierakstīti jauni vārdi. Jāpiebilst, ka goda grā-
mata sējā izveidota pirms astoņiem gadiem, 2006. 
gadā, un tajā ierakstīti jau 24 cienījamu sējiešu vārdi.
Maija nogalē durvis svinīgi vēra rekonstruētās sējas 
pamatskolas darbmācības telpas.

Jūnijs sējas novadā tika aizvadīts vasaras saulgriežu 
noskaņās, bet pirmo rudens mēnesi iezvanīja senioru 
organizētais un pašvaldības atbalstītais atmiņu pasā-
kums “tavs mūžs ir laika zelta raudzē ierakstīts”, kas 
pulcēja vairāk nekā simts esošo un bijušo sējiešu.
18. novembrī apbalvojumus saņēma konkursa “par 
sakoptu sējas novadu” laureāti. Un vēl.

veikums ar pašu un atbalsta naudiņām
2014. gadā ar eiropas fondu, valsts atbalstu un savu 
līdzfinansējumu pašvaldība ierīkoja jau minēto kok-
apstrādes darbnīcu un bērnu istabu novada bibliotē-
kā, iegādājās tautas tērpus jauktajam korim “sēja”, kā 
arī aizsāka projektus, piemēram, “publiskās atpūtas 
vietas izveide sējas novada pabažu ciemā”. 

vērtējam sevi...
pašvaldības darbu 2014. gadā vērtējam ar 7–8 ballēm. 
iespējams, kāds teiks, ka ne pārāk kritiski raugāmies 
paši uz sevi, un tomēr... Ja cītīgi lasījāt raksta ievadda-
ļu, paveiktais ir acīmredzams. 

par un ap kino
sējas novadā noteikti varētu uzņemt kaut ko līdzīgu 
leonīda leimaņa mākslas filmai “pie bagātās kun-
dzes”. protams, sižeta līnija iezīmētos citādāka, jo 
laiki un vieta atšķiras. toties vēlēšanu drudzi atspo-
guļot varētu spoži – balsu sarūpēšanu, pirmsvēlēšanu 
plakātu līmēšanu, kandidātu sevis daudzināšanu, brī-
numu solīšanu... Un tālāk? kas tālāk?

vienoti savam novadam un valstij
sējas novada ļaužu vienotību visvairāk sajutām vasaras 
saulgriežu svinībās sējas parkā un latvijas dzimšanas 
dienas svinībās. patriotismu un mīlestību pret savu 
valsti un tautu izjutām pasaules koru olimpiādes 
laikā Mežaparkā – īpaši lielkoncertā, kurā piedalījās 
mūsu novada jauktais koris “sēja” (diriģents kaspars 
Ādamsons). Arī starptautiskajā koru konkursā “praga 
cantat 2014” koris pērn saņēma zelta godalgas gan 
jaukto koru, gan tautas mūzikas kategorijā.

mēs – neliela daļiņa no latvijas
par mums varētu teikt: “Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s, bet 
diženi turējās...” – mēs esam dzīvi un zināmi! populāri 
un atpazīstami kļuvām ar Murjāņu sporta ģimnāzijas 
dienām un nedienām. būt vai nebūt skolai? Šobrīd 
visiem zināmā kamaniņu braucēja ingrīda Amantova 
cieši tur skolas vadības grožus savās rokās, nostiprina 
skolas pozīcijas un pierāda Murjāņu sporta ģimnāzi-
jas nepieciešamību latvijai.

SĒJAS novadsSĒJAS novads
Inese Pliena
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siguldas novada pašvaldībai 2014. gads ir bijis darba 
piepildīts un lielu, ikkatram novadniekam ļoti svarīgu 
un turpmākajos gados īstenojamu projektu sagata-
vošanas laiks. tajā pašā laikā siguldiešu paveiktais 
un sasniegtais sportā, kultūrā, izglītībā, sabiedriskajā 
dzīvē un uzņēmējdarbībā ir izskanējis pār pasauli ar 
ziņu par cilvēkiem, kas nāk no vietas, kur var dzīvot 
un radīt ar vislielāko aizrautību.

siguldas novada pašvaldības paveiktais 2014. gadā

nozīmīgas investīcijas izglītības infrastruktūrā un 
izglītības satura pilnveidošanā – atvērts jauns bēr-
nudārzs “pasaciņa”, bet bērnudārzs “ieviņa” iegu-
vis ekoskolas sertifikātu. siguldas pilsētas vidusskolā 
atklāta 1. klase ar sporta novirzienu, laurenču sākum-
skolā paplašinātas interešu izglītības programmas. 
trīs skolās ir iegādāti planšetdatoru komplekti, kurus 
var izmantot dažādu mācību priekšmetu stundās. 
Jauni izaicinājumi pieņemti arī citās novada izglītības 
ie stādēs. siguldas valsts ģimnāzija ieguvusi četras 
nominācijas draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā un 
ir pirmajā vietā pēc centralizēto eksāmenu rezultā-
tiem pilsētu ģimnāziju grupā.

aktivitātes kultūras un tūrisma jomā – siguldas novadā 
reģistrēts rekordliels nakšņotāju skaits, sigulda nomi-
nēta kā trešā jaukākā eiropas mazpilsēta, un izdevums 
“lonelyplanet” atzinis siguldu par vienu no pasaules 
50 noslēpumainākajiem galamērķiem. sigulda īsteno-
jusi 15 aktivitātes kā Rīgas oficiālais partneris projektā 
“Rīga – eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”.

pašvaldības mērķtiecīgais darbs iedzīvotāju dzīves 
labklājības celšanā – pašvaldība īstenojusi vairākas 
aktivitātes, lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību, pie-
mēram, akcija “dāvini ideju domei” un tikšanās ar 
iedzīvotājiem, pašvaldība aktīvi uzklausa iedzīvotājus 
sociālajos tīklos, uzsāktas domes sēžu videotiešrai-
des. turpinot pilnveidot sadarbību ar uzņēmējiem, 
definēti id karšu projekta attīstības virzieni, izveidota 
tūrisma konsultatīvā padome un Uzņēmējdarbības 
konsultatīvā padome. labklājības ministrijas aptaujā 
siguldas novads ieguvis nomināciju kā viena no ģime-
nei un bērniem draudzīgākajām pašvaldībām latvijā.

dzimstības rādītāji siguldas novadā pieaug – 
dzimtsarakstu nodaļā sasniegts jauns jaundzimušo 
novadnieku rekords – 2014. gadā siguldas novadā 
reģistrēti 265 jaundzimušie siguldas novada iedzīvo-
tāji, 131 zēns un 134 meitenes, kas ir par 18 mazuļiem 
vairāk nekā iepriekšējā gadā.
“Siguldas novadā jau deviņus gadus pēc kārtas pieaug 
dzimstības rādītāji. Dzimstības pieaugums un tas, ka aiz-
vien vairāk jaunās ģimenes izvēlas Siguldu par savu dzīves-
vietu, liek arī pašvaldībai nopietni domāt par kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanu jaunajiem iedzīvotājiem – 2013. 
gadā atvērām jaunu sākumskolu, 2014. gada sākumā 
durvis vēra vēl viens jauns bērnudārzs, savukārt Siguldas 
Valsts ģimnāzijai un Allažu pamatskolai tiek gatavoti 
renovācijas projekti, kuru realizācija plānota 2017. gadā. 
Jaunās novadnieku ģimenes atbalstām ar vienu no lielā-
kajiem jaundzimušo pabalstiem latvijā. Šogad pabalsts 
par bērna piedzimšanu būs jau 360 eiro. Arvien plašāku 
pašvaldības atbalstu var saņemt ģimenes, kas iesaistījušās 
daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā,” stāsta novada 
domes priekšsēdētājs uģis mitrevics.
kopš 2012. gada siguldas novada domes priekšsēdē-
tājs svinīgā pasākumā “esmu dzimis siguldas novadā” 
sveic jaundzimušos novadniekus un viņu ģimenes. 
Mazie novadnieki no pašvaldības saņem īpaši vei-
dotas monētas, kurās iegravēts novada ģerbonis un 
mazuļa dzimšanas gads.
Neogeo.lv pētījums liecina, ka sigulda ir vienīgā no 
20 lielākajām latvijas pilsētām, kurā kopš 1990. gada 
ir iedzīvotāju pieaugums.

SIGULDAS novadsSIGULDAS novads
Diāna Kondratenko
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mūsu novada svarīgāko notikumu trio

1. visvarīgākākais 
notikums jebkuram 
skrīverietim – tika 
izdota dainas van-
cānes-viļumas grā-
mata “skrīveru stās-
ti”. Autore 14 gadu 
garumā uzklausīja un 
pierakstīja skrīveriešu 
stāstus, un beidzot 
2014. gada nogalē 
izdevums ieraudzīja 
dienasgaismu.

2. skrīveru ļaudis 
pagājušajā gadā tika ievēroti un cildināti: daina 

vancāne-viļuma iegūst “skrīveru lepnuma” titulu, 
skīverietis aivars millers iegūst “latvijas lepnuma” 
balvu nominācijā “Mecenāts”, ilze rudzīte atzīta par 
labāko sociālā dienesta vadītāju latvijā.

3. pašvaldība veiksmīgi realizēja vai uzsāka vairākus 
nozīmīgus projektus, lai sakārtotu un labiekārtotu 
novada iestādes un teritoriju, viens no gaidītākajiem 
– sporta laukuma renovācija.

Aizvadītais gads pašvaldības dzīvē būtu pelnījis atzī-
mi 8. kāpēc? līdz ar skaistiem un iedvesmojošiem 
notikumiem tomēr nav trūcis arī nelielu nesaskaņu, 
neizdarību un neizpratnes.

Ja es uzņemtu filmu par skrīveru novadu 2014. gadā, 
tai varētu dot nosaukumu “Zvaigžņu stunda”. Jau 
minēto balvu un nomināciju dēļ tāda šķita gada 
nogale. Šo notikumu laikā nevarēja nepamanīt, cik 
ļoti skrīverieši lepojas ar savu novadu, ar līdzcilvēku 
panākumiem. tas ļāva noticēt, cik sirsnīgi cilvēki 
mīt skrīveros. tā, piemēram, manā e-pastā pēkšņi 
“iekrīt” ziņa: “Šodien Krievijas televīzijā redzēju dzie-
dam mūsu mazo Agati Albekeiti (šī jaunā dziedātāja ir 
vairāku bērnu konkursu laureāte). Vai nebūtu vērts par 
to pastāstīt novada avīzē? Ne katru dienu skrīverieši 
dzied kopā ar Krievijas estrādes zvaigznēm!” Mīļi un 
patiesi.

skrīveriem pērn nav gājis secen arī brīdis, kad bijām 
pamanīti visas latvijas mērogā. vispirms jau piemi-
nētā Aivara Millera nominācija “latvijas lepnums”, arī 
fakts, ka četri skrīveru novada uzņēmumi izvēlēti 
pārstāvēt latviju starptautiskā izstādē berlīnē. tā ka 
varu apgalvot – skrīveri un skrīverieši ir spēks, uz kura 
turas arī latvija!

SKRĪVERU novadsSKRĪVERU novads
Arvis Upīts
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Nozīmīgu projektu realizācija, pārmaiņas politikā, 
jaunas vēsmas kultūras un sporta dzīvē, kā arī pašos 
cilvēkos – tāds 2014. gads bijis skrundas novadā.

gan pašvaldība, gan iedzīvotāji pērn īstenoja ne vienu 
vien projektu. visapjomīgākais no tiem ir autoceļa 
a9 posma, kas vijas cauri skrundai, rekonstrukcija. 
projekta darbu beigu termiņš ir 2015. gada 31. augusts, 
pēc tam šosejas posms iegūs pilnīgi jaunu veidolu, 
būtiski uzlabojot satiksmes drošību. Rekonstruētas arī 
skrundas centra ietves un pilsētas skvērs. ievērojamas 
pārmaiņas piedzīvojis skrundas kultūras nams, kura 
foajē vasarā tika veikta grīdas un griestu seguma 
maiņa, kam sekoja siltināšanas darbi. tie veikti arī 
divās novada izglītības iestādēs – nīkrāces pamat-
skolā un skrundas vidusskolā, kā arī, domājot par 
apkārtējo vidi un izmaksu samazināšanu, iegādāti divi 
jauni elektromobiļi būvvaldes un sociālā dienesta 
darbiniekiem.

2014. gadā skrundas novads kļuva par pirmo paš-
valdību latvijā, kura kopā ar samariešu apvienību 
uzsāka projekta “samariešu atbalsts mājās” īstenoša-
nu – nu samarieši pie saviem klientiem – vientuļajiem 
vecajiem ļaudīm vai cilvēkiem ar invaliditāti dodas 
ar visu aprūpei nepieciešamo aprīkotā specializētā 
automašīnā, kas ir jaunums visā pasaulē.

Aktīvi 2014. gadā bijuši arī novada iedzīvotāji un 
biedrības. Apgūstot lauku attīstības fonda līdzekļus, 
uzstādīti āra trenažieri dažādām vecuma grupām 
un, aktīvi piedaloties pašvaldības projektu konkursā, 
atjaunoti rotaļu un atpūtas laukumi, kā arī labiekārtoti 
automašīnu stāvlaukumi.

saeimas vēlēšanu rezultāti šogad ieviesa lielas izmai-
ņas arī skrundas novada domē – ilggadējā domes 
priekšsēdētāja Nellija kleinberga kļuva par saeimas 
deputāti, un viņas vietā tika ievēlēta skrundas kultū-
ras nama direktore loreta robežniece.

2014. gadā skrundas kultūras dzīve iesākās ar divu 
kolektīvu jubilejām – 1. februārī uz savu desmitgades 
koncertu aicināja skrundas kultūras nama deju kolek-
tīvs “virši”, bet aprīļa sākumā savu 55. dzimšanas 
dienu svinēja sieviešu koris “sonante”. savukārt savu 

60 gadu pastāvēšanas jubileju atzīmēja skrundas 
bērnu bibliotēka. vērienīgi tika svinēti arī skrundas 
svētki, kuru tematika šoreiz bija veltīta skrundas 
ugunsdzēsēju darbam – galvenajā svētku dienā viņi 
kuplināja gājienu, iepazīstināja interesentus ar savu 
darba ikdienu un skrundas pilskalna estrādē kopā ar 
citiem skrundeniekiem ikvienu priecēja ar uzvedumu 
“kā skrunda tika pie ugunsdzēsējiem”. papildus jau 

ierastajiem kultūras dzīves pasākumiem šis gads ievie-
sa ne mazumu jaunumu – mazo vokālistu konkursu 
“skrundas cālēns”, modes un aerobikas deju festivālu 
“Aiziet”, tautas mākslas dienu, 1. kurzemes vīru koru 
dižkoncertu, skrundas novada amatierteātru skati.

pērn skrundas novada iedzīvotāji aktīvi sportojuši. 
Jau tradicionāli rosīgā gaisotnē aizvadītas novada 
ziemas un vasaras sporta spēles, kā arī skrējiens 
“skrundas pilskalns 2014”, gada sākumā noslēdzās 14. 
un nesen iesākās 15. skrundas atklātais čempionāts 
volejbolā vīriešiem. Arī sporta dzīve neiztika bez jau-
nām vēsmām, jo pēc ilgāka pārtraukuma skrundas 
novadā atgriezās autosporta sacensības – šoreiz 
te tika organizēts minirallija kausa izcīņas standarta 
automašīnām ceturtais posms “skrunda 2014”.

skrundas svētku laikā jau par tradīciju kļuvusi skrundas 
novada goda pilsoņa nosaukuma piešķiršana kādam, 
kurš daudz darījis novada labā. pagājušogad savu 
lappusi īpašajā skrundas novada goda pilsoņu grā-
matā parakstīja viesturs meļķis. Atzinīgi novērtēts 
arī nīkrāc nieces santas knopkenas darbs, kura 
labklājības ministrijas konkursā atzīta par labāko 
sociālo darbinieci latvijā.

SKRUNDAS novadsSKRUNDAS novads
Didzis Strazdiņš, Maruta Dene un Ieva Benefelde
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nozīmīgākie notikumi

pie smiltenes novada nozīmīgākajiem notikumiem 
pieder dalība konkursā “eiropas gada pašvaldība”, 
valsts prezidenta vizīte smiltenē, priekšsēdētāju 
maiņa pašvaldībā – Aināram Mežulim kļūstot par 
saeimas deputātu, viņa vietā ievēlēja Gintu kukaini, 

un 3x3 nometnes norise, kā arī smiltenes novadā 
realizētie projekti. varam minēt smiltenes pilsētas 
stadiona rekonstrukciju, variņu ciemā un palsmanes 
ciemā pabeigti ūdenssaimniecības attīstības projekti, 
pabeigts smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīs-
tības projekts, modernizēts un izbūvēts ielu apgais-
mojums smiltenes pilsētā un blomes ciemā, sporta 
un aktīvās atpūtas objektu izveide un atjaunošana 
(hokeja laukums blomē, skrejceļš grundzālē, sporta 
laukums Mēros, skeitparks smiltenē, brīvdabas tre-
nažieri smiltenē, grundzālē un blomē). Uzsākts un 
plašu atzinību vietējo iedzīvotāju vidū iemantojis 
sociālo pakalpojumu projekts “samariešu atbalsts 
mājās”.

Aizvadītais gads vērtējams kā labs (7 balles), jo 
novadā un pilsētā ir paveikts daudz – realizēti projek-
ti, sakārtota infrastruktūra, notikuši dažādi kultūras 
pasākumi un attīstība tūrisma jomā, taču vienmēr 
var vēlēties vairāk un strādāt, lai sasniegtu izvirzītos 
mērķus. kā vienu no svarīgākajiem darbiem, kas ir 
paveikts, var minēt to, ka kopš 2014. gada 1. janvāra 
visā smiltenes novadā ir vienots ūdens un kanali-
zācijas tarifs.

smiltenes novadā notiekošie pasākumi (gan sporta, 
gan kultūras) pulcē vienuviet pilsētas un novada iedzī-
votājus un arī viesus. Jāatzīmē, ka smiltene ir latvijas 
kalnu riteņbraukšanas dzimtene un šeit notiek sacen-
sības, kas pulcē sportistus, entuziastus un līdzjutējus. 
lielākie pasākumi, kas vieno iedzīvotājus un parāda 
novada un latvijas patriotismu, kā arī vienotību un 
kopābūšanu, ir pilsētas un novada svētki, lielā talka, 

11. novembra lāpu gājiens, šlāgerfestivāls un kapu 
svētki.

Mūsu pašvaldība 
latvijas mērogā 
ir pamanāma ar 
dažādām akti-
vitātēm, pie-
mēram, ama-
tiermākslu un 
kultūru, sporta 
aktivitātēm un 
sasniegtajiem re-  
zultātiem. bieži 
vien mūsu paš-
valdībā ir noti-
kumi, kas liek 
skaļāk izskanēt 
smiltenes vār-
dam latvijā un 
ārpus tās robe-
žām. Arī uzņē-

mēji ar savu darbu un sasniegumiem latiņu ceļ arvien 
augstākā līmenī, un par to ir liels prieks. Jāatzīmē, 
ka smiltenes novads ir latviskākais novads, un mūsu 
vīzija ir “pasaules latviskākais novads vidzemes 
centrā”. 
eiropas gada pašvaldību konkursā smiltenes novadu 
apbalvoja nominācijā “pašvaldība izglītotam, rado-
šam un aktīvam iedzīvotājam”. pašvaldība saņēma 
naudas balvu no taipejas misijas latvijā, kā arī balvas 
no izglītības un zinātnes ministrijas. kā jau katru gadu 
konkursa noslēgumā tika sumināti 42 eiropas gada 
cilvēki no visām pašvaldībām, kas piedalījās kon-
kursa finālā. smiltenes novada eiropas gada cilvēki 
ir smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta cen-
tra direktore Ļubova Ņikiforova, smiltenes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes “pīlādzītis” vadītāja 
santa rudzīte un smiltenes bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas vieglatlētikas treneris un sporta pārvaldes 
vadītājs Guntars markss.

SMILTENES novadsSMILTENES novads
Arita Smalkā-Boriseviča
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Aizvadītajā gadā stopiņu novadā siltinātas un 
rekonstruētas novada izglītības iestādes. pabeigta 
pii “pienenīte” veco korpusu rekonstrukcija – silti-
nātas ārsienas un izbūvēti jumti, stopiņu pamatsko-
lai pabeigta jaunās piebūves būvniecība, Ulbrokas 
vidusskolā pabeigti siltināšanas darbi un 4. stāva 
izbūve, kur iekārtotas vairākas jaunas klases. turpinās 
Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra 
korpusu ārsienu siltināšanas darbi.

pilnībā rekonstruēts tilta segums pāri Mazajai Juglai 
Upeslejās un veikti arī citi infrastruktūras sakārtošanas 
darbi – atjaunoti vairāku ielu segumi un labiekārto-
ti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi. turpinājās arī 
Ulbrokas ezera apkārtnes labiekārtošana, izveidojot 
pastaigu taku gar ezermalu. Ulbrokas kultūras namam 
tika nomainīts jumts un siltinātas ārsienas.

Novadā aktīvi turpina attīstīties uzņēmējdarbība. 
vasaras beigās starptautisks uzņēmums “Amber 
logistics” dreiliņos atklāja jaunuzbūvētu loģistikas 
centru. Uzņēmums “getliņi eko” uzsāka savas pro-
dukcijas tiešo tirdzniecību, atverot veikalu uzņēmu-
ma teritorijā.

līgo parka pasākumu klāsts patīkami pārsteidza 
ar jaunumu – Annas dienu jeb saimnieču dienu. 
Annas dienas idejas autore un pasākuma organiza-
tore ingrīda balode sapulcināja novada saimnieces, 
kuras piedalījās konkursā ar saviem garšīgākajiem 
ēdieniem. konkursu vērtēja kompetenta žūrija, un 
tika noteikts stopiņu novada gada ēdiens – “kālītis – 
brālītis”. tradīciju turpināsim arī šogad.

Jūnija beigās Ulbrokas Meža kapos notika piemiņas 
plāksnes atklāšana mūsu novadniekam – dzejniekam 
un atdzejotājam pēteram brūverim. dzejnieka mājās 
“kalējos” notika dzejnieka pēdējā dzejoļu krājuma 
“Mācos rakstīt jeb ātrs līdzeklis poētisku tekstu apgu-
vē” atvēršana.

stopiņu novada akordeonistu ansamblis “akcents” 
kopā ar Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas akor-
deona klases audzēkņiem jūlijā uzņēma akordeonis-
tus no francijas – orijakas Mūzikas konservatorijas. 
latvijas un francijas mūziķi sagatavoja kopīgu kon-
certprogrammu, ar ko uzstājās līgo parkā. Jūlija bei-
gās mūsu mūziķi devās atbildes vizītē uz franciju, kur 
kopīgi muzicēja akordeona mūzikas festivālā Rolakā.

2014. gadā labi panākumi arī novada sportistiem. 
peldēšanas veterānu komanda otro gadu pēc kārtas 
ieguva galveno kausu latvijas pašvaldību sporta vete-
rānu sporta spēlēs peldēšanā. senioriem līdzināties 
cenšas arī stopiņu peldbaseina jaunā paaudze – 
vecuma grupās no deviņiem līdz 14 gadiem gan mei-
tenes, gan zēni ir izcīnījuši godalgotas vietas latvijas 
un starptautiskās sacensībās. “stopiņi NHk” sieviešu 
handbola komanda septīto reizi izcīnīja zelta meda-
ļas. džudo sportisti ieguva godalgas latvijas meis-
tarsacīkstēs un starptautiskās sacensībās. florbola 
komanda “Ulbroka/fsMasters” izcīnīja zelta medaļas 
pierīgas novadu sporta spēlēs florbolā, bet jauniešu 
komandas tika pie godalgotām vietām vecuma gru-
pās no U-10 līdz U-18. 2014. gadā stopiņu novads 
ieguva piekto vietu pierīgas novadu sporta spēļu 
kopvērtējumā.

izglītībā lepojamies ar novada skolēnu un pedago-
gu sasniegumiem olimpiādēs un mācību konkur-
sos. Ulbrokas vidusskolas skolotāja Zane pilsneniece 
2014. gadā tika atzīta par konkursa “Jaunais skolotājs” 
uzvarētāju, bet Gaismas internātpamatskola atzīta 
kā “pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”. 
ulbrokas vidusskola ieguva ekoskolas nosaukumu 
un diplomu un turpina ceļu uz zaļā karoga iegūšanu.

pii “pienenīte” pārsteidza novadniekus ar bērnu 
vecāku un audzinātāju darinātām neparastām 
ziemassvētku eglītēm – ekoeglītes bija tapušas no 
dažādiem materiāliem, kas savu primāro funkciju jau 
bija izpildījuši.

ziemassvētku laika ieskaņā iededzām eglītes septiņos 
novada ciemos un sagaidījām baltus ziemassvētkus 
katrs savā mājā un sirdī. Jaunajā gadā vēlam visiem 
tiekties pēc arvien jauniem mērķiem un izaicināju-
miem, kas ikdienu padara aizraujošu!

STOPIŅU novadsSTOPIŅU novads
Inese Skrastiņa
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* Neapšaubāmi, pirmais notikums ir pēc vairāku gadu 
rekonstrukcijas atjaunotā tranzītiela, kas vijas cauri 
strenču pilsētai un ir ieguvums ne tikai strenču nova-
da iedzīvotājiem, bet arī mūsu viesiem. tranzītiela 
satiksmei tika atklāta 30. septembrī.

* svarīgs gada notikums ir maijā notikušie 17. Gaujas 
plostnieku svētki un starptautiskā plostnieku 
Ģenerālā asambleja, kas strenčos pulcēja 18 dele-
gācijas no desmit valstīm, kopskaitā 190 dalībnieku. 
Mūsu mazā novada iespējām tas bija diezgan liels 
izaicinājums, ar ko veiksmīgi tikām galā.

* skaists pasākums februārī bija strenču novada kultūras 
centrā notikušais komponista Ulda Marhileviča rado-
šā darba vakars “Gaismas atgriešanās”, kurā piedalījās 
strenču novada kultūras centra pašdarbības kolektīvi 
un strenču Mūzikas skolas kolektīvi. koncertu kupli-
nāja liene Šomase un ivo fomins.

* vērtīga tradīcija, ko ieviesām aizvadītajā gadā, bija 
labdarības koncerti. Janvārī strenčos notika pirmais 
labdarības koncerts, kas tika organizēts, lai iegādātos 
koncertflīģeli strenču novada kultūras centra vaja-
dzībām. Šajā koncertā neatteicās piedalīties kompo-
nists Jānis lūsēns un mūziķis zigfrīds Muktupāvels. 
paldies tautā iecienītajiem māksliniekiem par vēlēša-
nos palīdzēt! septembrī visi Mārtiņa freimaņa draugi 

pulcējās kopā, lai izdziedātu M. freimaņa labākās 
dziesmas. koncerts “dodiet man sirdi no māko-
ņiem...” bija emocionāls pārdzīvojums gan koncerta 
dalībniekiem, gan skatītājiem. koncerta ienākumi – 
1153 eiro tika ziedoti dokumentālās filmas “freimis. 
mārtiņš freimanis” uzņemšanai. koncertā piedalījās 
strenču, smiltenes un burtnieku novadu pašdarbības 
kolektīvi un Mārtiņa draugi – valters frīdenbergs, Aija 
Andrejeva, zanda Štrausa, Maija kalniņa. koncerta 
dalībniekus uz klavierēm pavadīja grupas “tumsa” 
taustiņinstrumentālists Normunds kalniņš. koncerts 
bija īsti Mārtiņa freimaņa dziesmu svētki strenčos. 
trešajā labdarības koncertā, kas notika ziemas saul-
griežos, došanas prieku sajuta kā koncerta dalībnieki, 
tā skatītāji. koncertā “gaisma dvēselē staro” kopā ar 
īpašajiem viesiem ingu pētersonu un Jāni Holšteinu-
Upmani jeb goran goru uzstājās strenču Mūzikas 
skolas audzēkņi, novada pašdarbības kolektīvi un 
citi ciemiņi. ieejas “biļete” labdarības koncertā bija 
neliela dāvana (saldumi, rotaļlietas, mājsaimniecī-
bas preces, rokdarbi, pašgatavoti kārumi, ievārījums, 
konservi un citas dāvanas), kas sadarbībā ar sociālo 
dienestu atrada ceļu pie strenču novada trūcīgajām 
ģimenēm ar bērniem.

* skaistos vasaras saulgriežu svētkus strenčos mēģinā-
jām svinēt mazliet citādāk nekā citus gadus. vairākus 
mēnešus grupa entuziastu režisora Andra liepiņa un 
kultūras centra vadītājas vietnieces sarmītes caunes 
vadībā strādāja, iestudējot blaumaņa tautas lugu 
“skroderdienas silmačos”. Jautros skatus izspēlēja 
strenču novada iestāžu darbinieki, J. ziemeļnieka 
strenču tautas teātra aktieri un strenču novada vidus-
skolas skolēni. lomās iejutās novada domes izpild-
direktors, izglītības, kultūras un sporta speciāliste, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, kultūras centra vadī-
tāja un citi. Rezultāts bija interesants piedzīvojums 
dalībniekiem un skatītājiem.

lai katrai labai domai, labam darbam ir skaists turpi-
nājums 2015. gadā!

STRENČU novadsSTRENČU novads
Ginta Gailīte
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pārdomās par paveikto dalās talsu novada domes 
priekšsēdētājs aivars lācarus:

– Aizritējis 2014. gads, kādam ļoti mīļš un neaizmirs-
tams, citam – ne tik ļoti nozīmīgs. Un tomēr aizejošais 
gads mūsu dzīvēs ir atstājis bagātību, kuru nevar 
atņemt neviena finanšu vai varas institūcija. Jaunībā 
skrejam un ceram uz ātrāku pieaugšanu, briedu-
mā strādājam un neaizdomājamies, bet, kad galvas 
kļuvušas sirmas un spēcīgākas par rokām, gaidām 
nākotni ar cerību un pateicību par dāvāto. tādi ir gadi 
mūsu dzīves laikā un 2014. nav izņēmums.

kāds tas bijis? Novadam ražens un bagātīgs. protams, 
vienmēr jātiecas pēc kaut kā izcilāka un vairāk.

2014. gada septembra nogalē tika pabeigta un nodo-
ta ekspluatācijā jaunā slimnīcas ēka, un nu jau četrus 
mēnešus veselības aprūpe tiek nodrošināta jaunajās 
telpās stendes ielā 1, kas ir patiešām piemērotas, 
modernas un ērtas pacientiem.

valdemārpils lepojas ar teicami sakārtotu tranzīt-
ielu un pilsētai ļoti piemērotu, krāšņi noformētu 
apļveida krustojumu blakus krišjāņa valdemāra pie-
mineklim. ir sakārtoti un pamatīgas pārbūves pār-
maiņas sagaidījuši bērnudārzi “sprīdītis” talsos un 
“saulstariņš” valdemārpilī, ekspluatācijā nodota brīv-
dabas estrāde Ķūļciemā, bet laucienes pamatsko-
lai beidzot atjaunota fasāde. dursupē uzcelts un 
atklāts jaunatnes sporta un atpūtas centrs. pabeigta 
ielu apgaismojuma rekonstrukcija talsos, pūņās un 
cīruļos valdgales pagastā, pastendē, Ķūļciemā un 
valdemārpilī. labiekārtotas gājēju ietves un veikta 
kāpņu izbūve kareivju un zvaigžņu ielā talsos.

apgūti daudzi lauku atbalsta dienesta administrētie 
projekti, kas īstenoti praktiski visos novada pagastos 
un kopā ar platību maksājumiem mūsu zemniekiem 
snieguši vairāk nekā 12 miljonu eiro investīciju iegul-
dījumus. cenšamies kopt novada tradīcijas, līdz ar to 
turpinās aktīva kultūras un sporta dzīve, īpaši jāizceļ 
mūsu koru veiksmīgā dalība pasaules koru olimpiādē. 
visu jau nevar uzskaitīt, jo paveikts tiešām daudz!
talsu novads attīstās policentriski, citiem vārdiem 
sakot, tiek domāts un strādāts visā novadā, lai neviena 
vieta nepaliktu novārtā.

Raugoties nākotnē, visredzamākās vajadzības ir tilts 
pār Abavu sabilē un talsu bibliotēkas telpu rekon-
strukcijas projekts. pagājušajā gadā talsu novada 
dome pirmoreiz atvēra savu ceļu remontu pro-
grammu 40 000 eiro apjomā, virs tā sauktās ceļa 
fonda naudas, atvēlot finansējumu no kopējā pašval-
dības budžeta. tas tiks turpināts, jo apzināmies, ka 
ceļu un ielu sakārtošana novadā, tāpat kā visā latvijā, 
ir ļoti aktuāla.

lai 2015. gads mums visiem ir veiksmīgs, darbīgs un 
bagāts! laimi jums katram un mums visiem kopā!

TALSU novadsTALSU novads
Inga Priede
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2014. gadā darbu bija daudz, un teju par visiem 
lielākiem un mazākiem darbiem gada nogalē bija 
gandarījums. Mūsuprāt, īpašas uzmanības cienīgākie 
ir sirdsdarbi, kas daudziem radīja prieku.

aizsākām jauku tradīciju – uz svinīgu pasākumu 
novada kultūras namā vienkopus aicinājām ģimenītes 
ar mazuļiem, kas pasaulē bija nākuši iepriekšējā gadā. 
ikvienu un visus suminājām, un katrs no 33 mazuļiem 
saņēma īpašu “mazā tērvetnieka” balvu. Šai gadā 
tradīciju turpināsim, un esam gandarīti, ka šogad tiks 
pasniegtas jau 35 balvas mazajiem tērvetniekiem.

2014. gadā īpašu uzmanību veltījām izglītības jomai 
– gan skolu sistēmas, gan ēku sakārtošanai.

izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā no četrām 
izglītības iestādēm 1. septembrī darbu uzsāka vairs 
tikai divas – Augstkalnes vidusskola ar struktūrvienī-
bu bukaišu skola un Annas brigaderes pamatskola. 
priecē tas, ka tērvetes skolas ēkai durvis neaizslē-
dzām, bet gan atradām veiksmīgu darījumu un sadar-
bības partneri, kā arī varēsim iekārtot telpas tērvetes 
novadpētniecības krātuvei.

Apjomīgi renovācijas darbi tika veikti annas 
brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupu 
“sprīdītis” ēkai. 1. septembrī mazuļiem durvis vēra 
gaiša un krāsaina divstāvu ēka ierastās vienstāva ēkas 
vietā. Radīta vieta vēl trim grupiņām un aktu zālei, 
kā arī, izveidojot atsevišķu ieeju, tika ierādītas telpas 
tērvetes pagasta pārvaldei un gada sākumā izveido-
tajam Jauniešu iniciatīvu centram.

augstkalnes vidusskolas internāta ēkai veicām silti-
nāšanas darbus, kā rezultātā šobrīd ir silti un mājīgi ne 
tikai internāta istabiņās, bet arī klasēs un sporta zālē.

Maijā atzīmējām tērvetes kalnamuižas baznīcas 
400. dzimšanas dienu un dieva svētību saņēmām 
no latvijas ev. lut. baznīcas bīskapa pāvila brūvera 
un arhibīskapa Jāņa vanaga. dienu pirms Adventes 

laika tērvetes novadā pirmo reizi tika organizētas ļoti 
sirsnīgas un uz pārdomām iedvesmojošas lūgšanu 
brokastis, uz kurām īpaši tika aicināti novada domes, 
pašvaldības un tās struktūrvienību vadītāji, iestāžu 
vadītāji, kā arī uzņēmējdarbības veicinātāji, cilvēki, 
kuriem ikdienā jāuzņemas liela atbildība, kam nepie-
ciešams iedrošinājums un liels morālais spēks.

vasaras viducī tika svinēti tērvetes novada svētki. 
Šiem svētkiem pievienotā vērtība bija grandiozais svēt-
ku gājiens, kas bruņoto spēku orķestra pavadījumā 
vijās cauri tērvetes silam. tas bija gada notikums, 
kurā bija jaušama pašvaldības iedzīvotāju vienotība, 
ģimeniskums, piederība, lepnums un mīlestība pret 
savu novadu! laipni lūdzam uz tērvetes novada svēt-
kiem 2015. gada 18. un 19. jūlijā!

Novadā par pašvaldības līdzekļiem tika sarūpēti un 
iedegti seši “gaismas ceļi” tajās novada pagastu vie-
tās, kur gada tumšajos mēnešos cilvēki pārvietojās 
tumsā un nedrošībā. sirsnīgā pateicībā par to iedzī-
votāji tērvetes novada domes priekšsēdētājai dacei 
reinikai valsts svētku pasākumā dāvināja pašu rokām 
adītus pirkstainus cimdus.

Mums ir pārliecība – esam mazi, bet stipri. to pie-
rādām savos darbos, tas jaušams gandarījumā par 
paveikto. Ne velti tērvetes dabas parks latvijā atkār-
toti ir “draudzīgākā vieta ģimenēm ar bērniem”, ne 
velti uzņēmējdarbības vadītāji sadarbības rezultātā 
pašvaldību dēvē par “uzņēmējdarbībai draudzīgu”, 
aizvien vairāk pacientu veselību atgūst rehabilitācijas 
centrā “tērvete” un par prieku darbiniekiem aizvien 
vairāk cilvēku kā jauku mājvietu sev un saviem līdzcil-
vēkiem izvēlas sociālās aprūpes centru “tērvete”.

Ikvienai latvijas pašvaldībai, žurnāla “logs” veidotā-
jiem un lasītājiem jaunajā gadā veselību, dzīvesprie-
ku, daudz radošu un iedvesmojošu domu, īstenojamu 
iespēju un racionālu pieeju!

TĒRVETES novadsTĒRVETES novads
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2014. gadā tukumā ir īstenoti vairāki projekti, kas 
padarījuši pilsētu pievilcīgāku un sakoptāku. tie ir 
finansiāli vērienīgi, tomēr visās pašvaldībās rit ūdens-
saimniecības sakārtošana un ielu asfaltēšana pēc “lie-
lās rakšanas”. vairāk akcentēsim tieši mūsu novadam 
raksturīgos jaunumus.

pēc tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkas 
siltināšanas celtne ieguva jaunu veidolu. Jaunā mācī-
bu gada sākumā tika atvērta bērnudārza “vālodzīte” 
filiāle “lotte”. Rekonstruējot ēku, tika radītas vietas 
116 bērniem, kas būtiski samazināja pirmsskolas vecu-
ma reģistrēto bērnu rindu, radītas 26 jaunas darba-
vietas, kā arī veicināta iespēja atgriezties darba tirgū 
bērnu vecākiem.
neparedzēti līdzekļi tika ieguldīti, lai atrisinātu jautā-
jumu par tukuma e. birznieka-upīša 1. pamatskolas 
skolēnu ēdināšanas nodrošināšanu, kad 2013./2014. 
mācību gada sākumā slēdza skolas ēdnīcu. Šī situā-
cija prasīja steidzamu risinājumu, un neilgā laikā tika 
uzcelta jauna piebūve skolas pagalmā, kurā iekārtots 
virtuves bloks ar ēdamzāli, bibliotēka, zēnu darbmā-
cības kabineti un darbinieku kabineti.
vairāki projekti realizēti arī novada pagastos. 
labiekārtota džūkstes pagasta parka teritorija, 
nodrošinot iedzīvotājiem un tūristiem ērtu un drošu 
piekļuvi pie svarīgiem objektiem. lai nodrošinātu 
vienmērīgu sociālā darba pieejamību pagastu teri-
torijās, aizvadītajā gadā tika atvērti kopienas centri 
irlavas un sēmes pagastā. savukārt lestenes pagastā 
tika atvērta aptieka.

svarīga loma ir aizvadītajiem kultūras pasākumiem, 
kas ne vien sagādāja pozitīvas emocijas, bet arī pulcēja 
vienuviet novada iedzīvotājus. Jau ceturto reizi tukumā 
svinējām rožu svētkus, kad durbes estrādē notika 

pasaules koru olimpiādes ieskaņu koncerts; mākslinieki 
un dzejnieki no astoņiem kurzemes novadiem un pil-
sētām satikās kurzemes mākslas un dzejas dienās.

Aizvadītais gads ir bijis lielu pārmaiņu gads. sakarā 
ar tukuma novada domes ilggadējā priekšsēdētāja 
Jura Šulca ievēlēšanu 12. saeimā (šis notikums varētu 
vedināt pašvaldības veikumu vērtēt ar desmitnieku), 
vadības grožus savās rokās ir pārņēmis ēriks lukmans, 
kurš ilgus gadus bija priekšsēdētāja vietnieks. tukuma 
novada domes deputātu pulkam pievienojušās divas 
jaunas deputātes – linda zemīte un sarmīte krecere. 
slampes un džūkstes pagastu pārvaldi aizvadītajā 
gadā sāka vadīt dace pole. savukārt jurģus piedzīvo-
ja tukuma novada dzimtsarakstu nodaļa, kas tagad 
apmeklētājus pieņem jaunās telpās.

līdzība ar kinopasauli mums viegli rodama. tā kā 
2014. gadā tukumam bija pienākusi kārta rīkot sešu 
pašvaldību (dobele, saldus, kuldīga, kandava, talsi, 
tukums) sadraudzības pasākumu, šim notikumam 
par godu sadarbībā ar tukuma jauniešu televīziju 
“tutv” tika uzņemta īsfilma “ekspedīcija “savas pil-
sētas vēstnieki””. filmas galvenie varoņi ir tukuma 
novada domes darbinieki, kuru dzimtā pilsēta ir kāda 
no šīm sešām latvijas pilsētām, tās vēstījums – parādīt 
savas dzimtās pilsētas savdabību un skaistumu. filmas 
pirmizrāde notika 10. oktobrī tukumā.

kopš pagājušā gada tukuma novads ir viena no paš-
valdībām, kam ir gods sevi dēvēt par eiropas Gada 
pašvaldību, jo konkursā “eiropas gada pašvaldība 
2014” tukuma novads uzvarēja novadu konkuren-
cē ar iedzīvotāju skaitu virs 7000 un ieguva balvu 
nominācijā “pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai”. Šis 
apbalvojums ir apliecinājums tam, ka darbs, kas tiek 
ieguldīts tukuma novada attīstībā, tiek novērtēts, 
pamanīts un atzīts arī valsts mērogā.

TUKUMA novadsTUKUMA novads
Aiga Priede

rekonstruētā baložu iela tukumā.
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gads aizritējis darbīgi, ir realizēti vairāki lieli projekti:
•	beidzies projekts “ūdens ieguves vietas sakārtoša-

na, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 
vaiņodes pašvaldībā”;

•	kpfi projektā nosiltināta vaiņodes vidusskolas 
sporta halle, internātpamatskolas ēkas;

•	ar es leAdeR projekta finansējumu vaiņodes 
parkā uzstādīti četri āra trenažieri. tie izvēlēti pēc 
principa, lai, tos izmantojot, tiktu stimulēta sirds 
un asinsvadu sistēma un būtu iespējams nodarbi-
nāt dažādas muskuļu grupas. Ražotājs paredzējis, 
ka tos var izmantot cilvēki vecumā no astoņiem 
līdz 70 gadiem;

•	citā leAdeR projektā vaiņodē izbūvēts multifunk-
cionāls sporta laukums. Novada iedzīvotāji ir iegu-
vuši 15x30 metru lielu sporta laukumu ar gumijotu 
segumu, kas vasaras laikā piemērots minifutbola, 
basketbola, volejbola un florbola spēlēšanai, bet 
ziemā kalpos par hokeja laukumu vai slidotavu. 

vaiņodes pašvaldības rīkotajā projektu konkursā 
“darīsim paši 2014” bija iespējams saņemt finan-
sējumu publisku pasākumu rīkošanai. Atbalstīti tika 
pieci projektu pieteikumi.

•	embūtē bakūzes 
muižā notika rakst-
niekam Jēkabam 
Janševskim veltīts 
pasākums, kurā ap-
meklētājus iepazīsti-
nāja ar stāstījumu par 
rakstnieka dzīvi un 
daiļradi, kungu ķēķa 
virējas cienāja ar gar-
du zupu, noslēgumā 
notika zaļumballe.

•	Rudens karnevālā “ciemos pie burkāna” izgata-
votās maskas atradīja gan ģimenes, gan individuāli 
dalībnieki.

•	“dzejas dienu 2014” koncerts embūtes bruņinie-
ku pilsdrupās, kur uzstājās vaiņodes vidusskolas 
absolvente liepājas teātra aktrise sigita Jevgļevska 
un mūziķis Māris kupčs ar Jāņa petera dzejas stun-
du “grēcinieka lūgšana”. emocionālo priekšne-
sumu papildināja “dabas koncertzāle” pilsdrupu 
laukumā – atvasaras viegli iekrāsotie varenie koki, 
rēnās saules atspulgs dīķī pirms rietēšanas, zemu 
lidojošo gulbju pāris, augstās rudens debesis un 
dziļš klusums, kurā skanēja tikai aktrises balss un 
ģitāras melodijas.

•	Jaunu prasmju apgūšana netradicionālajā māj-
amatniecībā, kur tika rīkotas dekupāžas, filcēša-
nas, pērļošanas un sveču liešanas nodarbības.

•	projektā “iepazīsti pižuka dīķi un tā apkārtni!” 
vaiņodes vidusskolas skolēni pārbaudīja zināša-
nas par dīķa vēsturi, tika noskaidrotas dīķa apkār-
tnē sastopamās koku un putnu sugas, augu daudz-
veidība un biezība, veidots “ziedu vainags”, nosa-
kot aizsargājamos un indīgos augus, ar navigāci-
jas aparātu noteikti dažādi dīķa parametri, pētīts 
ūdens un gaiss, noskaidroti dīķī dzīvojošie kukaiņi 
un zivis, pārbaudītas orientēšanās prasmes ar 
kompasu, ugunskura iekuršana, spēlēts pašizgata-
votais “pižuka riču – račs” un stacijā “labu apetīti!” 
ieturētas pusdienas.

VAIŅODES novadsVAIŅODES novads
Inese Pūlīte
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Aizvadīto gadu valkas novada pašvaldība aizvadīja 
Jāņa cimzes zīmē. skolotāju skolotāja 200. jubi-
lejas gadu ieskandināja latvijas Radio kora koncerts 
sigvarda kļavas vadībā valkas pilsētas kultūras namā. 
gada garumā valkā notika virkne cimzem veltītu 
pasākumu, kuri piesaistīja gan vietējo, gan pasaules 
mediju uzmanību.

kulminācijas pasākums – latviešu un igauņu koru 
dziesmu lielkoncerts “cimzes kods” norisinājās 31. 
maijā valkas brīvdabas estrādē. koncerta program-
mu īpašu vērta četri pirmatskaņojumi, kurus spe-
ciāli lielkoncertam radīja izcilie latviešu komponisti 
Raimonds pauls, Mārtiņš brauns, selga Mence un 

igauņu komponists Renē espers. latviešu komponis-
tu radītajam dziesmu ciklam “cimzes stunda” vārdus 
rakstīja dzejnieks Jānis peters. pasākumā latviešu un 
igauņu koriem uzrunu teica latvijas Ministru prezi-
dente laimdota straujuma, runu noslēdzot ar vār-
diem: “Kamēr latvijā un Igaunijā būs dziesmu svētki, 
tikmēr dzīvos arī mūsu tautas.”

Rīgas latviešu biedrības goda biedra 200. jubilejas 
gada noslēgumu ar kultūras programmu “Jānis cimze 
– kultūrnācijas veidotājs” svinēja tieši Māmuļā. pirmo 
reizi vēsturē pie latviešu biedrības nama plīvoja valkas 
karogs. Rīgas latviešu biedrības priekšsēdētājs guntis 
gailītis veltīja atzinības vārdus domei, ka tā spējusi 
cimzes jubileju pārvērst par visas latvijas svētkiem. 
kultūras programmas pirmajā daļā zelta zālē notika 
cimzem veltīti lasījumi. ievadā svinīgu uzrunu teica 
kultūras ministre dace Melbārde. Ar lasījumiem uzstā-
jās Arnolds klotiņš, ilma grauzdiņa, Arvīds bomiks un  
citi mūzikas lietpratēji. turpat pirmo reizi pasniedza 
valkas novada domes iedibināto Jāņa cimzes balvu 
novada labākajam izglītības darbiniekam. Šogad to 
saņēma valkas ģimnāzijas angļu valodas skolotāja 
ingrīda Hedemarka. kultūras programmu lielajā zālē 
noslēdza koncerts “latviešu tautas dziesmu apdaru 
krājuma Jaunā dziesmu Rota atvēršana”.

cimzes jubilejas gadā valkas novada domes izdo-
tais kompaktdisks Jānim cimzem – 200 ir guvis 
atzinību arī profesionāļu vidū un nominēts Mūzikas 
ierakstu gada balvai “zelta mikrofons 2014” katego-
rijā “labākais vokālās un kora mūzikas albums”. “Šis 
kompaktdisks ir unikāls projekts, jo pirmo reizi latviešu 
mūzikas vēsturē vienā ierakstā atrodamas tik daudz 
Cimzes apdarinātu tautasdziesmu, kā arī trīs jaundarbi, 
kurus pasūtījusi Valkas novada dome,” par kompaktdis-
ku stāsta valkas novada domes priekšsēdētājs vents 
armands krauklis.

savukārt kārļa ulmaņa pieminekļa uzstādīšana 
pilsētas centrā pagājušā gada novembrī sabiedrī-
bai atgādināja faktu par latviešu pagaidu nacionālās 
padomes dibināšanu valkā un pilsētu kā “neatka-
rīgās latvijas valsts idejas šūpuli”. sagaidot latvijas 
simtgadi, tieši padomes dibināšanas jubileja 2017. 
gadā būtu nozīmīgākais simtgadei veltītais pasākums 
valkā, kas atgādinātu par pilsētas lomu neatkarīgās 
latvijas valsts tapšanā.

iepriekšējā gadā novadā arī aizsākās jaunas un spilg-
tas tradīcijas – pirmo reizi Robežtirgus laikā notika 
starptautiskais gaļas un desu festivāls, jūlijā nori-
sinājās pirmā lauku diena, bet augustā valcēnieši 
uzmanību piesaistīja ar pirmajiem melodiskās mūzi-
kas svētkiem, kas šogad notiks 1. augustā.

arī šogad valkā tiks iedibinātas jaunas tradīcijas – 1. 
starptautiskais grila festivāls 10. maijā Robežtirgus 
laikā un “Neiespējamais skrējiens” 14. novembrī. 
taču visīstākie svētki valcēniešiem būs vispasaules 
valcēniešu diena 3. oktobrī, kas noslēgsies ar krāšņu 
koncertu “valcēnieši valkai”.

VALKAS novadsVALKAS novads
Zane Brūvere
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Aizvadītajā gadā valmiera jutās pamanīta un novēr-
tēta ne vien valsts, bet arī pasaules mērogā, un tas 
viss, pateicoties iedzīvotāju enerģiskam, nesavtīgam, 
radošam un mērķtiecīgam darbam. valmieru droši 
var saukt par – darbīgu labklājības pilsētu visiem. 
Jomas, kas 2014. gadā ļāva valmierai “iemirdzēties” 
citu pašvaldību vidū, ir ražošana, uzņēmējdarbība, 
starptautiskā sadarbība un sports.

ražošanā un uzņēmējdarbībā – solis augšup
valmiera ir industriāla, rūpnieciska un vienlaikus zaļa 
pilsēta – nacionālās attīstības centrs, jo te atrodas 
vairākums vidzemes lielo uzņēmumu, kā arī valsts 
ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kas ir atpazīs-
tami arī ārpus latvijas robežām. valmieras uzņēmumi 
ir lielākie darba devēji reģionā, nodarbinot ne tikai 
pilsētas, bet arī reģiona iedzīvotājus. lai gan mūsu 
lielākie uzņēmumi – As “valmieras stikla šķiedra”, siA 
“vAlpRo”, As “valmieras piens” un siA “valmieras 
mēbeles” – vienmēr izcēlušies ar īpaši augstiem eks-
porta un peļņas rādītājiem, 2014. gadā izjutām īpašu 
lepnumu, jo As “valmieras stikla šķiedra” nodibi-
nāja ražotni “valmiera glass UsA corp.” amerikas 
savienotajās valstīs. turklāt 2014. gadā uzņēmums 
ieguva laikraksta “dienas bizness” balvu “top 500 
eksportētājs”.
valmieras pilsētas pašvaldība pamatoti lepojas un 
maksimāli cenšas atbalstīt pilsētā esošos uzņēmu-
mus, kas ir gan lielākie darba devēji, gan nodokļu 
maksātāji. 2014. gada nogalē tika uzsākts darbs pie 
vidzemes industriālā parka projekta izstrādāšanas. 
tā būs mērķtiecīgi attīstīta teritorija ražošanai, kas 
turpinās līdzšinējo valmieras pilsētas industriālās 
zonas attīstību beverīnas novada virzienā. pašvaldība 
godprātīgi strādā, lai veicinātu ne tikai pilsētas un tās 
iedzīvotāju, bet arī apkārtējo novadu un visa reģiona 
labklājību.

starptautiskā sadarbība un sports – 
“atslēga uz ārpasauli”
kā jau ierasts, arī 2014. gadā valmieras 
vārds izskanēja tuvākās un tālākās 
zemēs, pateicoties dažādu valstu pār-
stāvju vizītēm. valmierā viesojās Ķīnas 
tautas Republikas, zviedrijas karalistes, 
slovākijas, dienvidkorejas, Moldovas 
un Azerbaidžānas pārstāvji, turklāt 2014. 
gadā valmieras pilsētas pašvaldība 
parakstīja sadarbības līgumu ar sijezenes 
rajonu Azerbaidžānā.
sports allaž ir bijis valmieras prieks un 
lepnums, jo ik gadu augsti paceltu galvu 
varam stāstīt par kārtējiem valmierie-
šu un valmieras sporta skolas audzēk-

ņu panākumiem. Arī XXii ziemas olimpiskās spē-
les sočos nebija izņēmums, jo bobslejista oskara 
melbārža vadītā ekipāža izcīnīja sudraba medaļas 
četrinieku sacensībās, sasniedzot latvijas bobsleja 
vēsturē labāko rezultātu pēc valstiskās neatkarības 
atgūšanas. vērā ņemamus rezultātus izdevās sasniegt 
arī latvijas bobsleja otrās ekipāžas pilotam oskaram 
Ķibermanim, bet olimpisko debiju piedzīvoja kalnu 
slēpotājs Mārtiņš onskulis. Arī divkārtējais un vienī-
gais olimpisko spēļu čempions bMX riteņbraukšanā 
valmierietis māris štrombergs 2014. gadā ikvienam 
pasaulē atgādināja par latviju un valmieru, izcīnot 
gan eiropas, gan Asv čempiona titulu bMX riteņ-
braukšanā.

izdzirdēti latvijā
valmiera ir tradīcijām bagāta pilsēta ar aktīvu saim-
niecisko un sabiedrisko dzīvi. 2014. gadā valmiera 
izcēlās citu latvijas pašvaldību vidū, jo pilsētā tika 
pabeigta vidzemes augstskolas inženierzinātņu 
kompleksa būvniecība un izstrādāti vairāki jauni 
projekti. valmieras profesionālajai vidusskolai tika 
piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra 
statuss, līdz ar to tā kļuva par valmieras tehnikumu. 
2014. gadā pirmo reizi tika pasniegta izcilā latviešu 
režisora oļģerta krodera balva, valmierā 4. maijā 
notika latvijas Republikas Neatkarības atjaunoša-
nas dienas militārā parāde, par 12. saeimas depu-
tātu tika ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētājs 
inesis boķis, bet latvijas Atvērto tehnoloģiju asoci-
ācija valmieras pilsētas pašvaldībai pasniedza balvu 
“atvērtākā valsts iestāde”.
Šie notikumi gan pašvaldībai, gan valmieras iedzī-
votājiem pierāda, ka kopīgi mēs varam sasniegt gan 
mazos, gan lielos sapņus, mēs varam veidot labāku 
dzīvi valmierā, vidzemes reģionā, liekot arī latvijas 
vārdam ar lepnumu izskanēt plaši pasaulē.

VALMIERAVALMIERA
Justīne Deičmane
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kāds bijis aizvadītais gads nelielajā varakļānu nova-
dā? darbīgs!

Čakli strādā mūsu novada lauksaimnieki, varakļānu 
novads latvijā ir viens no visvairāk koptajiem, par to 
uzslavu pelnījuši lauksaimniecības zemju apsaimnie-
kotāji. lielu atbalstu zemniekiem sniedz lpks “vAks” 
varakļānu filiāle. varakļānu pagasta grozās uzbū-
vēta graudu noliktava un administratīvās telpas. 

tradicionālajā sakoptākās sētas konkursā par labā-
ko ražošanas uzņēmumu tika nominēta z/s “sābri”. 
zemnieku saimniecības īpašnieki daina un Jānis pelši 
rūpējas ne tikai par fermu, bet arī vides sakopšanu ap 
to. gaidot ziemassvētkus, īpašais dekorējums pie fer-
mas iepriecināja gan pašus, gan garāmbraucējus.

gazeļu godināšanas pasākumā balvu “vidzemes 
gazele 2014” un “lursoft” speciālbalvu saņēma sia 
“Gb koks” Murmastienes pagastā. siA “gb koks” 
atzīts par visstraujāk augošo uzņēmumu vidzemē.

vasarā varakļānu novada pašvaldība intensīvi darbo-
jusies, lai uzlabotu ceļu segumu pagastos un pilsētā. 
ceļa seguma materiāls tika gatavots vietējā karjerā, 
kopsummā vairāk nekā 5000 m3 drupinātās šķembas, 
vietējās nozīmes ceļu segums tika atjaunots vairāk 
nekā 5 km garumā. pabeigti darbi pie gājēju ietves 
būvniecības barkavas ielā.

pavasarī sākās aktīva atpūtas kompleksa – peldbasei-
na izmantošana, jāpiebilst, ka skolu audzēkņi peld-
baseinu var izmantot par brīvu.

lieliskas iespējas sniedz atpūtas komplekss “raibais 
asaris”, ar savdabīgu skaistumu sevi piesaka 
stirnienes muižas komplekss, kurā izvietojušās vai-
rākas varakļānu pagasta iestādes. pagājušajā gadā 
stirnienes baznīca svinēja 100. gadadienu. tautas 
namā un baznīcā ik gadu notiek vērienīgi pasākumi.

pabeigts vērienīgs projekts – divu daudzdzīvokļu 
māju renovācija, pašvaldības administrācijas vaja-

dzībām nopirkti divi elektromobiļi. septembrī tika 
pabeigts vēl viens liels projekts ar lAd atbalstu – 
pilsētas centrālā laukuma rekonstrukcija, ierīkota 
strūklaka, labirints un oriģināls saules pulkstenis.

sia “varakļānu veselības aprūpes centrs” nodroši-
na īslaicīgu sociālo aprūpi pilngadīgām personām, 
kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības 
stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvaja-
dzības. to cilvēku skaits, kam nepieciešama aprūpe 
un ārstēšana, novadā ir lielāks par iespējām, kādas 
bija līdz šim, tāpēc trešā stāva septiņu istabu iekār-
tošana ar 22 vietām klientiem un četrām darbavie-
tām aprūpētājiem ir nozīmīga, svarīga un aktuāla. 
Mēbeles tika dāvinātas no vācijas vaijes novada, ar 
ko pašvaldībai ir cieša sadarbība. sagaidāms vēl viens 
humānās palīdzības sūtījums no zviedrijas. 

varakļānu novada pašvaldība īpaši rūpējas arī par 
skolu jaunatni. Šajā mācību gadā visi skolu audzēkņu 
saņem brīvpusdienas, tiek nodrošināti transporta 
pakalpojumi skolas apmeklējumiem, kā arī dažādām 
sporta sacensībām, konkursiem un olimpiādēm.

Aizvadītajā gadā tika svinētas vairākas nozīmīgas 
jubilejas – 230. gadadiena, kopš varakļāni saukti 
par miestu, 200 gadu jubileja sv. viktora baznīcai 
un 160 – varakļānu baznīcai, jau 21. gadu iznāk 
varakļānu novada laikraksts “varakļōnīts”.

domai ir liels spēks, tāpēc 2015. gadā domāsim labas 
domas, spriedīsim reāli, lai ietu uz priekšu, lai īsteno-
tu savus mazos sapņus, kas veido lielo – novada un 
ikviena iedzīvotāja izaugsmi un labklājību.

VARAKĻĀNU novadsVARAKĻĀNU novads
Aina Jaunzeme
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latgales “kaukāzs”. tā jokojot dēvē rožkalnu pagas-
tu, kurā ir tikai 751 iedzīvotājs, bet 2014. gadā viņi 
varēja lepoties ar trim jubilāriem, kuri ir sasnieguši 
100 gadu slieksni. Janvārī tika sumināta šobrīd līvā-
niete, bet 93 gadus Rožkalnu pagastā nodzīvojusī 
tatjana bogdanova, jūnijā – boļeslavs siksnāns, bet 
decembrī – Jāzeps strods.

stabila un ievērojama sociālā palīdzība. pēdējos 
divos gados grozīti vairāki pašvaldības saistošie notei-
kumi, kas nāca par labu novada iedzīvotājiem. Jau 
kopš 2012./2013.  mācību gada piešķiram brīvpus-
dienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, visiem 
novada vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem. 
bērna piedzimšanas pabalsts – 214 eiro – šobrīd ir 
viens no lielākajiem valstī. labs atbalsts iedzīvotājiem ir 
arī vienreizējs pabalsts stacionāro medicīnas pakalpo-
jumu apmaksai ikvienam novada iedzīvotājam – 65 eiro 
gadā un daudzi citi pabalsti dzīves nestundā. 
soli pa solim risinām pamatproblēmu – ceļu remon-
tus. daudz pūļu un darba tika ieguldīts pašvaldības 
autoceļu stāvokļa uzlabošanā, kā arī jautājumam par 
septiņiem (!) ļoti sliktā stāvoklī esošiem valsts ceļa 
kilometriem, kas ved no pašvaldības administratīvā 
centra vecvārkavas uz preiļiem. Attīstības un infra-
struktūras komiteja izveidoja pašvaldības autoceļu 
labošanas un caurteku izbūvju prioritāro secību 
(kopumā 19 objektus). objekti, kuriem pērn nepietika 
līdzekļu, tiks renovēti šajā gadā.
tradīciju atdzimšana un turpināšanās. vārkavas 
novads pilnībā attaisno savu saukli, ka te gadsimtiem 
Dubna un Feimanka teiksmainos krastos latgales dzies-
mu šūpo. latgalisko dvēseli kopj četras folkloras kopas 
un viena tautas deju kopa. vārkavas vidusskolā ir 
atdzimusi vakarēšanas tradīcija. Ap Andrejiem vidus-
skolas sākumskolas folkloras kopa “vuolyudzeite” 
pulcina folkloras kopas uz lustīgu un darbīgu kopā-
būšanu. Novada lepnums ir arī nupat gada jubile-
ju nosvinējusī un jau plaši pazīstamā jauniešu fol-
kloras kopa “sudobri”. vasarā vecvārkavas estrādē 
norisinājās tautas mākslas festivāls “pyurs i luode”.

savukārt latgalisko darba tikumu draudzīgi un salie-
dēti kopj šogad vārkavas pamatskolā atdzimušais 
mazpulks “avotiņi”. patriotisma jūtas jauniešos stip-
rina pirms pāris gadiem aktīvi darboties sākusī 312. 
preiļu jaunsargu vienība. otro gadu vārkavas vidus-
skolā 11. novembrī notiek melnās kafijas vakars, kad 
godinām visus par latvijas brīvību kritušos. 
novada kodols un pamats – spēcīgas un progresī-
vas lauku saimniecības. pēdējos gados ir vērojama 
patīkama tendence, ka laukos atgriežas jaunieši, kas 
nolēmuši turpināt savu vecāku darbu – kopt zemi un 
saimniekot. otro gadu konkursa “senču aicinājums” 
finālistos ir arī vārkavas novada jaunie lauksaimnieki.
novada vārds un cilvēki filmā “segvārds vientulis”. 
2013. gada martā novadā trīs dienas tika filmētas ainas 
filmai “segvārds vientulis”. filmas uzņemšanas koman-
dai pašvaldība nodrošināja naktsmītnes un ēdināšanu. 
Neparastais notikums saviļņoja un aktivizēja vietē-
jo sabiedrību, un filmas veidotājiem katrs palīdzēja, 
kā vien spēja. pateicībā par atsaucību un sirsnīgo 
uzņemšanu vārkavieši saņēma ielūgumus uz filmas 
pirmizrādi Rīgā. daudzi no ielūgtajiem arī izmantoja 
vienreizējo iespēju pirmajiem redzēt filmu, tikties ar 
režisoru normundu puci, ar galveno lomu tēlotājiem, 
kā arī ieraudzīt sevi uz lielā ekrāna, jo vairāki vietējie 
iedzīvotāji piedalījās masu skatos. filmas titros norādīti 
visi atbalstītāji un palīgi no vārkavas novada, tāpēc fil-
mas tapšanā iesaistītie ir pateicīgi par šādu cieņpilnu 
attieksmi un priecājas par novada publicitāti.

VĀRKAVAS novadsVĀRKAVAS novads
Maija Praņevska
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Aizvadītais gads vecpiebalgas novada pašvaldībai 
bija tikpat spraigs kā iepriekšējie, arī problēmas nere-
ti bija jārisina, taču vairāki notikumi padarīja gadu par 
īpaši nozīmīgu. ieskatam pozitīvo pārmaiņu, spilgtā-
ko emociju un pasākumu virpuļu tops.

•	 vērtējot saimnieciskos darbus, ir prieks un ganda-
rījums par paveikto infrastruktūras sakārtošanā 
un es fondu apguvē. vērienīgākie no projektiem 
ne tikai priecē skatu, bet jau šobrīd nes praktisku 
labumu – rūpējoties par pašvaldības piedāvā-
to pakalpojumu pieejamību un drošību, veikta 
ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukci-
ja, īstenojot četrus kpfi līdzfinansētus projektus, 
uzlabota ēku energoefektivitāte divās lielākajās 
novada mācību iestādēs – nosiltināta vecpiebalgas 
vidusskolas pirmsskola, internāts un sporta zāle un 
taurenes pamatskola. savukārt, lai dažādotu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, dzērbenes pagastā 
tika atklāts sabiedriskais centrs, bet kaivē esam 
pabeiguši kinomānijas projektu, kas ļauj skatīties 
kvalitatīvu kino 3d formātā.

•	 ikvienas pašvaldības lielākā bagātība ir cilvēki, 
kas lepojas un jūtas atbildīgi par savu novadu, 
tāpēc varam teikt – esam bagāti. latvijas novadu 
vidū vecpiebalga izceļas ne vien ar savu kultūrvi-
di, bet arī ar ļaudīm, kuri ciena pagātni, domā par 
nākotni un čakli strādā šodienai. gada sākumā ar 
krāšņu tautastērpu parādi lasītāju vērtējumam tika 
nodota radošās darbnīcas “vēverīšas” vadītājas 
dagnijas kupčes un etnogrāfes aijas Jansones 
grāmata “piebalga ir, bija un būs”, kas vēsta par 
piebaldzēnu ģērbšanās kultūru 19. gadsimtā, bet 
oktobra sākumā mūsu audēju darbi iekaroja starp-
tautisko tautas mākslas forumu Ķīnā.

•	 latviskās kultūras bagātības sargā un augstu godā 
tur piebalgas muzeju apvienība “orisāre”, kas, godi-
not rakstnieku un sabiedrisko darbinieku, brīvības 
piemineklī iekaltā veltījuma “tēvzemei un brīvībai” 
idejas autoru kārli skalbi viņa jubilejā, organizēja 

triju pasākumu ciklu – bērnu radošo pēcpusdie-
nu, pasaku konkursu un diskusiju par rakstnie-
ka devumu sabiedrībai un ineteraktīvo muzejpe-
dagoģisko programmu “ienāc pasakā!”. projekta 
rezultātā iekārtota nodarbību telpa, kas raksturo 
pasakas “kalna gars un milzis” galvenā varoņa kalna 
gara dzīvi, izgatavoti pasaku tēlu kostīmi, izveidoti 
teritorijas objekti, kas palīdzēs vizualizēt vairākas 
pasakas un ļaus bērniem tajās darboties – viesoties 
dzirnavās un braukt lūkoties ziemeļmeitu, rāpties 
garajā pupā un izspēlēt zemo debesu spēli.

•	 saikne ar pagātnes mantojumu netraucē nova-
da iedzīvotājiem būt moderniem un radošiem, 
meklēt jaunas idejas un spēt tās īstenot. sagaidot 
dižā pasaku ķēniņa kārļa skalbes 135. jubileju, 
piebaldzēni, biedrības “piebalgas attīstībai” un 
tās vadītāja Mārča ločmeļa aicināti, īstenoja skrē-
jienu “nesam gaismu” – šoreiz no brīvības pie-
minekļa uz vecpiebalgas “saulrietiem” (pirms 
diviem gadiem gaisma no vecpiebalgas tika nesta 
uz Rīgu). patriotisms sākas ar piederību ģimenei 
un sabiedrībai, kurā cilvēks uzturas. 135 kilomet-
rus garais stafetes skrējiens ir apliecinājums aktī-
vai pilsoniskai pozīcijai un pierādījums tam, ka 
kopīgi var sasniegt pozitīvu mērķi, gūt pozitīvas  
emocijas.

•	 2014. gadā par nācijas mīļāko grāmatu tika atzīta 
novadnieka kārļa skalbes pasaka “kaķīša dzir-
navas”. lai arī sarakstīta teju pirms simts gadiem, 
pasaka joprojām ir aktuāla un piemērota ne tikai 
bērniem, bet arī pieaugušajiem. baltā kaķīša stāsts 
par ticību labajam, nepadošanos un nepiecie-
šamību saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi jebkurā 
situācijā pavadīs mūs arī jaunajā gadā, tāpēc, 
nebaidoties no grūtībām, mērķtiecīgi turpināsim 
iesākto. esam pārliecināti, ka katrai pašvaldībai ir 
savas ieceres un nākotnes plāni. lai baltumu, ko 
sagaidām no ziemas, mēs katrs spētu rast domās, 
sirdīs un darbos!

VECPIEBALGAS novadsVECPIEBALGAS novads
Dzidra Ješkina
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“Mēs esam lepni par to, kas mums ir, mēs varam un 
vēlamies to parādīt citiem,” teic vecumnieku novada 
domes priekšsēdētājs rihards melgailis.

2014. gada vēsturē izvēlējāmies trīs parādīšanas vēr
tus notikumus.

• 2014. gada jūlijā vecumnieku novada jauniešu 
koris “via stella” ar diriģenti lieni batņu ieguva 
zelta medaļu pasaules koru olimpiādes konkursa 
kategorijā “sakrālā mūzika ar pavadījumu”. Šajā 
brīdī vecumnieku novada iedzīvotāji gavilēja – 
bija priecīgi, gandarīti un lepni par kora sasnie-
gumiem. savā kategorijā 40 pasaules labāko koru 

konkurencē ar ļoti augstu novērtējumu – zelta 
medaļa un 91,63 punkti – “via stella” iekļuva 
labāko koru pieciniekā, kas ir fantastisks rezultāts 
mūsu novadam un visai latvijai.

• 2014. gada jūnijā iedzīvotāji svinēja vecumnieku 
novada 3. dziesmu un deju svētkus, kuros pulcē-
jās ap 600 dalībnieku – visu paaudžu dziedātāji, 

dejotāji, aktieri un mūziķi. Šajos svētkos ikviens 
iedzīvotājs varēja sajust savu piederību novadam, 
ieguldīt savu darbu un būt vienotiem, jo visa 
gada garumā kolektīvi aktīvi darbojās, lai apgūtu 
svētku repertuāru, savukārt organizatori veidoja 

svētku programmu. tie ir svētki visam novadam, 
un ikvienam klātesošajam bija iespēja kļūt par 
svētku dalībnieku, dziedot sadziedāšanās daļā 
Arvīda platpera virsvadībā. Neapšaubāmi, šādi 
svētki iedzīvotājus saliedē, iedvesmo tālākam dar-
bam sava novada attīstībā. tas vairo patriotismu 
un mīlestību pret savu novadu.

• būtisku lēmumu pašvaldība pieņēma 2014. gada 
septembrī, lai brīvpusdienas no vecumnieku 
novada domes budžeta saņemtu visi pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņi no pusotra gada vecu-
ma un pamatskolas skolēni no 4. līdz 9. klasei, 
kā arī visi novada skolu vidusskolēni neatkarīgi 
no deklarētās dzīvesvietas, proti – visi novada 
izglītības iestāžu audzēkņi un skolēni saņem 
brīvpusdienas.

VECUMNIEKU novadsVECUMNIEKU novads
Eva Vlasova
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kādus jaunus vaibstus aizvadītais gads iezīmēja 
pilsētā ar rītdienu – stāsta ventspils domes priekšsē-
dētāja pirmais vietnieks Jānis vītoliņš.
Gada notikumu tops
• Ventspils Tehnikuma infrastruktūras attīstības 

projekta īstenošana. projekta rezultātā pilnībā 
pārbūvētas esošās mācību telpas un uzbūvē-
tas jaunas telpas teorētiskajām un praktiskajām 
nodarbībām, kā arī moderna un ērta dienesta 
viesnīca skolas audzēkņiem.

• pabeigta abu ventspils katlumāju rekonstrukcija, 
uzstādot jaunus, modernus katlus un pārejot uz 
videi draudzīgu kurināmo – biomasu. tās izman-
tošana deva iespēju ventspils pilsētā par 5,7% 
samazināt siltuma tarifu, kā arī uzlabo pilsētas 
gaisa kvalitāti.

• noslēdzās ūdenssaimniecības attīstības projekta 
ceturtā kārta. pašlaik centralizēti ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumi ir pieejami jau vairāk nekā 98% 
iedzīvotāju. turklāt jāatzīmē, ka projekta ielu pos-
mos vienlaikus tika sakārtota un uzlabota arī ielu 
infrastruktūra – izbūvēts jauns betona bruģakmens 
segums un lietus kanalizācijas novadsistēma, ierī-
kots apgaismojums, sakārtotas nomales.

• ventspils elektronikas un tehnoloģiju centru 
būvniecība. tika uzsākta divu ēku būvniecība. 
elektronikas centra ēka būs vairāk piemērota elek-
tronikas un elektrotehnikas ražotājiem, savukārt 
tehnoloģiju centra ēka – mašīnbūves, metālap-
strādes, ķīmiskās rūpniecības, kā arī lielgabarīta 
izstrādājumu ražotājiem. 

• Infrastruktūras attīstība. ik gadu rūpējamies, lai 
tiktu uzlabota pilsētvide un gan ventspilnieki, 
gan pilsētas viesi ventspilī justos arvien labāk. 
Aizvadītajā gadā uzstādījām vairākus bērnu rota-
ļu laukumus daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, 
tāpat arī kopš pagājušā gada visās ventspils pirms-
skolas izglītības iestādēs ir pieejami sporta lauku-

mi. Uzsākām vērienīgu lielā laukuma rekonstruk-
ciju, pilnveidojām siA “ziemeļkurzemes reģionā-
lā slimnīca” sniegto pakalpojumu kvalitāti – gan 
veicot telpu remontus, gan iegādājoties mūsdie-
nīgu aprīkojumu, rekonstruējām un pilnveidojām 
olimpiskā centra “ventspils” sporta bāzes, turpi-
nājām slēpošanas kalna paaugstināšanu u.c.

pašvaldības veikumu vērtētu ar astoņi. Realizēti dau-
dzi svarīgi projekti, stabili strādājusi brīvosta un paš-
valdības uzņēmumi, tajā pašā laikā – krievijas noteik-
tā embargo rezultātā dažiem pilsētas komersantiem 
ir nācies saskarties ar problēmām.
ventspilnieku lepnumu par savu pilsētu katru gadu 
visspilgtāk izjūt ventspils pilsētas svētkos, kas notiek 

augusta pirmās nedēļas nogalē. īpaši gribētu piemi-
nēt svētku gājienu, kurā piedalās ļoti daudzi vents-
pilnieki, pārstāvot savus uzņēmumus vai interešu 
kolektīvus, arī mūsu domes kolektīvs katru gadu iet 
gājienā.
vai jūtamies pamanīti un novērtēti visā valstī? 
regulāri. daudzi nozīmīgi ventspils notikumi ir 
būtiski visas latvijas mērogā. daudz esam strādā-
juši ar latvijas valdību, lai eiropas savienības fondu 
finansējums būtu maksimāli izdevīgs un pieejams 
visām latvijas pašvaldībām.

VENTSPILSVENTSPILS
Linda Rudzroga un Hilda Šifere
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pasākums, kurā vienmēr jūtama neuzspēlēta piederī-
ba ventspils novadam, ir vasaras saulgriežu sagaidī-
šana Jūrkalnes ugunspļavā. tur pavadītos mirkļus ar 
gandarījumu atceras ne tikai mūsu pašu, bet arī pār-
novadu ļaudis un tālāki viesi, kuri vēlas kopā ar citiem 
sagaidīt vasaras pilnbriedu vienā no skaistākajām 
Jūrkalnes pagasta vietām. vasaras saulgriežu svinības 
Ugunspļavā kļuvušas par tradīciju. svētki svinēti jau 
piecas reizes, pašvaldība tos rīko, sadarbojoties ar igo 
mūzikas menedžmentu. pasākumu katru reizi apmek-
lē arvien vairāk cilvēku, un tie, kam patīk klusināta 
noskaņa, jau sāk uztraukties, vai šeit nebūs par skaļu, 
bet Ugunspļavā ir tik pozitīva enerģija un tik daudz 
vietas, ka neviens šeit nejūtas lieks.

tie, kas jūnijā vienmēr dodas uz Jūrkalni, zina, ka šeit 
skanēs tautas dziesmas un tautas mūzika un ērti jutī-
sies ikviens – gan tie, kas būs ģērbušies tautastērpā, 
gan tie, kas būs uzvilkuši modernas drēbes. Ja sirds ir 
atvērta priekam un gaismai, Jūrkalne ir īstā vieta, kur 
sagaidīt vasaras saulgriežus un, pusnaktij tuvojoties, 
doties uz jūru, lai redzētu, kā ūdenī ieslīd no stāvkras-
ta ripinātais ugunsrats, un baudītu divus saulrietus. Jā, 
Jūrkalnē patiesi var vērot divus saulrietus, un jums 
tie ir jāredz pašiem! ierakstiet jau tagad savā plānotā-
jā, ka 21. jūnijā mēs jūs gaidām Jūrkalnes uguspļavā, 
kur no malu malām sanāk lieli un mazi ļaudis, pašval-

dības pārstāvji un uzņēmēji, lai kopā tuvotos vasaras 
īsākajai naktij un garākajai dienai.

Jūrkalne ir iecienīts tūristu pieturas punkts, tādēļ jo 
vairāk esam gandarīti par to, ka pagājušajā gadā izde-
vām pirmo ventspils novada tūrisma bukletu, kurā 
ir ziņas par katru no 12 pagastiem – interesantākajiem 
apskates objektiem, naktsmītnēm, esam norādījuši 
to uzņēmēju adreses, kuri zina, ko nozīmē atvērtais 
lauku tūrisms.

Ja esam sākuši runāt par tūrismu, noteikti jāpiemin 
vēl viens fakts. kad ventspilī gada nogalē notika 
kurzemes tūrisma asociācijas iedibinātās kvalitā-
tes gada balvas “lielais Jēkabs 2014” pasniegšana, 
uzzinājām, ka divas no astoņām balvām pienākas 
ventspils novada uzņēmējiem. par dižo kurzemes 
zoo atzīts Aijas un Andra goldmaņu izveidotais 
Usmas minizoo “lejnieki”, savukārt Reiņa un loretas 
pižiku ūdenstūrisma uzņēmums “daba laba” Ancē 
bija labākais nominācijā “dižā kurzemes laiva 2014”. 

ventspils novada domes priekšsēdētājs aivars 
mucenieks saka: “Ir patiess prieks par cilvēkiem, kuri 
aktīvi iesaistījušies tūrisma apritē un veiksmīgi tiek galā 
ar izaicinājumu piesaistīt viesus ne tikai no latvijas, bet 
arī ārzemēm, un tādējādi pasaulē izskan arī Ventspils 
novada vārds.”

pagājušajā gadā esam tikuši arī pie novada logo, kas 
simbolizē vēja rūdītu raksturu mežiem un ūdeņiem 
bagātā piejūras novadā. tas aicina domāt par to, ka, 
brīvību mīlot un vējam spītējot, piedzīvojumi sākas 
šeit – ventspils novadā, kurā dzīvo vējā rūdītie, rei-
zēm skarbie, tomēr sirsnīgie ļaudis.

VENTSPILS novadsVENTSPILS novads
Marlena Zvaigzne
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Aizvadīto gadu viesītes novadā raksturo frāze – mazs 
cinītis gāž lielu vezumu! varam būt lepni gan par 
saviem novadniekiem, gan par paveiktajiem darbiem 
novadā. tāpēc desmit ballu sistēmā paši aizvadīto 
gadu vērtējam ar stabilu devītnieku. Mazā viesītes 
novada vārds 2014. gadā visā latvijā izskanēja vairāk-
kārt, tamdēļ nav tālu jāmeklē līdz mūsu 2014. gada 
topa piecniekam.

• 2014. gada maijā Viesītē notika vii sēlijas kongress, 
ko rīkoja viesītes novada pašvaldība sadarbībā ar 
latvijas zinātņu akadēmiju, daugavpils Universitāti 
un sēļu klubu. kongresā diskutēts par pierobežas 
pašvaldību problēmjautājumiem un par sēlijas nova-
du apvienības turpmāko darbību.

• Aizvadītajā gadā Viesītē pie-
minēta latviešu laicīgās rakstnie-
cības dibinātāja G. f. stendera 
(vecā stendera) 300 gadu jubi-
leja. godinot izcilo domātāju, 
latvijā norisinājās starptautiska 
zinātniskā konference, kas noslē-
dzās viesītē. tāpat jubilejas gadā 
pie sunākstes baznīcas tapusi 
stendera ābeces taka. Un pēc 
vecā stendera izveidotā aprak-
sta izgatavots pirmās mehānis-
kās veļas 
m a š ī n a s 
p a ra u g s , 

ko iespējams apskatīties 
viesītes muzejā “sēlija”.

• 2014. gadā Viesītē atgriezu-
šies vēsturiskie simboli – gan 
pēc daudzu gadu pārtraukuma 
pilsētā atjaunots pūtēju orķes-
tris, gan zaļā tirgus teritorijā 
atklāta āža skulptūra. Āzis kā 
simbols izvēlēts, jo savulaik, 

pirms viesītei piešķirts pilsētas nosaukums, apdzīvotā 
vieta tika saukta par Āžu miestu.

• Mūsu novada vārds vairāku mēnešu garumā visā 
valstī izskanēja tv viedspēlē “ciemos”, kas noslē-
dzās ar viesītes novadnieku komandas (Alfons žuks, 
kristaps Čibulis un Jānis osis) pārliecinošu triumfu. tā 
rezultātā iegūti 7000 eiro kāda projekta realizācijai 
viesītes novadā.

• tomēr svarīgākais vienmēr ir bijis cilvēks. kā katru 
gadu, arī aizvadītajā gadā pašvaldība novērtēja tos 
iedzīvotājus, kuri ar savu darbu veicinājuši novada 
attīstību un atpazīstamību. Mēs lepojamies ar mūsu 
sporta skolas audzēkni lainu donāni, kura ieguva 4. 
vietu pasaules jaunatnes olimpiādē Ķīnā, novadnieku 
kristapu maševski par iegūto latvijas čempiona titu-
lu autokrosā vAz klasē un aleksandru andruškeviču, 
kurš izcīnījis latvijas kausu stenda šaušanā.

Atskatoties uz pagājušo gadu, projektu jomā esam 
gandarīti par diviem energoefektivitātes projektiem 
– viesītes pii “Zīlīte” un rites pamatskolas siltinā-
šanas darbiem. kaut projekti bija jārealizē ļoti īsā 
laikā, abas ēkas šobrīd ir ieguvušas jaunas krāsas un 
bērni uzturas siltās telpās. pēc vairāku gadu pūlēm 
2014. gadā viesītes pilsētā beidzot realizēti ūdens-
saimniecības sakārtošanas un siltumapgādes sistēmas 
uzlabošanas projekti.

pavērsieni piedzīvoti arī jaunatnes jomā – pēc jau-
niešu iniciatīvas 2014. gadā notika pirmais jauniešu 
forums, kas, domājams, kļūs par tradīciju. pateicoties 
jauniešiem, aizvadītajā gadā viesītes pilsētā tapis 
hokeja laukums. gada nogalē sākts darbs pie viesītes 
novada bērnu un jauniešu centra izveides.

Arī 2015. gads būs vērsts uz novada attīstību un darbu 
iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. tiks strādāts pie 
iesāktajiem darbiem, kā arī jaunām prioritātēm.

VIESĪTES novadsVIESĪTES novads
Laura Liepiņa
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pieci nozīmīgākie notikumi:
• piedalīšanās konkursā “Eiropas Gada pašvaldība”;
• pirmie novada svētki;

• veikala “Maks” un DUS “Stārķi” atklāšana;
• robežkontroles punkta “Vientuļi” rekonstrukcija’;
• Baltijas un Latvijas čempionāts motokrosā “Baltā 
brieža” trasē.

2014. gadā īpaši atzīmējami arī citi pasākumi.

• februārī tika noslēgts sadarbības līgums starp 
krievijas federācijas pleskavas apgabala municipālo 
nodibinājumu “pitalovas rajons” un viļakas novadu. 
viļakas novada iedzīvotāji ar aizrautību vēroja 2014. 
gada ziemas olimpiskās spēles, jo starp soču olimpis-
kā sudraba medaļu ieguvējiem bobslejā četriniekiem 
bija Rekavas vidusskolas absolvents Arvis vilkaste.
• martā īstenots leAdeR projekts balkanu dabas parka 
namiņā, ierīkota centrālā apkure. balkanu dabas parks 
ir skaista vieta, kas piedāvā daudzveidīgu atpūtu – te ir 
piknika vietas, dabas takas atklāj koka skulptūras, garš-
augu dārzs, ziemā distanču slēpošanas trase, dien-
nakts tumšajā laikā pieejama 1,5 km gara apgaismota 
trases daļa, darbojas slēpošanas inventāra noma.
• aprīlī durvis vēra pirmais skaistumkopšanas salons 
viļakā.
• maijā latgales reģionā tematisko ciemu projekta 
ietvaros no viļakas novada iesaistījās Meža labumu 
ciems žīguri un folkloras ciems Upīte. Upītes ciems ir 

plaši pazīstams ar folkloras aktivitātēm un tradīcijām, 
savukārt žīguri – mežainākais pagasts novadā. Šis 
mēnesis bija visaktīvākais skolu bērniem, jau ceturto 
gadu notika viļakas novada bērnu un jaunatnes rado-
šais festivāls.
• no jūnija līdz septembrim viļakas pilsētā notika 
ielu rekonstrukciju darbi.
• Jūnijā noslēdzās projekts, kurā Rekavas vidusskolā 
tika nodrošināta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi-
nāšana, uzlabojot atjaunojamo energoresursu izman-
tošanu un uzlabojot izglītības iestādes ēkas energo-
efektivitāti. Šajā mēnesī viļakā tika rekonstruēts un 
atvērts moderns lielveikals “Maks”, bet mototrasē 
“baltais briedis” notika 2. baltijas un latvijas čempio-
nāts motokrosā.
• Jau piekto gadu Izglītības, kultūras un sporta pār-
valde pulcināja viļakas novada izglītojamos, viņu 
vecākus un pedagogus uz pasākumu “laureāts 2014”.
• Jūlijā izskanēja pirmie viļakas novada svētki.
viļakā uzstādīts pulkstenis ar pilsētas simbolu – ezīti.
• septembrī – viens no bēdīgākajiem notikumiem – 
slēgtas divas pamatskolas – kupravas un Mežvidu.
viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā sagaidījām 
pasaules jauniešu dienu krustu un dievmātes ikonu.
septembra nogalē robežkontroles vietā “vientuļi” 
viļakas novadā tika likts pamatakmens centrālās kon-
troles ēkas jaunbūvei. tas ir būvprojekts, kas paredz 
robežšķērsošanas vietas “vientuļi” rekonstrukciju.
viļakas novads piedalījās konkursā “eiropas gada 
pašvaldība”, kur no latgales plānošanas reģiona tikām 
izvirzīti otrajai kārtai. Uzvarējām un ieguvām nominā-
ciju “pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai”. Noslēguma 
pasākumā Jelgavā jutāmies pamanīti un novērtēti un 
atklājām, pie kurām lietām mums ir kopīgi jāstrādā.
• novembrī novada iedzīvotāji pulcējās uz svētbrīdi 
un kopīgi devās uz brāļu kapiem. viļakas novada 
dome sumināja septiņus zelta pārus.
• decembrī novada dome jau trešo gadu pulcināja 
jaundzimušos un viņu vecākus. labdarības koncer-
tu jau piekto gadu organizēja izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm.

gada nogalē tika atklāta degvielas uzpildes stacija 
“stārķi”.

VIĻAKAS novadsVIĻAKAS novads
Terēzija Babāne
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viļānu novada iedzīvotāji ar saviem sasniegumiem 
var lepoties ik gadu. Šo tradīciju pārņēmis arī novads 
– ar katru gadu iemeslu būt lepniem par paveikto 
kļūst aizvien vairāk. protams, rodas arī kāda kļūme, 
bet tā ir būtiska mācību un izaugsmes procesa sastāv-
daļa. lai to pierādītu, piedāvājam viļānu novada 
notikumu top 3, sarindojot tos nevis pēc svarīguma, 
bet gan hronoloģiskā kārtībā.

2014. gadā vairāku mēnešu garumā gan novada iedzī-
votājiem, gan viesiem nenācās viegli, jo līdz ar pava-
sara iestāšanos turpinājās tranzītielas rekonstrukcija 
viļānu pilsētā. tagad var droši apgalvot, ka rezultāts 
ir sagādāto neērtību vērts – satiksme kļuvusi drošāka, 
riteņbraucēji aktīvi izmanto jauno veloceliņu, un 
sakārtotā gājēju ietve mudina cilvēkus biežāk doties 
pastaigā vai pievērsties nūjošanai. izmantojot veco 
ielas bruģi dekoratīvo elementu izveidei, tika pado-
māts arī par rekonstruētās ielas veiksmīgu iekļauša-
nos pilsētas vēsturiskā centra ainā.

Rudenī atsākās viļānu kultūras nama un bibliotēkas 
ēku kompleksa rekonstrukcijas darbi, kas noslēgsies 
2015. gada rudenī. pēc darbu noslēgšanas novada 
iedzīvotāji atkal varēs baudīt daudzveidīgu kultūras 
pasākumu klāstu un izmantot bibliotēkas un novad-
pētniecības muzeja sniegtās iespējas.

Notikumu topu noslēdz eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta igaunijas–latvijas–krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas projekts “latvijas–
krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un 
informācijas telpas un sadarbības tīkla izveidošana, 
izmantojot radošo literāri māksliniecisko potenciālu” 
jeb “aizmirsti steigu!”. projekts sniedza iespēju sadar-
boties visu vecumu literātiem un māksliniekiem no 
viļānu novada, kārsavas novada un Šliselburgas pilsē-
tas krievijā. projekta īstenošanas laikā pie viļānu pilsē-
tas bibliotēkas tika ierīkota brīvdabas atpūtas zona ar 
āra lasītavu un amfiteātri, izdota projektā iesaistīto cil-
vēku dzejas un ilustrāciju grāmata un, pats galvenais, 

viļānu un kārsavas nova-
du un Šliselburgas pilsētas 
radošajiem prātiem tika 
izveidota kopīga sadarbī-
bas platforma, kas veicinās 
to izaugsmi un turpmāko 
sadarbību.

2014. gads viļānu nova-
dam bija zīmīgs ar svarī-
gu darbu noslēgšanos. 
cerams, ka tie kļūs par 
labu pamatu turpmākiem 
sasniegumiem.

VIĻĀNU novadsVIĻĀNU novads
Margarita Isajeva
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pieci nozīmīgākie notikumi:

• Valsts prezidenta 
vizīte zilupē;
• pabeigti zilupes 
vidusskolas telpu reno-
vācijas darbi;
• pabeigti Zilupes 
Mūzikas un mākslas sko-
las siltināšanas darbi;
• ģimenes ārsti strādā 
vienkopus jaunās izre-
montētās telpās;
• aprīkota atpūtas 
vieta zilupes pilsētā pie 
upes.

gada veikumu summējot, pašvaldības darbu vērtējam 
ar atzīmi “7”, jo ievilkās ūdenssaimniecības projekts.

domājam, ka velti meklēt līdzību jau iepriekš radītās 
kinolentēs. Mēs paši varētu uzņemt jaunu kinofilmu, 
kas sauktos “2014. gada notikumu hronika zilupes 
novadā”.

pašvaldības iedzīvotāju vienotība visvairāk izpaudās 
valts prezidenta viesošanās laikā zilupes pilsētā.

brīdis, kad jutāmies pamanīti un novērtēti visas valsts 
mērogā, bija tad, kad valsts prezidents apmeklēja 
zilupi, tikās ar novada vadību, deputātiem, kā arī ar 
novada iedzīvotājiem.

foto autors: toms kalniņš,  
latvijas valsts prezidenta kanceleja

ZILUPES novadsZILUPES novads
Aina Borsuka

paldies visiem “bilancspējīgajiem grāmatvežiem un grāmatvedēm” par čaklu līdzdalī-
bu numura tapšanā!  ne tikai pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem, kuri lie-
lākoties  ir autori, kā tas piedien viņu amatam. īpaša pateicība arī pilsētu un novadu 
“galvenajām personām” par ieinteresētu līdzdalību (un dažos gadījumos pat autorību!) 
materiāla sagatavošanā!

Apgāds “Jumava” sadarbībā ar latvijas pašvaldību 
savienību izsludinājis manuskriptu konkursa “Mana 
novada lepnums” trešo kārtu ar mērķi tautas vēsturi 
un mūsu vecvecāku un vecāku stāstus saglabāt arī 
nākamajām paaudzēm, celt latvijas novadu iedzī-
votāju pašapziņu un pārliecību, ka tieši viņu novads 
ir īpašs ar izciliem cilvēkiem, stiprām ģimenēm un 
dzimtām, spēcīgām un senām tradīcijām.
Apgāds “Jumava” 22 darbības gadu laikā ir bijis aktīvs 

kultūrvēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc, turpinot grā-
matu sēriju par latvijas kultūrvēsturi, apgāds aicina 
pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus, literatūras zināt-
niekus, novadpētniekus un citus aktīvus interesentus, 
kuri pierakstījuši, veidojuši un saglabājuši informāciju 
un aprakstus par savu novadu un tā notikumiem, 
veidot manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt tos 
konkursa žūrijai izvērtēšanai.
konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgāda 
“Jumava” grāmatu sērijā par latvijas kultūrvēsturi, kā 
arī vēl divi manuskripti saņems apgāda balvas.
Manuskriptu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 
1. jūnijam.
plašāka informācija par konkursu: www.jumava.lv.

manuskriptu konkurss
“mana novada lepnums”
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odi ir daudz humānāki par sievietēm – ja ods sācis 
sūkt asinis, viņš vismaz pārstāj sīkt!

J	J	J
padomā, cik grūti ir pāraudzināt sevi, un tu sapratīsi, 
cik niecīgas ir tavas izredzes pāraudzināt citus.

J	J	J
parastās dienās mūzas ierodas pie dzejniekiem, kri-
tiskajās dienās – pie kritiķiem.

J	J	J
pasakas – tie ir diezgan briesmīgi stāsti, kas saudzīgi 
sagatavo bērnus avīžu lasīšanai un televīzijas pārraižu 
vērošanai.

J	J	J
Jauneklis, kas sapņoja kļūt par kino režisoru, kļūdas 
pēc iestājās mācīties par kinologu.

J	J	J
pazīme, ka bērns ir kļuvis pieaudzis, – viņš vairs 
nejautā, no kurienes ir radies, un atsakās paskaidrot, 
uz kurieni dodas.

J	J	J
pele – neliels dzīvnieciņš, kura dzīves ceļš klāts ar 
paģībušām sievietēm.

J	J	J
kas smejas pēdējais, tam vislēnāk pielec.

J	J	J
piedzērusies čūska lien taisni.

J	J	J
pie ēnu ekonomikas mūs sāka radināt jau pamatsko-
lā, kad mācīja: “divi rakstām, viens prātā!”

J	J	J
piemeklēt kaut cik pievilcīgu melodiju modinātājam 
nav iespējams!

J	J	J
pilsētas gaisa priekšrocība – vismaz redzi, ko elpo.

J	J	J
Mana draudzene iet uz sporta zāli un ir jau nometusi 
100 eiro.

J	J	J
Medības ir sports! īpaši tad, kad beidzas patronas, 
bet mežakuilis vēl ir dzīvs...

J	J	J
– vectēv, ar kādu labāk precēties – resnu vai tievu?
– paklausi vecam jūras vilkam: labāk šūpoties pa viļ-
ņiem nekā sisties pret klintīm.

J	J	J
Mūzika vieno visus... izņemot kaimiņus.

J	J	J
pēc socioloģisko aptauju datiem, visiecienītākais 
drukātais izdevums latvijā ir nauda.

Nav neatrisināmu problēmu, ir nepatīkami risinājumi.
J	J	J

Nav nekā mūžīgāka par to, kas aptīts ar izolācijas lenti.
J	J	J

Naudas dēļ dažs ir gatavs uz visu... pat iet uz darbu!
J	J	J

vai tāpēc esam uzrāpušies barības ķēdes virsotnē, lai 
ēstu salātus?

J	J	J
Nenovēršami jebkurš, pat vislabākais trenažieris 
mājās agri vai vēlu pārvēršas par drēbju pakaramo.

J	J	J
Neņem no dzīves visu, ko tā dod! kur tu liksi tik 
daudz mēslu?

J	J	J
Neprecētais visus darbus mājās dara pats, precēto 
piespiež sieva.

J	J	J
Nepārtrauc sievieti, kad viņa klusē!

J	J	J
Nereti pārliecinošs izrāviens uz priekšu rodas pēc 
kārtīga spēriena pa pakaļu.

J	J	J
Neskumsti par to, ka tu noveco, – ne jau visiem tas ir 
bijis lemts!

J	J	J
Jo sliktāk izdevies matu griezums, jo lēnāk tie ataug.

J	J	J
Neuzdod jautājumu, ja lāgā nezini, ko iesāksi ar atbildi!

J	J	J
Nekas tik ļoti netracina meiteni kā tas, ja viņu ignorē 
persona, kuru viņa cenšas ignorēt.

J	J	J
Mūsdienu etiķete: kreisajā rokā tur dakšiņu, bet laba-
jā – peli.

J	J	J
dzīvot vajag tā, lai tavā vārdā nosauktu sindromu.

J	J	J
Holivudas grāvēju loģika – izbliezt durvis ar granātme-
tēju, pēc tam klusi zagties, lai neviens neizdzirdētu.

J	J	J
Ja precies ar labu cilvēku, ir pilnīgi vienalga, kādā krā-
sā ir viņa Bentley.

J	J	J
ir tikai viens variants, kā meitene aizmirsīs aizvainoju-
mu pret tevi, – Alcheimers.

J	J	J
Reti kurš zina, ka pasts ir izgudrojis tādas lietas kā sie-
ru ar pelējumu, etiķi un rozīnes.



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

PārPaLiKuMa PrinCiPs 
PaŠvaLDĪbu buDŽeTieM 

nav PieŅeMaMs
Eiropas Vietējo pašvaldību harta, ko Eiropas Padomes dalībvalstīm atvēra parakstīšanai 1985. gadā un ko 
Latvijas Republikas Saeima ratificēja 1996. gadā, apraksta galvenos attiecību principus starp valsts varu un 
pašvaldībām. Šie principi ir saistoši katrai valstij, kura pievienojusies hartai un uzskata sevi par tiesisku valsti.

Finanšu jautājumi hartā minēti vairākās vietās, tomēr centrālā atziņa ir par valsts un pašvaldību iespēju 
proporcionalitāti – gan valstij, gan pašvaldībām var pietrūkt naudas savām iecerēm pilnā apmērā, taču 
iespējām jābūt līdzvērtīgām.

Jau vairākus gadus gan pašvaldību grupas, gan politiskās partijas izvirza jautājumu par pārmaiņām pašval-
dību finanšu sistēmā. Katrs risinājums var būt izdevīgāks vienai pašvaldību grupai un mazāk izdevīgs citai. 
Taču pats svarīgākais jautājums ir pašvaldību ieņēmumu proporcija. Nekādas priekšrocības atsevišķām paš-
valdību grupām ilgtermiņā nekompensēs tos zaudējumus, ko pašvaldības kopā gūtu no pašvaldību daļas 
samazinājuma kopējos – valsts un pašvaldību nodokļu ieņēmumos.

Latvijas valsts budžetu ik gadu gatavo pēc bāzes budžeta principa. Neraugoties uz atšķirībām noformēju-
mā (iestāžu budžeti, programmu budžeti, speciālie vai pamatbudžeti) un detalizācijas pakāpē, būtība tiek 
saglabāta. Sākumā nosaka bāzi, bet turpinājumā nozares iesniedz savu attīstības vēlmju sarakstu, un tas ir 
daudz garāks, nekā valdība spēj izpildīt.

Pašvaldībām šajā sarakstā tiek atvēlēta pēdējā vieta – tā tiek īstenots pārpalikuma princips.

Tāpēc ekonomiski pamatotai valsts līdzdalībai pašvaldību izlīdzināšanas sistēmā šķietami pietrūkst naudas. 
Lai situāciju būtiski uzlabotu, jāmaina lēmumu kārtība:

jāvienojas par nodokļu ieņēmumu proporciju starp pašvaldībām un valsti (LPS piedāvā pakāpeniski •	
sasniegt 25% daļu pašvaldībām);
ievērojot jau noteikto proporciju, jānosaka ieņēmumu bāze nozarēm un sagaidāmās “fiskālās telpas” •	
lielums;
pēc ministriju bāzes budžetu izstrādāšanas jāvienojas par līdzekļu sadali jaunajām politikas iniciatīvām.•	

Šāda secība neļautu valdībai aizbildināties, ka visa nauda jau iztērēta un pašvaldībām nekas nav palicis. 
Proporcijas noteikšana par galveno rādītāju pavērtu iespēju konstruktīvai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
pilnveidošanai.

Sarunas par nodokļu ieņēmumu proporciju būtu jāpabeidz līdz gada vidum. Savukārt sarunas par valsts 
mērķdotācijām un pašvaldības skarošām izmaiņām likumdošanā varētu pabeigt pirms valsts budžeta ie-
sniegšanas Saeimā.

aTTĪsTĪbas vĒsTs nesĒJi
14. janvārī Ārlietu ministrijā notika Eiropas gada attīstībai labās gribas vēstnieku un jauniešu 
vēstnieku paziņošana un mandātu nodošana. Labās gribas vēstnieki ir sabiedrībā plaši zināmi 
cilvēki, kuri apņēmušies brīvprātīgi sniegt savu atbalstu Eiropas gada aktivitātēs, lai veicinātu 
attīstības sadarbības jautājumu aktualizēšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā 2015. gadā.

Par Eiropas gada attīstībai labās gribas vēstniekiem piekrituši kļūt bijusī Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe–Freiberga, bijušais attīstības eirokomisārs Andris Piebalgs, Saeimas deputāts un ārsts 
Hosams Abu Meri, “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs, grupa “Instrumenti” jeb 
Jānis Šipkēvics un Reinis Sējāns, ekspedīcijas “1000 jūdzes” dalībnieks un raidījuma “Bez tabu” 
vadītājs Egons Reiters, “Teterevu fonda” dibinātāji un filantropi Ināra un Boriss Teterevi un Latvijas 
Zemnieku federācijas priekšsēdētāja Agita Hauka. Latvijas pašvaldībām jo sevišķs prieks par to, 
ka labās gribas vēstnieces godam izraudzīta arī Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede.

Šogad papildus ir izvēlēti jauniešu vēstnieki, kas veicinās Attīstības gada popularitāti gada galvenās 
mērķauditorijas – jauniešu vidū. Par jauniešu vēstniekiem kļuvuši grupa “Carnival Youth” (Aleksis 
Luriņš, Roberts Vanags, Emīls Kaupers un Edgars Kaupers), Mārtiņš Kreilis no Latvijas debašu 
asociācijas “Quo tu domā?”, Lucavsalas Eko biedrības koordinators Emīls Hlevickis, kalnu maratonu 
skrējējs Mārtiņš Zvīdriņš, hiphopa izpildītājs ansis no “Dirty Deal Audio” (Ansis Kolmanis), Aizputes 
organizācijas “Ideju Māja” pārstāve Paula Āboliņa–Ābola, organizācijas “Humana People to People 
in Latvia” vadītāja Rūta Kronberga, kā arī žurnālisti Dāvis Landorfs un Kārlis Lesiņš.

Ārlietu ministrs ar katru no vēstniekiem parakstīja mandātu jeb brīvprātīgu vienošanos, ar kuru 
vēstnieks apņēmās publiski paust savu viedokli par Eiropas gadu attīstībai, dalīties savā personīgajā 
pieredzē un redzējumā par attīstības sadarbības nozīmi. Tāpat vēstnieki tiks aicināti apmeklēt 
Latvijā plānotus pasākumus un paust savu viedokli medijos, lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
attīstības sadarbības tēmas aktualitātei un nozīmīgumam.

Eiropas gada attīstībai mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības 
politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot tās nozīmi un ieguvumus visiem iesaistītajiem. Šā gada 
laikā ANO dalībvalstīm jāvienojas par jauniem ilgtspējīgas attīstības mērķiem pēc 2015. gada, 
tāpēc ir būtiski informēt sabiedrību par attīstības sadarbības nozīmi un iesaistīt nākamo mērķu 
īstenošanā.
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skats uz rīgu caur Latvijas nacionālās bibliotēkas logiem.
Kaspara Gardas foto (Rīga 2014)

“LOGs”
Mazajā Pils ielā 1, rīgā, Lv 1050, tālr. 6732 6634 nacionālā bibliotēka 1. janvārī kļuva par mūsu valstij uzticētās eiropas prezidentūras “štābu”. ar kādu 

2014. gada “bilanci” īpašo gadu sagaidīja Latvijas pašvaldības, vēstīts žurnāla 26.–143. lpp.


