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Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

LaiKs sasKaTĪT mĒrĶi
Katru reizi, kad sasniedzām kādu izvirzīto mērķi, iestājās atslābums. Tā tas bija, kad 
de klarējām neatkarību 1990. gadā, kad panācām okupācijas armijas izvešanu 1994. 
gadā, kad iestājāmies NATO un Eiropas Savienībā 2004. gadā. Pašapmierinātība ar 
sasniegto katru reizi noveda pie zaudējumiem.

Pēc Neatkarības deklarācijas sekoja Latvijas Tautas frontes frakcijas atsvešināšanās no pašas Tautas frontes. Krievijas 
armijas izvešana atslābināja izpratni par decentralizācijas un pašvaldību nozīmi. Iestāšanās NATO atslābināja 
izpratni par patriotisma un zemessardzes nozīmi. Iestāšanās ES atslābināja izpratni, ka Latvijai pašai jāatbild par 
saviem nacionālajiem mērķiem un savi mērķi jābalsta ar nacionālu investīciju programmu, kas nav saistīta ar ES 
“vidēji derīgiem” uzdevumiem.

Latvijas kuģis ir iepeldējis eirozonā. Ko nu?

Mums bija četras valdības, kas lauzās uz eirozonu ar pēdējiem spēkiem. Stūrējām atpakaļ neskatīdamies. Sākām 
cīņu ar inflāciju vēl pirms pasaules ekonomiskās krīzes. Pusgada laikā saruka Latvijas iekšējais tirgus, ārvalstu ban-
kas sāka steigā izvest kapitālu uz ārzemēm, gada beigās saņēmām dāvanu – PAREX glābšanu. Iepeldot pasaules 
krīzē, izdomājām “iekšējo devalvāciju”. Turpinājām žņaugt iekšējo tirgu, cerot, ka atlikušie uzņēmēji būs spiesti 
eksportēt. Apcirpām algas publiskajā sektorā, pārtraucām jebkādu celtniecību un ES fondu izmantošanu. Inflāciju 
“piebeidzām”, bet vairāki simti tūkstošu devās uz ārzemēm meklēt iztikšanas līdzekļus. Visu smagumu iznesa atli-
kušie nodokļu maksātāji.

Par laimi, pienāca kārta atliktajai ES fondu izmantošanai. Tas sāka atdzīvināt iekšējo tirgu, un pamazām sāka ras-
ties darbavietas. Centāmies atveseļot ekonomiku pēc iespējas lēnāk, jo straujākas kustības varētu nenodrošināt 
pirmsiestāšanās eirozonā kritērijus. Saskaņā ar aizejošās valdības plāniem cerības pēc pirktspējas atgriezties 2007. 
gada līmenī būs 2020. gadā. Iestāšanās eirozonā saskaņā ar prognozēm būs prasījusi 13 gadu atrašanos ekonomiskā 
un sociālā bedrē. Pēdējā laika politikas dokumentos ierēdņi vairs nesaskata perspektīvu dzīvošanai un strādāšanai 
lielākajā daļā pašvaldību.

Šobrīd kuģa priekšgals ir pavērsts uz neiepriecinošu mērķi, bet pašam kuģim kopš valdības demisijas nav stūrmaņa. 
Pagaidu stūrmaņa vadībā kuģis varētu dreifēt līdz pat 2014. gada Saeimas vēlēšanām.

Šogad Latvijai vajadzīgs jauns virsmērķis. Tāds, kas radītu cerību un pārliecību, ka gudrs un produktīvs darbs šajā 
valstī tiks atalgots. Tāds, kas reāli uzlabo dzīvi Latvijā, nevis glābj pasauli, risinot mums neaktuālus jautājumus. Laiks 
valstij un pašvaldībām aktīvi iesaistīties ekonomikas pārveidošanā, uzstādīt lielus mērķus valstij, vidējus mērķus 
reģioniem un samērīgus mērķus pilsētām un novadiem. Valstij nav neprasmīgi jājaucas pašvaldību darīšanās, bet 
jādara tas, kas paveicams tikai un vienīgi nacionālā līmenī. 

Mērķa un virziena noteikšana būs atkarīga arī no tā, vai šodienas pašvaldību politiķi iesaistīsies nākotnes nacionālās 
politikas veidošanā. Vēl septiņu gadu izniekošana un padevīga rosīšanās citu ES dalībvalstu interesēs var izmaksāt 
pārāk dārgi.

Sāksim jauno gadu ar apziņu, ka laiks saskatīt reālu un Latvijas cilvēkiem vajadzīgu mērķi. Ja paši nenoteiksim šo 
mērķi, tad nekāds stūrmanis mums nepalīdzēs.

Pa daudzkrāsaini 
zaigojošu 

Ziemassvētku 
egļu ceļu Rīga 
iesoļo 2014.  – 

Eiropas kultūras 
galvaspilsētas – 

gadā.
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18. decembrī Latvijas Pašvaldību savienības domes 
sēdē, apspriežot es struktūrfondu izlietojuma plānu 
2014.–2020. gadam, tika pieņemts LPs domes 
lēmums “Par Partnerības līgumu un līdzsvarotas 
attīstības iespējām”.

Pašvaldību savienības Dome lēma neatbalstīt 
Partnerības līguma Eiropas struktūrfondu un investī-
ciju fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodam 
un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” projektu iesniegšanu Eiropas Komisijā. LPS Dome 
savā lēmumā aicina Finanšu ministriju kā ES fondu 
vadošo iestādi sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām pār-
strādāt ES struktūrfondu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda plānošanas dokumentus, ņemot vērā Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam, 
Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam un 
Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.–2019. 
gadam noteikto.

LPS arī rakstiskā veidā informēs Eiropas Savienības 
reģionālās politikas komisāru Johannesu Hānu par 
Latvijas pašvaldību nostāju attiecībā par nākamā plā-
nošanas perioda ES struktūrfondu izlietošanas iespē-
jām un aicinās Hāna kungu neparakstīt Partnerības 
līgumu ar Latviju.

Lēmumā LPS Dome aicina jaunveidojamo valdību 
un politiskās partijas veikt pasākumus, kas kompen-
sē Partnerības līguma ietvaros neiekļauto:

nekavējoties izveidot valsts attīstības finansējuma – 
programmu, kurā jānodrošina tās nacionālās prio-
ritātes, kas nav iekļautas ES uzdevumu sarakstā un 
tādējādi neietilpst Partnerības līgumā, tajā skaitā 
nodrošinot pašvaldību iesaisti nacionālo prioritā-
šu īstenošanā ar kvotām katrai pašvaldībai;
atcelt normas, kas nepamatoti kavē valsts un paš-– 
valdību tiešo atbalstu uzņēmējdarbībai;

saglabāt valsts īpašumā finanšu institūciju, kas – 
spētu kreditēt konkurētspējīgu ekonomiku, tajā 
skaitā rūpniecības pārstrukturēšanu arī tad, ja 
ārvalstu bankām tas nav izdevīgi;
ik gadu palielināt pašvaldību daļu kopējos valsts – 
budžeta ieņēmumos, līdz tā sasniegs 25%, radot 
iespēju pašvaldībām īstenot tās vietējās investīciju 
un uzņēmējdarbības atbalsta prioritātes, kas nav 
iekļautas ES vai valsts uzdevumu sarakstā.

LPS uzskata, ka jaunā Eiropas Savienības budže-
ta pozitīvā ietekme uz Latvijas ekonomiku šoreiz 
būs divas reizes mazāka nekā iepriekšējā ES fondu 
plānošanas periodā. Pēc LPS domām, tikai niecīga 
daļa no Partnerības līgumā atbalstītajām aktivitātēm 
veicinās valsts ekonomisko attīstību, bet lielākā daļa 
no tām atbilst citu Eiropas Savienības valstu intere-
sēm. Turklāt 89 pašvaldības nav saņēmušas skaidru 
atbildi par atbalstu to attīstībai, tādējādi ir bažas, ka 
ES budžeta izlietojums nevis mazinās, bet tieši otrādi 
– veicinās atsevišķu Latvijas teritoriju tālāku depopu-
lāciju un reģionālo atšķirību palielināšanos.

LPS priekšsēdis andris jaunsleinis atgādināja jau LPS 
22. kongresā 2011. gada 20. maijā Koknesē pieņemto 
rezolūciju “Par attīstības vadības principu maiņu”, 
kurā prasīta kvota katrai pašvaldībai, kas izmantoja-
ma ES2020 noteiktajiem virzieniem. Tā būtu iespēja 
katrai pašvaldībai organizēt ekonomisko izrāvienu 
un tiktu izslēgtas diskriminējošās normas, kad kādas 
no pašvaldībām nepamatoti tiek apietas. Diemžēl 
Partnerības līgums ar Eiropas Komisiju neparedz 
Nacionālajā attīstības plānā noteikto vadmotīvu – 
ekonomisko izrāvienu.

Ventspils mērs aivars Lembergs uzskata, ka 
Partnerības līgums par Eiropas Savienības struktūr-
fondu izlietojuma plānu 2014.–2020. gadā un ES 

LPs dOme neaTbaLsTa 
ParTnerĪbas LĪGUmU

Un es sTrUKTŪrFOndU PLānU
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fondu naudas tērēšanas virzieniem orientēts galve-
nokārt uz Rīgas, bet mazāk uz pārējās Latvijas attīs-
tību: “Vienošanās projekts ar Eiropas Komisiju paredz 
monocentrisku Latvijas attīstību – tas ir, ka Latvija 
attīstās praktiski Rīgā. Bet tas ir pilnīgā pretrunā ar 
spēkā esošajiem Latvijas ilgtermiņa plānošanas doku-
mentiem, kas paredz Latvijas policentrisku attīstību.” 
Viņa ierosinājums – Rīgai nekas nav jāņem nost, bet 
jāliek klāt papildus divi miljardi eiro pārējās Latvijas 
attīstībai. Kur šo naudu ņemt? Pirmām kārtām no 
aktivitātes CO2 (izmešu) samazināšanai, jo Latvija ir 
vienīgā ES dalībvalsts, kas vairāk absorbē CO2, nekā 
saražo. Tātad mums ir pozitīva bilance, līdz ar to 
Latvijai šajā virzienā nauda nav jātērē vispār – ir pār-
liecināts Ventspils mērs.

Nākamajā plānošanas periodā paredzēts speciāls 
fondu atbalsts Latgales pašvaldībām, taču, kā uzsvē-
ra A. Lembergs, ne jau tikai Latgalē ir pašvaldības ar 
negatīvu attīstības indeksu: “Līdz ar to atbalsts vaja-
dzīgs visām pašvaldībām, kurām ir negatīvs attīstības 
indekss, un jābūt speciālai atbalsta programmai piejū-
ras pašvaldībām.” Tāpat Ventspils pašvaldības vadītājs 
vērsa uzmanību uz, viņaprāt, nepareizi ieplānoto 
Eiropas fondu naudas tēriņu veselības aizsardzībai, 
kur neviens eiro nav paredzēts reģionālajām slim-
nīcām. Aivars Lembergs pauda striktu nostāju, ka 
mūsu valdība sarunās ar Eiropas Savienību nodevusi 
Latvijas nacionālās intereses.

Domes sēdē piedalījās arī 
pārstāvji no ministrijām – 
Zemkopības ministrijas valsts 
sekretāres vietnieks aivars 
Lapiņš informēja par lauku 
un zivsaimniecības attīstības 
politiku 2014.–2020. gadā, 
Finanšu ministrijas ES fondu 
stratēģijas departamenta 
direktors edgars Šadris iepa-

zīstināja ar Partnerības līgu-
ma Eiropas struktūrfondu 
un investīciju 2014.–2020. 
gada plānošanas perio-
dam un darbības prog-
rammas “Izaugsme un 
nodarbinātība” izstrādi 
un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības minis-
trijas Investīciju politikas 

departamenta direktore irina 
ivaščenko – ar indikatīvajām 
ES fondu investīcijām turpmā-
kajos septiņos gados. Ar viņu 
prezentācijām var iepazīties 
LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/?task=view&article_
id=3631.

Noklausoties runātāju teikto, vairāku pašvaldību vadī-
tāji bija spiesti atzīt, ka plānotais līdzekļu sadalījums 
neatbilst Latvijas pašvaldību interesēm, bet, cenšo-
ties katrā jomā dot priekšrocības tikai daļai no tām, 
sanaido pašvaldības.

Latgales pašvaldību vārdā Preiļu novada domes priekš-
sēdētājs aldis adamovičs neslēpa, ka jūtas pateicīgs 
bijušajam pašvaldību ministram Edmundam Sprūdžam 
par īpašo atbalstu Latgalei, tomēr viņš tikai priecātos 
atbalstīt priekšlikumu – vienlīdz lielas summas iedalīt 
arī pārējiem četriem plānošanas reģioniem.

Madonas novada domes priekšsēdētājs andrejs 
ceļapīters atzina, ka situācijai atbilstošs ir tikai 
Zemkopības ministrijas piedāvājums Eiropas 
Savienības fondu apguvei – tās redzējums nākamā 
plānošanas perioda līdzekļu sadalei aptver maksi-
māli plašu Latvijas teritoriju, izņemot lielās pilsētas, 
pārējo piedāvājums vedina mūs “apmaldīties trijās 
priedēs”. “Pārējos plānus prātīgāk izsviest un sākt no 
jauna. Labāk zaudēt pusgadu nekā izklankarēt niekos 
miljardus, kas varētu ļaut pašvaldībām pacelties aug-
stākā attīstības pakāpē. Ko mēs darām? Cenšamies 
saplosīt nākamajiem gadiem pieejamo nelielo investī-
ciju summu pa gabaliņiem, turklāt vēl sanaidojot paš-
valdības. Iepriekšējais pašvaldību ministrs īpaši rūpējās 
par Latgali, bet ar ko Ape vai kāda piejūras vai piero-
bežas pašvaldība sliktāka tikai tāpēc, ka tā nav reģio-
nālās attīstības centrs, kam būs pieejams finansējums? 
Sāksim beidzot domāt loģiski! Mums pats svarīgākais 
ir ienākumu bāze, bet tā būs stabila tikai tad, ja visos 
reģionos un visās pašvaldībās būs attīstīta uzņēmēj-
darbība un nodokļu ieņēmumi. Tad varam cerēt aptu-
rēt depopulāciju, nevis ieguldot miljonus neefektīvā 
reemigrācijas plānā. Jaunais piedāvājums atražo vecos 
stereotipus, kuri Uzraudzības padomē cilāti jau gadu 
gadiem. Ne jau velti NAP radītāji aizgāja no darba 
grupas, jo viņiem neizdevās pārliecināt citus par nepie-
ciešamību attīstīt uzņēmējdarbību, kas vienīgā varētu 
mūs vest uz galveno mērķi. Vai tas ir zināšanu trūkums, 
ka ar šādu plānošanu mēs iznīcinām sevi?” kaismīgo 
uzstāšanos, paužot daudzu klātesošo viedokli, bei-
dza A. Ceļapīters.

Sagatavojusi ilze mutjanko
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ilze mutjanko,
LPS padomniece 
sabiedrisko attiecību 
jautājumos

www.lps.lv

LPs valdē

• 10. decembrī LPS Valde nolēma sasaukt Domes sēdi 
18. decembrī un iesniegt apstiprināšanai Domē akcep-
tēto LPs 2014. gada ieņēmumu un izdevumu tāmi.
Vēl Valde izskatīja jautājumu par būvniecības proce
su un valsts un pašvaldību atbildību. LPS Tehnisko 
problēmu komitejas priekšsēdētājs aivars Okmanis 
un LPS padomnieks aino salmiņš sniedza komentārus 
par Valsts prezidentam, Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un 
Ekonomikas ministrijai nosūtīto vēstuli. Valde aicināja 
LPS atbildīgo padomnieku turpināt Saeimā uzturēt un 
akcentēt prasību par personīgās atbildības nodalīšanu 

būvniecībā, kā arī uzdeva LPS Tehnisko problēmu 
komitejas sēdē izskatīt jautājumu par izglītības un pra-
sību samērīgumu būvuzraugiem, pieaicinot pārstāvjus 
no RTU, Būvinženieru savienības un citus speciālistus.
Valde tika informēta arī par pašvaldību attīstības vad
līniju grozījumu sagatavošanas grafiku, kas paredz 
divās komiteju sēdēs izskatīt vadlīniju sadaļas atbilstoši 
komiteju profilam. Pēc tam komitejas iesniegs priekš-
likumus Valdei, kura pēc apspriešanas un izvērtēšanas 
nodos tās apstiprināšanai LPS kongresam.

LPs komitejās

reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

• 12. novembrī LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē tās dalībnieki izskatīja Zemes pārvaldī-

bas likuma sadaļu par servitūta ceļiem un meklēja šīs 
problēmas iespējamos risinājumus.
Otrs jautājums komitejas darba kārtībā bija publisko 
pakalpojumu likumprojekts, un komiteja atbalsta tā 
tālāku izstrādi.

veselības un sociālo jautājumu komitejā

• 12. novembrī LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē izskatīja Latvijas Pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju apvienības (LPsaia) kopsapul
ces rezolūciju “Par sociālo pakalpojumu attīstību”, 
ar kuru Latvijas pašvaldības tiek aicinātas 2014. gada 
budžetā ieplānot finansējumu pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju darbinieku atalgojuma paaugstinā-
šanai vismaz valsts sociālās aprūpes centros strādājošo 
atalgojuma līmenī, kā arī iespēju robežās rast līdzekļus 
tādas pakalpojuma infrastruktūras izveidei pašvaldību 
sociālās aprūpes centros, kas nodrošinātu klientam 
ērtu un draudzīgu vidi, vajadzībām atbilstošu sociālo 
aprūpi un funkciju stabilizējošu pakalpojumu.
LPSAIA savā kopsapulcē 2013. gada 16. oktobrī pieņē-
ma arī rezolūciju “Par sociālo pakalpojumu attīstību”, 
ko nosūtīja Saeimai, Ministru kabinetam un Finanšu, 
Veselības un Labklājības ministrijai. Tajā akcentēta dis-
kriminējošā attieksme pret pašvaldību pansionātiem – 
būtībā to iemītniekiem, jo aizvadītajā ES struktūrfondu 
programmēšanas periodā pašvaldībām pansionātu 
iekšējās infrastruktūras un līdz ar to pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai nebija pieejami ESF līdzekļi un 
netiek paredzēti arī 2014.–2020. gadā, pretēji tam, kā 
tas noticis un notiek, piemēram, Lietuvā.
Komitejas darba kārtībā bija arī jautājums par Eiropas 
Sociālā fonda projekta “atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” rezultātiem un 
iespējām to ieviešanai visās Latvijas skolās. Projekta 
vadītāja LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tātes dekāna palīdze Gunta Kraģe un Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības 
pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja inese 
Štekele atzīmēja – ja būs finansiālas iespējas, tad plā-
nots izveidot LU bērnu un jauniešu uzvedības centru.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu 
ar bērniem atbalsta departamenta direktore amanda 
vēja iepazīstināja ar bērnu aktuālākajām problēmām 
“bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111” ikdie
nas praksē.

inFOrmācijai Un darbam
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Slimību un profilakses centra sabiedrības veselības ana-
lītiķis PVO sadarbības partneris garīgās veselības jomā 
Toms Pulmanis informēja par bērnu un pusaudžu 
pašnāvībām un pašnāvniecisko uzvedību Latvijā.

izglītības un kultūras jautājumu komitejā

• 19. novembrī notika apvienotā Izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas un Bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumu apakškomitejas sēde, kuras darba kārtībā 
bija iekļauti trīs jautājumi.
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes 
departamenta direktores vietniece diāna sīmansone 
informēja par eiropas Komisijas iniciatīvu “jauniešu 
garantija” un neaktīvo jauniešu iesaisti pašvaldībās 
šīs iniciatīvas ietvaros. Iniciatīva vērsta uz to, lai visi 
jaunieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem, kuri reģis-
trējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, četru mēnešu 
laikā saņemtu atbalstu bezdarba situācijas risināšanai. 
Iniciatīvu plānots uzsākt aprīlī.
Izskatot jautājumu par bērnu spēļu laukumu drošības 
prasībām, pašvaldības tika aicinātas pievērst uzmanī-
bu drošības standartiem. Rotaļlaukumu valdītājiem un 
apsaimniekotājiem ir pieejamas vadlīnijas par publis-
kai lietošanai paredzēto bērnu spēļu laukumu drošī-
bas prasībām.
Par karjeras izglītību un atbalsta sistēmu un pasāku
miem informēja Valsts izglītības attīstības aģentūras 
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direk-
tore aleksandra joma. Šajā jomā labs palīgs pedago-
giem būtu karjeras konsultants skolā.

• 17. decembrī LPS Izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdē piedalījās Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra pārstāvji, kuri kopā ar pašvaldībniekiem 
apsprieda XXv vispārējo latviešu dziesmu un Xv 
deju svētku rezultātus un uzdevumus nākamo svēt
ku sagatavošanā.
Ineses Galantes fonda izpilddirektore vita jaunzeme 
iepazīstināja ar ineses Galantes fonda piedāvājumu 
sadarbībai ar pašvaldībām. Fonda mērķis ir attīstīt un 
pilnveidot kultūras un intelektuālā mantojuma atpa-
zīstamību, izveidot kultūrvides platformu, kas būtu 
pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam, organizēt 
kultūras un mākslas projektus, kā arī nodarboties ar 
labdarību.
Par iecerēm izglītības programmas “iespējamā misi
ja” īstenošanā informēja tās direktore mārīte seile.

sporta jautājumu apakškomitejā

• 20. novembrī LPS Sporta jautājumu apakškomitejas 
sēdē izskatīja trīs jautājumus.
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunat-
nes departamenta direktora vietnieks edgars severs 
pastāstīja par sporta nozares aktualitātēm un iepazīs-
tināja ar 2014. gada valsts budžeta sadalījumu sporta 
nozarei, kā arī informēja par sporta politikas pamat
nostādņu 2014.–2020. gadam virzību.
Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents 
einārs Fogelis un valdes loceklis māris Liepiņš aicinā-
ja parakstīt LsFP un LPs sadarbības memorandu, ko 
Sporta jautājumu apakškomiteja nolēma atbalstīt.

LPS padomnieks sporta jautājumos Guntis apīnis 
informēja par pašvaldību darbinieku sporta sacen
sībām un problēmām, kas saistītas ar to sarīkošanu. 
Apakškomiteja nolēma rīkot Latvijas pašvaldību darbi-
nieku sporta spēles arī 2014. gadā un par sarīkošanas 
datumu noteikt 9. augustu.

Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejā

• 26. novembrī LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejas sēdē pirmais darba kārtības jautājums bija 
par valsts ieņēmumu dienesta (vid) datu sniegšanu 
pašvaldībām par fizisko personu ienākumiem. LPS 
sarunās ar VID panākta vienošanās, ka pašvaldības 
VID datus varēs izmantot ne tikai nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas vajadzībām, bet arī sociālās 
palīdzības administrēšanai, kā arī citām pašvaldības 
funkcijām, ja tāda nepieciešamība pamatota ar atbil-
stošu normatīvā akta regulējumu. VID pārstāvju uzstā-
šanos var noskatīties LPS mājaslapā, sadaļas “Semināri 
un video” apakšsadaļā “Videoieraksti”.
Par Ministru kabineta noteikumiem “valsts informāci
jas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpa
šuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai” informēja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Elektroniskās pārvaldes departamenta direktors Uģis 
bisenieks un Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des Iedzīvotāju reģistra departamenta direktors Uldis 
apsītis. Izstrādātie MK noteikumi nosaka valsts infor-
mācijas sistēmu savietotāja datu savietošanas, infor-
mācijas sniegšanas, informācijas apjomu, aprites un 
apstrādes kārtību nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanai, ar kura starpniecību un pamato-
joties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts infor-
mācijas sistēmās taksācijas gada 1. janvārī pulksten 
24, pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa 
maksātājiem saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” 5. panta 1.2. daļā noteikto.
Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības 
uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore 
jolanta Plūme un viņas vietniece baiba Tisenkopfa 
iepazīstināja ar pašvaldību aizņemšanās un galvoju
mu nosacījumiem 2014. gadā un būtiskākajām kļū
dām aizņēmuma pieprasījuma dokumentos. Šogad 
pamatā saglabāti līdzšinējie aizņēmumu mērķi, kā 
arī noteikts jauns mērķis – ceļu, ielu un tiltu investī-
ciju projekti, taču šajā gadījumā pašvaldībām daļa 
no projekta izmaksām jāfinansē pašām. Palielināta 
arī maksimālā aizņēmuma summa līdz 200 000 eiro 
pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu 
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īstenošanai. Arī šogad saglabāsies nosacījums, ka paš-
valdības var sniegt aizņēmuma pieprasījumu tikai pēc 
iepirkuma procedūras noslēgšanās un piegādātāja 
izraudzīšanas. Šogad pašvaldības varēs izņemt aiz-
ņēmumus gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto 
mērķu (investīciju projektu) īstenošanai vidējā termi-
ņā, kas nepārsniedz trīs gadus. Līdz šim vidējā termiņā 
varēja izņemt aizņēmumus tikai ES līdzfinansēto pro-
jektu realizācijai.
Baiba Tisenkopfa vērsa uzmanību uz pašvaldību pie-
ļautajām kļūdām aizņēmuma pieprasījumā. Biežāk 
pieļautās kļūdas ir šādas: aizņēmumu pieteikumu 
dokumenti iesniegti neprecīzi (nav pievienoti visi MK 
2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 196 noteik-
tie dokumenti); ekonomiskie pamatojumi aizpildī-
ti kļūdaini; Finanšu ministrijā tiek iesniegts daudz 
lieku dokumentu; pieteikumi aizņēmumiem iesniegti 
pirms iepirkumu procedūras noslēgšanās; pašvaldības 
domes lēmumā nav iekļauta visa nepieciešamā infor-
mācija; pašvaldības uzņemtās saistības tiek uzrādītas 
neprecīzi (bez procentu maksājumiem, samazinātas 
par jau atmaksātajām summām) u.tml.

Tehnisko problēmu komitejā

• 26. novembrī notika LPS Tehnisko problēmu komi-
tejas sēde, kurā par būvniecības likumu un ar to 
saistītajiem būvnoteikumiem informēja Ekonomikas 
ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas depar-
tamenta direktore ilze Oša. Galvenā atšķirība starp 
līdzšinējo un jauno regulējumu ir tā, ka lēmums jeb 
administratīvais akts par būvniecības ieceres reali-
zēšanas atļauju tiek pieņemts būvniecības procesa 
sākumā, nevis noslēguma fāzē, kā tas bija līdz šim. 
Pamatojoties uz lēmumā par būvatļauju obligātajiem 
datiem par plānotās būves veidu, novietojumu kon-
krētajā zemesgabalā un būves apjomu jeb lielumu, 
jāpieņem lēmums, kas ir administratīvais akts par 
būvniecības ieceri, iekļaujot tajā divas nosacījumu 
grupas – projektēšanai un būvniecībai. Tādējādi līdz ar 
šā likuma pieņemšanu būvvaldei vairs nebūs jāizdod 
arhitektūras plānošanas uzdevums.
Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta 
Būvniecības informācijas sistēmas projekta nodaļas 
vadītājs juris braučs un praktiķis jānis Plūme iepa-
zīstināja ar būvniecības informācijas sistēmas (bis) 
ieviešanas gaitu. Komiteja atzina, ka tā izstrādāta uz 
iepriekšējā Būvniecības likuma bāzes un neatbilst 
jaunā likuma regulējumam, kā arī nav savietota ar 
VZD, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmu un Apgrūtināto teritoriju reģistru.
Ņemot vērā, ka pēc jaunā Būvniecības likuma stāša-
nās spēkā 1. februārī radīsies neatbilstības ar pārējiem 
saistītajiem likumdošanas aktiem, LPS aicina Saeimu 
pieņemt un lūdz Valsts prezidentam atbalstīt vairākus 
LPS priekšlikumus, nosakot, ka jaunais Būvniecības 
likums stājas spēkā 2014. gada rudenī vienlaicīgi ar 
Vispārīgajiem un speciālajiem būvnoteikumiem, 
Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regla-
mentējošiem normatīvajiem aktiem un Būvniecības 
informācijas sistēmu, kas izveidota atbilstoši jaunajam 
būvniecības regulējumam un ieviesta ne tikai kā pilot-
projekti 30 būvvaldēs, bet visās pašvaldībās.

novadu apvienībā

• 18. decembrī notika Novadu apvienības valdes sēde, 
kuras darba kārtībā bija vairāki jautājumi: par Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta projekta iesnieguma 
īstenošanas termiņa pagarinājumu, par priekšliku-
miem valsts un pašvaldību kompetenču sadalījumam 
būvniecībā, par norēķinu kārtību sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanā, par diskusiju saistībā ar reģionālo 
pašvaldību izveidi un par darba plānu 2014. gadam.

citi notikumi

• 13. novembrī Pašvaldību savienībā viesojās 
rumānijas pašvaldību pārstāvju delegācija. LPS 
ģenerālsekretāre mudīte Priede viesiem pastāstīja par 

LPS darbu un sadarbību ar Rumānijas pašvaldībām, 
bet vecākais padomnieks māris Pūķis iepazīstināja ar 
Latvijas pašvaldību sistēmu pēc administratīvi terito-
riālās reformas, LPS sadarbību ar centrālo valdību pēc 
ekonomiskās krīzes, kā arī politisko dienaskārtību.

• No 14. līdz 16. novembrim Pleskavā notika plaša 
Pleskavas apgabala, vidzemes reģiona pašvaldī
bu un uzņēmēju, kā arī LPs pārstāvju tikšanās, lai 
apspriestu sadarbību pierobežā. Latvijas delegācijas 

sastāvā bija ap 60 pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju, 
arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētājs Hardijs vents, viņa vietnieks Gulbenes 
novada pašvaldības priekšsēdētājs nikolajs stepanovs 
un LPS ģenerālsekretāre mudīte Priede.

• 27. novembrī Latvijas Pašvaldību savienība sadarbī-
bā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru uzsāka 
diskusiju ciklu “Pašvaldības loma uzņēmējdarbības 
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attīstībā un investīciju piesaistes veicināšanā”. Šī 
diskusija bija veltīta investīciju nozīmei reģionālās 
attīstības veicināšanā un pašvaldību lomai investīciju 
piesaistē. Diskusijas videoieraksts un prezentācijas 
pieejamas LPS mājaslapā.

• 29. novembrī LPS priekšsēdis andris jaunsleinis 
Strasbūrā piedalījās Pasaules demokrātijas foruma 
tematiskajā laboratorijā “Līdzdalības budžets jeb 
iedzīvotāju iesaistīšana budžeta plānošanā”, kur 

pastāstīja par iedzīvotāju līdzdalības labās prakses 
piemēriem Latvijā – sabiedrības iniciatīvu platformu 
manabalss.lv, kā arī veiksmīgo Kārsavas novada domes 
un jauniešu sadarbību.

• 2. un 3. decembrī LPS priekšsēdis andris jaunsleinis, 
ģenerālsekretāre mudīte Priede un Izglītības un kultū-

ras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere 
Prāgā piedalījās eiropas vietējo un reģionālo pašval
dību padomes (cemr) Politikas komitejā, kur tika 
izvērstas debates par ziņojumiem “Eiropas pašvaldības 
pārejas periodā” un “Pamatpakalpojumi visiem”. Šo 
dokumentu sagatavošanā piedalījās arī LPS.

• 19. decembrī ES mājā svinīgi tika godināti Eiropas 
Pilsoņu gada labas gribas vēstnieki Latvijā, kā arī citi 
aktīvisti – organizāciju vadītāji, kuri snieguši nozīmīgu 
devumu, īstenojot dažādus pasākumus un iniciatīvas, 
lai Latvijas sabiedrībai nodotu Eiropas Pilsoņu gada 
galvenos vēstījumus.
Kultūras ministre dace melbārde un Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā vadītāja inna Šteinbuka 
Pateicības rakstus pasniedza 14 cilvēkiem. Tos saņēma 
visi septiņi Eiropas Pilsoņu gada labas gribas vēstnieki 
– Eiropas Kustības Latvijā prezidents andris Gobiņš, 
Daugavpils universitātes rektors arvīds barševskis, 
Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs 
ansiņš, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirek-
tors māris Kučinskis, Valmieras Valsts ģimnāzijas 
direktors jānis Zemļickis, Latvijas Pilsoniskās ali-
anses direktore rasma Pīpiķe un Zemgales reģio-
na Kompetenču attīstības centra direktore sarmīte 
vīksna.
Pateicības raksts pasniegts arī Sorosa fonda – Latvija 
iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” vadītājai aijai 
Tūnai, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājam 
aldim austeram, Kultūras ministrijas parlamentāra-
jai sekretārei inesei Laizānei, Latvijas Bērnu foruma 
priekšsēdētājai inetei ielītei, Izglītības attīstības centra 
direktorei ivetai vērsei, Eiropas Kustības Latvijā pro-
jektu vadītājai Kristīnei Gailītei un Latvijas Pašvaldību 
savienības ģenerālsekretārei mudītei Priedei.
Pasākuma laikā tika godināta arī 14 gadu vecā skol-
niece anastasija cunska, kura ir viena no Eiropas 
Komisijas rīkotā starptautiskā īsfilmu konkursa “Young 
Voices Against Poverty” (“Jaunās balsis pret nabadzī-
bu”) laureātēm.

informācijai

• Ar Norvēģijas atbalstu stiprinās Latvijas vietējo 
pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitāti

Lai stiprinātu Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas 
reģionu kapacitāti, izstrādājot attīstības plānošanas 
dokumentu projektus un sniedzot atbalstu uzņēmēj-
darbības veicināšanā, 18. decembrī Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sek-
retāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos ilona 
raugze un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) 
direktore solvita Zvidriņa parakstīja vienošanos par 
divu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada 
perioda programmas līdzfinansētu iepriekš noteikto 
projektu īstenošanu Latvijā.
Projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo paš
valdību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu 
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izstrādāšana” ietvaros paredzēts stiprināt Latvijas vietē-
jo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības 
plānošanas kapacitāti, lai izstrādātu reģionāla un valsts 
līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu pro-
jektus. Kopējās projekta izmaksas ir 1 195 972 eiro.
Savukārt, lai stiprinātu Latvijas pašvaldību un reģionu 
kapacitāti, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veici-
nāšanas jautājumos, tiks īstenots projekts “reģionālās 
politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrāde”, kura kopējās izmaksas 
ir 1 172 029 eiro.
Abu projektu vadošais partneris būs VARAM, to īste-
nošanā piedalīsies visi Latvijas plānošanas reģioni un 
projektu partneri Norvēģijā – Pašvaldību un reģionālās 
attīstības ministrija un Oplannes un Eustagderes reģio-
nālās pašvaldības. Projektā par Latvijas pašvaldību un 
plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanu, izstrādā-
jot attīstības plānošanas dokumentu projektus, pieda-
līsies arī biedrība “Urban Institute”, Estfollas reģionālā 
pašvaldība, Latvijas pašvaldības, vietējās kopienas un 
citi sociālie partneri.
Pirmais projekta līgums Norvēģijas finanšu instrumen-
ta 2009.–2014. gada perioda programmas ietvaros tika 
parakstīts 14. decembrī par Latvijas Pašvaldību savienī-
bas projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš
valdību veiktspējas uzlabošana” īstenošanu.

• Konkurss par balvu “Eiropas reģions, kas veicina 
uzņēmējdarbību 2015”

Reģionu komiteja izsludinājusi kon-
kursu par balvu “Eiropas reģions, 
kas veicina uzņēmējdarbību 2015” 
(EER), ko piešķirs tām pilsētām un 
reģioniem, kam ir vistālejošākais 
redzējums Eiropā. Šis konkurss notiek 
jau piekto reizi, un tā moto – ekono-

mikas atveseļošana ar uzņēmējdarbību. Konkursam var 
pieteikties līdz 31. martam.
EER ļauj apzināt un apbalvot tos reģionus, kuros neat-
karīgi no reģiona lieluma, labklājības un kompeten-
cēm izstrādāts izcils uzņēmējdarbības redzējums, ko 
īsteno ar konkrētiem un uzskatāmiem pasākumiem, 
tādējādi palīdzot īstenot Eiropas Mazās uzņēmējdar-
bības aktu un optimāli izmantot publisko finansējumu. 
Reģioni, kas izstrādājuši vispārliecinošāko stratēģiju, 
tiks apbalvoti ar izcilības zīmi “Gada reģions, kas veici-
na uzņēmējdarbību”. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt dina-
misku, “zaļu” un uzņēmējdarbību veicinošu reģionu 
veidošanos visā Eiropā.
Vairāk par pieteikšanos lasiet šeit: http://cor.europa.
eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx.

• Izsludināta jauna programma “Nāc un dari! Tu 
vari!”

Programmas “Nāc un 
dari! Tu vari!” ietvaros 
finansiālu atbalstu var 
saņemt darbīgas bez-
peļņas organizācijas 
pilsētās un laukos, kas 

ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzī-
votāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu 

līdzcilvēkiem. Uz finansējumu var pretendēt Latvijas 
biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, 
kas sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jauna-
jām ģimenēm, savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, 
veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides 
pilnveidošanas jomā, popularizē aktīvu dzīvesveidu 
un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvo-
tāju grupām, veic dzīvnieku aizsardzības pasākumus, 
radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās vai 
sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās 
kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Programmā “Nāc un dari! Tu vari!” borisa un ināras 
Teterevu fonds piešķir grantu robežās no 200 līdz 
vairāk nekā 7000 eiro. Vismaz 10% no kopējā projekta 
finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu sadar-
bības partneru līdzfinansējums.
Plašāku informāciju par programmu skatiet Borisa un 
Ināras Teterevu fonda mājaslapā: http://www.teterev-
fond.org/projekti/kopienu_projekti.

• Latvijas reģionos – četri jauni dabas izglītības centri

13. decembrī tika atklāts 
Igaunijas – Latvijas – 
Krievijas pārrobežu sadar-
bības projekta “Cilvēki un 
daba” ietvaros tapušais 
dabas izglītības centrs 
(dic) “rāzna”, kas atrodas 

Rēzeknes novada Lipuškos.
Līdz ar DIC “Rāzna” atklāšanu sperts nozīmīgs solis 
dabas izglītības jomas attīstībā, jo 2013. gadā projek-
ta “Cilvēki un daba” ietvaros durvis vēruši pavisam 
četri dabas izglītības centri dažādos Latvijas reģionos. 
Visi dabas izglītības centri atrodas īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijās – dic “meža māja” iekārtots 
Ķemeru nacionālajā parkā, dic “Ziemeļvidzeme” – 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dic “vecupītes” 
– Gaujas Nacionālajā parkā un dic “rāzna” – Rāznas 
nacionālajā parkā. 

Centri piedāvā dažādas dabas izziņas iespējas gan 
lieliem, gan maziem apmeklētājiem un iepazīstina ar 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas daudzveidību. 
Dabu var izzināt, gan piedaloties dažādās pētnieciskās 
nodarbībās, gan apmeklējot izstādes, gan dodoties 
pastaigā pa dabas takām u.c. Informācija par DIC pie-
dāvājumu pieejama interneta vietnē www.daba.gov.lv, 
sadaļā Vides izglītība.
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agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības 
Briselē vadītāja

17. decembrī Eiropas Savienības Reģionu komitejas 
Teritoriālās kohēzijas komisijas un Eiropas Parlamenta 
Reģionālās attīstības komisijas pārstāvji kopīgi apsprie-
da būtiskākos aspektus iepriekšējā dienā ES Padomē 
apstiprinātajā kohēzijas politikas dokumentu kopu
mā 2014. – 2020. gadam. Sanāksmē abu komisiju un 
Eiropas Komisijas pārstāvji diskutēja par gatavošanos 
jaunajam plānošanas periodam, partnerības principa 
ievērošanu un nozīmīgākajām investīciju prioritātēm 
nākamajiem septiņiem gadiem.

jaunā kohēzijas politika no eiropas perspektīvas

eiropas Parlamenta reģionālās attīstības komisijas 
priekšsēdētāja danuta Hībnere norādīja, ka 2014. 
gada 1. janvārī spēkā stājas jaunā ES kohēzijas un re-
ģionālā politika, galvenokārt koncentrējoties uz la-
bākas ekonomiskās vides veicināšanu izaugsmei un 
jaunām darba vietām. “Naudas nekad nebūs pietieka-
mi, taču šai politikai būtu jāpiesaista jauni investīciju 
veidi. Tāpēc mums jābūt pārliecinātiem, ka viss jaunās 
politikas potenciāls ir pilnībā izmantots,” izteicās Hīb-
nere. Viņa tāpat norādīja, ka vienkāršotās kohēzijas, 
zivsaimniecības un lauku attīstības regulas nebūs tikai 
formāls ietvars, bet gan praktisks instruments, kas pa-
līdzēs efektīvi īstenot investīciju politiku. “Nākamais 
solis ir pēc iespējas drīzāk parakstīt Partnerības līgumus 
starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, lai šo investīciju 
politiku varētu sākt īstenot,” teica Eiropas Parlamenta 
komisijas priekšsēdētāja.

eiropas Komisijas re
ģionālās attīstības ģene
rāldirektorāta ģenerāl
direktora vietnieks nor
munds Popens sanāksmē 
apstiprināja, ka patlaban 
notiek konsultācijas par 
26 Partnerības līgumiem, 
un izteica cerību, ka ļoti 
drīz visi Partnerības līgumi 

tiks apstiprināti. Eiropas Komisija aicinājusi dalībval-
stis Partnerības līgumu sagatavošanā pilnībā iesaistīt 
ieinteresētos partnerus, tostarp pašvaldības. “Mums 
radies iespaids, ka tas tiek darīts, lai gan vieta uzlaboju-
miem vēl ir. Dažkārt partneriem netika dots pietiekami 
daudz laika sagatavot savus komentārus, process varētu 
būt kvalitatīvāks. Tāpat, ja priekšlikumus nav iespējams 
ņemt vērā, tad būtu jāsniedz skaidrojums partneriem, 
kādēļ,” klātesošajiem atklāja N. Popens. Viņš tāpat jo 
īpaši uzsvēra nepieciešamību struktūrfondu līdzekļu 
izlietojuma plānojumā ņemt vērā katras noteiktās vie-
tas vajadzības jeb vietai piesaistītu pieeju. “Šādi mums 
jārosina reģionālā attīstība,” norādīja Eiropas Komisi-
jas pārstāvis.

Savukārt ar bažām par reģionālo attīstību nākotnē 
raugās eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas ivars 
Godmanis. “Izskatās, ka lielākā problēma būs savienot 

naudu, kas sadalīta pa 11 tematiskajām prioritātēm, ar 
teritoriālo plānojumu, lai uzlabotu teritoriju attīstību,” sa-
nāksmē izteicās Eiropas Parlamenta deputāts, aicinot 
Eiropas Komisijai palīdzēt dalībvalstīm ar risinājumu, 
ko atrast dalībvalstīm vienām pašām nebūs vienkārši.

Gaidot jauno periodu Latvijā

Vērtējot Latvijas izstrādātos nākamā plānošanas pe-
rioda Partnerības līguma un darbības programmas 
projektus un to, vai tajās ņemta vērā vietai piesais-
tīta pieeja, Latvijas delegācijas pārstāvis reģionu 
komitejā ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 
pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos jānis 
vītoliņš izteicās, ka Ventspils intereses ņemtas vērā 
daļēji. Viņš atzinīgi novērtēja plānotās aktivitātes ostu 
attīstībai, kas būtiski atbalstīs Latvijas ekonomiku. 
Taču vienlaikus viņš norādīja, ka lielāks atbalsts būtu 
jānodrošina profesionālajai izglītībai un reģionālajām 
augstskolām. “Cilvēkiem jāsniedz iespēja, taču šobrīd 
atšķirības starp Rīgas un reģionālajām augstskolām ti-
kai palielinās. Tas pats ar profesionālo izglītību – nebūtu 
pareizi, ja tām profesionālās izglītības iestādēm, kuras 

nāKamajā PLānOŠanas PeriOdā 
rOsinās reĢiOnāLO aTTĪsTĪbU
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5. decembrī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācijas pār-
stāvji Eiropas Savienības Reģionu komitejā – Ogres 
novada domes priekšsēdētājs edvīns bartkevičs un 
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs inesis boķis 
piedalījās Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes 
rīkotajā pašvaldību pārstāvju un Eiropas Parlamenta 
deputātu diskusijā par eiropas Komisijas publicēto 
2030. gada klimata un enerģētikas stratēģiju.

Zaļā grāmata “Klimata un enerģētikas politikas satvars 
2030. gadam” paredz definēt ES klimata un ener-
ģētikas politiku, kuras viens no mērķiem ir veicināt 
konkurētspējīgas enerģijas cenas un lielāku enerģē-
tisko drošību. Sarunā Valmieras pilsētas pašvaldības 
vadītājs Inesis Boķis norādīja uz enerģētiskās drošī-
bas jautājuma aktualitāti Latvijas gadījumā, ņemot 
vērā gada aukstākā perioda ilgumu un atkarību no 
Krievijas gāzes piegādes. “Eiropas Savienībai būtu jāat-
tīsta vienots enerģijas tirgus un ideālā gadījumā jāiepērk 
enerģija kopā, tādējādi nodrošinoties pret nelabvēlīgām 
cenu svārstībām un pārtraukumiem piegādē,” norādīja 
I. Boķis. Viņa viedokli atbalstīja Eiropas Parlamenta 
deputāts no Vācijas Jo Leinens, uzsverot, ka Eiropai 
absolūti nepieciešami ir atjaunojamie energoresursi, 
kas ļautu samazināt energoresursu importa apjomu, 
tostarp arī Krievijas piegādāto dabasgāzi.

Savukārt Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības 
komitejas biedrs, deputāts no Nīderlandes Lamberts 
van Nistelrojs aicināja izvērtēt, vai 2030. gada poli-
tikas satvarā jāsaglabā visi trīs līdz 2020. gadam 
sasniedzamie mērķi – samazināt siltumnīcefekta 
gāzu (SEG) emisijas, palielināt enerģijas ieguvi no 
atjaunojamiem avotiem un uzlabot energoefek-
tivitāti vai arī turpmāk jākoncentrējas tikai uz SEG 
emisiju samazināšanu. Runājot par enerģijas ieguvi 
no atjaunojamiem avotiem, Inesis Boķis uzsvēra, ka 
jāmeklē risinājumi finanšu ieguldījumu samazinā-

šanai atjaunojamo energoresursu radīšanā. Svarīgi 
arī, lai šie energoresursi nekādā gadījumā nekaitētu 
dabai. “Tā, piemēram, kukurūzas audzēšana prasa lie-
lus finanšu ieguldījumus. Taču vēlāk saskaramies ar vēl 
vienu problēmu – koģenerācijas stacijas nevar izman-
tot lielu daļu saražotās siltumenerģijas, un tā izkūp 
gaisā, kas ir pilnīgi nepareizi un neveicina energoefek-
tivitāti,” viedoklī dalījās Valmieras pilsētas domes 
priekšsēdētājs. Uz vēl vienu paradoksu attiecībā uz 
atjaunojamiem energoresursiem un Latvijas pašval-
dību iespējām tos izmantot sanāksmes dalībniekiem 
norādīja Edvīns Bartkevičs. Viņš atklāja, ka Latvijā 
šķelda ir pieejama, taču, tā kā tās cenu nosaka nevis 
vietējais, bet eksporta tirgus, tad diemžēl Latvijas 
pašvaldības to ne vienmēr var atļauties iepirkt aug-
stās cenas dēļ.

Ojāra martinsona foto

Plānots, ka 22. janvārī Eiropas Komisija nāks klajā ar 
konkrētiem priekšlikumiem 2030. gada klimata un 
enerģētikas politikas satvaram. Tāpat par šo politiku 
diskutēs arī 2014. gada ES Padomes samitā, kurā tie-
kas ES dalībvalstu politiskie līderi.

cerĪbā UZ vienOTU enerĢijas 
TirGU eirOPas savienĪbā

iepriekšējā periodā saņēmušas atbalstu no struktūrfon-
du līdzekļiem, jaunajā periodā nebūtu iespējas to iegūt, 
jo izglītības infrastruktūra nepārtraukti nolietojas,” uz-
svēra J. Vītoliņš.

Nepieciešamību nodrošināt finansējumu jau aizsāk-
tām aktivitātēm arī jaunajā plānošanas periodā tāpat 
akcentēja arī Latvijas delegācijas pārstāvis reģionu 
komitejā valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs 
inesis boķis, atklājot, ka Valmierā vēl nav nosiltinātas 
dažas nozīmīgas sabiedriskās ēkas, kas būtu jāizdara. 
Vērtējot Eiropas Komisijas noteiktās jaunā plānoša-

nas perioda prioritātes – izaugsmi un jaunas darba-
vietas – saistībā ar Latvijas vajadzībām, I. Boķis pauda 
piekrišanu investīcijām ražošanas atbalstam un ino-
vācijām. “Nākamajā plānošanas periodā svarīgākais ir 
nodrošināt finansējumu energoefektivitātei, infrastruk-
tūrai un uzņēmējdarbībai. Mums jāinvestē infrastruktū-
rā rūpniecības zonās – tas veicinās pašvaldību un līdz-
tekus visas valsts attīstību,” norādīja Valmieras pilsētas 
domes priekšsēdētājs. Inesis Boķis tāpat aicināja pēc 
iespējas ātrāk vienoties par finansējumu konkrētām 
aktivitātēm, lai nepagarinātu struktūrfondu investīci-
ju pauzi.
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1,5 miljardi cilvēku dzīvo valstīs, kuras pārņēmuši kon-
flikti un vardarbība. Aptuveni 70% no šīm valstīm kon-
flikti valda kopš 1989. gada, un trešdaļa oficiālo attīs-
tības palīdzības līdzekļu tiek izlietoti tieši valstīs, kur 
valda konflikti un vardarbība.

26. un 27. novembrī Briselē (Beļģijā) Eiropas Attīstības 
dienu ietvaros notikušā semināra “mērķis pēc 2015. 
gada: miers” dalībnieki dalījās savās pārdomās ar klau-
sītājiem par nesasniegtajiem Tūkstošgades attīstības 
mērķiem, pieļautajām kļūdām un turpmāk ejamo ceļu 
nestabilajās valstīs un to pašvaldībās, lai vairs nepieļau-
tu konfliktu un vardarbības izvēršanos.

Kā priekšnoteikumus konfliktu, vardarbības un tam 
sekojošās iedzīvotāju nabadzības cēloņu novēršanai 
organizācijas “USAID” Politikas, plānošanas un studiju 
biroja pārstāvis alekss Tiers uzsvēra labu pārvaldību, 
visu iesaistīto partneru atbildību un koncentrēšanos uz 
sieviešu tiesībām, tostarp to pieeju izglītībai. “Laba pār-
valdība viennozīmīgi ir tā lieta, kas atšķir veiksmīgu valsti 
no neveiksmīgas,” uzsvēra Tiers, vienlaikus norādot, ka 
visi viņa minētie principi jau ietverti “jaunajā kursā ie
saistei nestabilās valstīs” (“New Deal for Engagement 
in Fragile States”). Šo jauno apņemšanos 2011. gadā 
pieņēma Augsta līmeņa attīstības efektivitātes forumā 
Buzānā, uzskatot, ka iepriekšējo iniciatīvu rezultāti nav 
pietiekami. “Jaunais kurss” paredz atbalstīt iekļaujošu 
pašas valsts vadītu pāreju no nestabilitātes, kas balstās 
valsts vadītā un īstenotā vīzijā un plānā, kā arī iekļaujo-
šā politiskajā dialogā.

Diskusijas gaitā šo jauno iniciatīvu uzteica arī vienas no 
lielākajām starptautiskās attīstības organizācijas “Cord-
aid” galvenā izpilddirektore simone Filipīni, vienlaikus 
asi kritizējot plaisu starp vārdiem un darbiem: “Mums 
jāsaprot, ko mēs parakstām, un jābūt godīgiem pret sevi. 
Kā varam runāt par konfliktiem, drošību un vienlaikus tur-
pināt pārdot ieročus?” Filipīni izteicās, ka tagad, kad vairs 
nav diplomāte un strādā attīstības organizācijā, varot 
runāt tieši, tāpēc aicināja “pārkāpt savai ēnai” un sākt 
patiešām īstenot pieņemtos dokumentus, attiecīgi tiem 
paredzot arī finansējumu, nevis visu laiku rakstīt jaunus. 
Tāpat viņa vedināja vairāk koncentrēties nevis uz globā-
lajām problēmām, bet skatīties, kādas ir konkrētās valsts 
un tās pašvaldību vajadzības un intereses.

“Cordaid” pārstāves teikto pilnībā atbalstīja Bamako V 
rajona (Mali) mērs bubakars bahs, uzsverot, ka vietē-
jām pašvaldībām nestabilās vai konfliktu skartās valstīs 
ir nozīmīga loma politikas veidošanā un valsts attīstībā. 
Mali valsts un pašvaldības patlaban ir rekonstrukcijas 
fāzē, un Eiropas Savienība var ļoti palīdzēt, vienlaikus 

neaizmirstot, ka jāiesaista visi dalībnieki. “Taču nepie-
tiek tikai ar finansējumu, īpaši svarīga ir politiskā griba 
nacionālajā līmenī,” uzsvēra Bahs. Viņš atklāja, ka vēstu-
riski Mali pašvaldībās ir gan franciski, gan nīderlandiski 
runājošas kopienas, tāpēc Bamako pašvaldības aktīvi 
sadarbojas ar Francijas un Nīderlandes pašvaldībām 
un to asociācijām, tādējādi solidarizējoties un kopienu 
līmenī meklējot izeju no krīzes.

Sadarbību kopienas līmenī un nepieciešamību uzticē-
ties iedzīvotājiem to aktivitātēs uzsvēra arī Timor–Les-
tes (Austrumtimorā) finanšu ministre emīlija Piresa, 
aicinot uzticēties cilvēkiem un neizturēties pret pie-
augušajiem kā pret bērniem. “Kāpēc neesam sasnieguši 
Tūkstošgades attīstības mērķus? Jo darām citas lietas. Tieši 
“Jaunajā kursā” koncentrējamies uz uzticēšanos, valsti kā 
pārmaiņu virzītāju. Ja valstij nav kapacitātes reformām, tā 
jānodrošina, lai valdība varētu parādīt savus panākumus 
un tādējādi iegūt iedzīvotāju uzticību,” norādīja Piresa. 
Timor–Lestes pārstāve tāpat aicināja Eiropas Savienības 
nosūtītos padomniekus vairāk strādāt konkrētās valsts, 
nevis donora labā, kā arī koncentrēties uz pieciem “Jau-
nā kursa” mērķiem, proti, leģitīmu politiku, drošību, 
taisnīgumu, spēcīgiem ekonomikas pamatiem un pār-
valdītiem ienākumiem un pakalpojumiem. Noslēgumā 
Piresa, kura pati piedalījusies arī “Jaunā kursa” izstrādē, 
izteica pārliecību, ka, īstenojot šos piecus pamatprinci-
pus, nestabilās valstis vairs nesaskarsies ar konfliktiem, 
bet gan turpinās savu attīstības ceļu.

“PārKāPT savai Ēnai” jeb
nesasnieGTie TŪKsTOŠGades 

aTTĪsTĪbas mĒrĶi

simone Filipīni (no kreisās) diskusijā aicināja pārkāpt 
savai ēnai un sākt īstenot jau pieņemtos dokumentus, 
nevis rakstīt arvien jaunus.

bubakars bahs (no labās) seminārā jo īpaši uzsvēra 
pašvaldību lomu valsts attīstībā.
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elita Kresse,
projekta vadītāja

Projekta “atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mēr
ķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” ietvaros no 
4. līdz 7. decembrim mācību vizītē Latvijā bija ieradu
sies Ļeņingradas apgabala pašvaldību delegācija.

Vispirms viesi apmeklēja Gulbenes novada pašval-
dību, kur iepazinās ar domes un pašvaldības iestāžu 
darbu. Ļeņingradas apgabala pašvaldību pārstāvjus 
interesēja Gulbenes novada pārvalžu darba organizā-
cija pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Dienas pirmajā pusē Gulbenes novada domes priekš-
sēdētājs nikolajs stepanovs ciemiņus iepazīstināja ar 

Gulbenes kultūras centru, Gulbenes bibliotēku, Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolu un Gulbenes sporta cen-
tru, kā arī izrādīja viņiem Stāmerienas pagastu. Dele-

gācijas pārstāvji atzinīgi novērtēja Gulbenes novada 
pašvaldības ieguldījumu infrastruktūras attīstībā.

Pēc objektu apskates viesi no Ļeņingradas apgaba-
la piedalījās Latvijas–Igaunijas–Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta “Atbalsts vietējo 
pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti 
lauku apvidos” sanāksmē, kuras laikā tika parakstīti 
nodomu protokoli starp vairākām Latvijas un Ļeņin-
gradas apgabala pašvaldībām.

Nodomu protokolus ar Ļeņingradas apgabala pašval-
dībām par turpmāko sadarbību parakstīja astoņas Lat-
vijas pašvaldības – balvu novada, skrundas novada, 
apes novada, daugavpils novada, rundāles nova
da, madonas novada, amatas novada un Pārgaujas 
novada dome.

Ļeņingradas ap-
gabala pašval-
dību delegācija 
viesojās arī Paš-
valdību savie-
nībā, kur LPS 
priekšsēdis an
dris jaunsleinis 
un vecākais pa-
domnieks mā
ris Pūķis viņus 
iepazīstināja ar 
Latvijas pieredzi 
finanšu decen-
tralizācijas jomā.

Projektu “Atbalsts 
vietējo pašvaldī-
bu attīstībai ar 
mērķi uzlabot 
dzīves kvalitāti lauku apvidos” līdzfinansē Latvijas–
Igaunijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ie-
tvaros 2007.–2013. gadam. Igaunijas–Latvijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattie-
cību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013. 
gadam finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības 
pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izman-
tojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs 
starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājasla-
pa: www.estlatrus.eu.

asTOŅas LaTvijas PaŠvaLdĪbas 
sadarbOsies ar ĻeŅinGradas 

aPGabaLa PaŠvaLdĪbām

Šis raksts publicēts ar Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerī-
bas instrumenta ietvaros 2007.–2013. gadam finansiālo atbalstu. Par šā dokumenta saturu pilnībā atbild autore, un tas neat-
spoguļo programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.
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Gunta Klismeta

16. un 17. decembrī Latvijas Pašvaldību savienības 
vadība – priekšsēdis andris jaunsleinis un viņa viet-
nieki andris rāviņš un Gints Kaminskis apmeklēja 
Sanktpēterburgu, lai noslēgtu oficiālu vienošanos par 
Latvijas Pašvaldību savienības un Sanktpēterburgas 
Pašvaldību padomes sadarbību.

Vienošanās galvenais mērķis ir ekonomisko, sociālo 
un kultūras attiecību paplašināšana un sadarbība starp 
Sanktpēterburgas un Latvijas vietējām pašvaldībām. 
Abas puses, parakstot šo vienošanos, apliecina, ka 
kopīgās pūles veltīs, lai īstenotu saskaņotas rīcības, 
kas vērstas uz starpreģionālo un starppašvaldību attie-
cību attīstību, radītu labvēlīgus apstākļus pastāvīgai 
sadarbībai starp vietējām un reģionālajām pašvaldī-
bām, veicinātu pieredzes un informācijas apmaiņu 
sociāli ekonomiskajā jomā un sociāli politiskajā dzīvē, 
sniegtu atbalstu pilsoniskajām iniciatīvām, attīstītu sav-
starpējus kontaktus izglītības, zinātnes, uzņēmējdar-
bības, kultūras, jaunatnes, sporta un tūrisma jomā, 
stiprinātu sadarbību starp krievu kopienu Latvijā un 
Sanktpēterburgas latviešu biedrību, atbalstītu nozīmī-
gus jauniešu projektus u.c.

Lai īstenotu šos mērķus, puses apņemas:
* sadarboties, izstrādājot un īstenojot kopīgus pasā-
kumus, kuru mērķis ir stiprināt draudzību un abpusēji 
izdevīgu sadarbību;
* organizēt sanāksmes, seminārus un konferences, 
kuru nolūks ir sasniegt šīs vienošanās mērķus;
* apmainīties ar informāciju, metodiskajiem, analītiska-
jiem un citiem dokumentiem, kas interesē abas puses;
* organizēt Sanktpēterburgas un Latvijas pašvaldību 
pārstāvju delegāciju pieredzes apmaiņu;
* veikt Sanktpēterburgas un Latvijas pašvaldību darbī-
bas analīzi un dalīties ar labo praksi pašvaldību darbī-
bas jomās;
* apmācīt Sanktpēterburgas un Latvijas pašvaldību 
politiķus un darbiniekus u.c.

Oficiālā parakstīšanas ceremonija notika Sankt pēter-
burgas pilsētas Somijas apgabala pašvaldībā. No 
Sankt pēterburgas Pašvaldību padomes puses vieno-
šanos parakstīja padomes priekšsēdētājs vsevolods 
beļikovs un no Latvijas puses – LPS priekšsēdis andris 
jaunsleinis.

Vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja arī Marijas 
pili, kur mājvieta Sanktpēterburgas augstākajam 
lēmējorgānam – Likumdošanas sapulcei. LPS vadība 
Marijas pils Sarkanajā zālē tikās ar Sanktpēterburgas 
Likumdošanas sapulces starptautisko attiecību pilnva-
roto pārstāvi Tatjanu Zaharenkovu un valsts varas, vie-
tējo pašvaldību un administratīvi teritoriālo struktūru 
pastāvīgās komisijas priekšsēdētāju sergeju solovjovu. 
Tikšanās laikā tika pārrunāts kopīgais un atšķirīgais paš-
valdību sistēmā Sanktpēterburgā un Latvijā.

Sanktpēterburgas Likumdošanas sapulce (pēc ana-
loģijas Latvijā – Saeima) ir Krievijas Federāciju kā 
valsts varas subjektu pārstāvošs orgāns. Tā ir pastā-
vīgs augstākais un vienīgais valsts varas likumdoša-
nas orgāns Sanktpēterburgā. Likumdošanas sapulces 
deputātus ievēl Sanktpēterburgas iedzīvotāji. Sapulcē 
ir 50 deputātu, kurus ievēl uz pieciem gadiem. 
Sanktpēterburgas Likumdošanas sapulce darbojas 
saskaņā ar Krievijas Federācijas Konstitūciju, tiesī-
bu aktiem, Sanktpēterburgas statūtiem un likumiem, 
Likumdošanas sapulces reglamentu un citiem juridis-
kajiem aktiem.

ParaKsTĪTa vienOŠanās sTarP LPs
Un sanKTPĒTerbUrGas 

PaŠvaLdĪbU PadOmi



PrOjeKTi

LOGS14

ilze mutjanko,
GRISI PLUS projekta komunikācijas speciāliste

vidzemes plānošanas reģiona ikgadējā tikšanās ar 
pašvaldību vadītājiem un speciālistiem novembra 
beigās notika gleznainā vietā – madonas novada 
mārcienas muižā, kur tās dalībnieki ne tikai kopīgi 
atskatījās uz aizvadītajā gadā paveikto, bet arī semi
nārā guva jaunas idejas un zināšanas par interesan
tu tēmu – vietas pievilcību.

Katram no mums ir savi priekšnosacījumi, kādēļ 
vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties konkrētā pilsētā, 
novadā vai ciemā, piemēram, darba vietas pieeja-
mība, iespēja strādāt no mājām, labi ceļi, skolas vai 
bērnudārza nodrošinājums, dažādas iespējas aktīvi 
un veselīgi pavadīt brīvo laiku, atpūsties dabā un vis-
beidzot pat sirsnīgi un izpalīdzīgi cilvēki apkārt u.c.

Ikviena pašvaldība domā, kā padarīt savu novadu pie-
vilcīgu gan dzīvošanai un strādāšanai, gan tūrismam. 
Tāpēc ir būtiski rūpēties par teritorijas pievilcību, 
uzņēmējdarbības attīstību, vietējo produktu atpa-
zīstamību, tūrismu un citiem faktoriem. Seminārā, 
kas tika organizēts projekta “GRISI PLUS – Lauku 
ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” 
ietvaros, kopīgi ar jomas speciālistiem un pašvaldību 
pārstāvjiem meklējām risinājumus vietas pievilcības 
veicināšanai.

Semināra dalībnieki iepazinās ar pētījuma “savs kak
tiņš, savs stūrītis zemes” rezultātiem, kas atrodami 
vietnē www.savskaktins.lu.lv. Noslēgumā ikvienam 
bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā “Laipni 
aicināts manā kaimiņu novadā”, lai kopīgi izceltu 

kāda novada priekšrocības, kas padara to pievilcīgu 
iedzīvotājiem, tūristiem, investoriem. Grupās veido-
jām novadu vizītkartes, un pie jaunām idejām tika 
Madonas, Ērgļu, Kocēnu un Alūksnes novads.

Ieskatu zīmolvedībā un vietas pievilcībā sniedza 
Vidzemes augstskolas docents, Dr. geogr. andris 
Klepers. No viņa stāstījuma iegaumēšanas vērtas ir 
vairākas atziņas: nozīmīgi ir apzināties, kā izskatās 
viss, ar ko mēs komunicējam uz āru; svarīgi noteikt 
auditorijas, ko vēlamies uzrunāt; mērķis ir jāsasaista 
ar kopīgu vēstījumu, ko, visiem pašvaldības spe-
ciālistiem strādājot sadarbībā, var iznest uz āru un 
veiksmīgi uzrunāt savus cilvēkus. Lauku tūrisma pētī-
jums atklāj, kāpēc cilvēki izvēlas veidot lauku tūrisma 
biznesu, daudzi arī norāda, ka tie ir labi tirgus faktori, 
bet ļoti pārliecinoši izskan viedoklis, ka šie uzņēmēji 
ir harmonijā ar šādu dzīvesveidu un dzīvesvidi, kā 
arī tūrisms dod drošu finansiālu atbalstu. Liela loma 
arī emocionālajam faktoram – pieķeršanās konkrētai 
vietai – jo tālāk no pilsētas, jo emocionālo faktoru 
kļūst vairāk. Piesaiste vietai ir mūsu nācijai raksturīgs 
fenomens, salīdzinot ar citām tautām – latviešiem 
emocionālā pieķeršanās vietai ir ļoti spēcīga, jo pati 
vieta kļūst par daļu no dzīves, piešķirot tai īpašu 
vērtību. Uzņēmējdarbības vietu vairākumā gadījumu 
izvēlas pēc vietas tēla un prestiža.

Caur vietas pievilcības piramīdu Andris Klepers rak-
sturoja, ka jebkuras vietas izaugsmes pamatā ir iedzī-
votāji – pievilcība dzīvošanai dod papildu iedzīvotāju 
pieaugumu un attiecīgi vairāk darba, kā arī piramī-
das pamatā atrodas ražošana, kas ietver preces un 
pakalpojumus, lauksaimniecību, zivsaimniecību u.c. 

vieTas PieviLcĪba: 
meKLĒjUmi Un risinājUmi
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Savukārt piramīdas augšgalā ir vietas apmeklētāji – 
tūristi, kam nepieciešamas viesu mājas, kafejnīcas, 
kultūras iespējas, iepirkšanās un virkne citu lietu. 
Iedzīvotāji, protams, ir prioritāte, taču tie visi nav vie-
nādi – ir esošie, bijušie, potenciālie iedzīvotāji, pie-
mēram, tūrists var kļūt par iedzīvotāju. Pašvaldībā arī 
jāizsver, vai ir kādi līdzekļi – bonusi, ar kuru palīdzī-
bu jaunos speciālistus, kas ieguvuši izglītību, varētu 
paturēt savā pašvaldībā. Vietas identitātē liela loma 
arī vietējiem produktiem un zīmoliem. Vēl arī katras 
pašvaldības pastāvīgajiem iedzīvotājiem vēlams būt 
atvērtiem pret jauniem cilvēkiem, kuri sāk dzīvot 
un strādāt konkrētā vietā, nebūdami ar to iepriekš 
saistīti.

Izaicinājums – pašvaldības attīstību veidot ciešā 
sasaistē ar komunikāciju, kas ir vietas mārketinga 
divi galvenie virzieni. Vietai noteikti nepieciešams 
stāsts, ko par savu var saukt lielākā daļa iedzīvotāju. 
Sākumā jāizpēta, kādas ir vietējās vērtības, ar kurām 
iedzīvotāji lepojas. Ļoti svarīgi arī, kā paši vietējie 
iedzīvotāji pasniedz savas dzīvesvietas tēlu citiem, kā 
arī jādomā par pozitīvo vēstījumu, kas būtu vērsts uz 
tagadējiem iedzīvotājiem, lai viņi to var pieņemt kā 
savējo. Andris Klepers: “Lai zīmola ziņojums varētu tikt 
nogādāts mērķauditorijai, katram vietējam ir jātic šim 
zīmolam, kā arī svarīgi pašvaldību mājaslapās skaidri 
redzēt “uzrunas” mērķauditorijām, ar kurām pašvaldība 
strādā, protams, to visu sasaistot ar vēstījumu un vizuā-
lo identitāti.”

Mazsalacas novada domes 
priekšsēdētājs Harijs rok
pelnis semināra dalībnie-
kus iepazīstināja ar sava 
novada pievilcības stūr-
akmeņiem, minot dabas 
bagātības un iespēju ērti 
un veselīgi atpūsties brīvā 
dabā, kā arī kultūras pasā-
kumus un pašus cilvēkus, 
kas nes sava novada vārdu 
ārpus Mazsalacas – cilvēks 
ir būtisks faktors priekšsta-
ta izveidošanai par kādu 
vietu.

SIA “NK Konsultāciju biroja” pārstāvis Gatis Pāvils 
pastāstīja par GRISI PLUS projekta partneru labajām 
praksēm, kas var būt piemērotas arī Latvijas pašval-
dībām. Pasaulē pilsētnieku skaits pārsniedz laukos 

dzīvojošo skaitu, tādē-
jādi pieaug metropo-
ļu nozīme, savukārt 
laukos paliek aizvien 
mazāk darba vietu, 
pieaug dārdzība dzīvei 
laukos, taču lauku teri-
torijās tāpēc jau viss 
neapstājas, tikai jābūt 
radošiem. Viens no 
GRISI PLUS projekta 
labās prakses piemē-
riem ir Īrijas “made in 
Galway” – tā ir inter-
neta mājaslapa, kas 

popularizē Galvejas reģiona amatnieku un mākslinie-
ku produkciju, kā arī veicina tās noietu. Šādā veidā 
caur pašmāju produkciju tiek stiprināta vietējā iden-
titāte. Arī Latvijā ir iecere līdzīgu koncepciju pārņemt 
saistībā ar Vidzemē ražotu pārtiku. Otrs labās prakses 
piemērs nāk no Francijas – “soho solo” ir lauku pie-
vilcības stiprināšana ar jaunākajām IKT, veicinot jaunu 
iedzīvotāju piesaisti un attālinātā darba attīstību – tā ir 
internetā bāzēta un pašvaldības atbalstīta vietējo un 
topošo uzņēmēju kluba darbība. Galvenās sadaļas 
mājaslapā ir atbalsts tiem, kas vēlas pārcelties, nodar-
binātība – kā uzsākt savu uzņēmējdarbību un īpašas 
atbalsta aktivitātes uzņēmējiem. Interesanta iniciatīva 
ir lauku kopienu kustība “viesmīlības ciemi”, kas 
sniedz atbalstu jaunajiem iedzīvotājiem, gan iekārto-
jot personisko dzīvi, gan atbalstot uzņēmējdarbībā. 
Ko līdzīgu, protams, varētu ieviest arī kādā no Latvijas 
novadiem. Attālinātā darba iespējas var būt viena 
no novadu attīstības iespējām, piemēram, uz kar-
tes apkopot informāciju par esošajiem uzņēmējiem, 
uzņēmējdarbības iespējām, nosacījumiem novadā. 
Svarīgi jau pirms ierašanās uz dzīvi novadā informēt 
potenciālos iedzīvotājus par nekustamo īpašumu un 
pakalpojumiem, kā arī priekšrocībām salīdzinājumā 
ar citu dzīvesvietu.

Seminārā Vidzemes plānošanas reģiona speciālisti 
īsumā iepazīstināja ar četriem projektiem, kas tiek 
īstenoti, lai veicinātu vietas pievilcību: “vidzemes 
kultūras programma – iniciatīvas vietas attīstībai”, 
“Via – Hanseatica – ieguldījumi attālo teritoriju 
attīstībā”, “Riverways – ūdens starpnovadu sadarbī
bas veicināšanai” un “Becosi – teritorijas atjaunoša
nas un attīstības koncepcija”.

martas cekules foto

GRISI PLUS projekta mērķis ir izpētīt un pilnveidot lauku teritoriju attīstības politiku, izmantojot ģeomātiskās informācijas 
rīkus, tādējādi veicinot lauku teritoriju kā potenciālo dzīvesvietu pievilcību un paplašinot iespējas tajās dzīvojošajiem cilvēkiem 
strādāt attālināti.
GRISI PLUS ir Eiropas Komisijas INTERREG IVC programmas 4. uzsaukuma ietvaros atbalstīts projekts. Projekta vadošais part-
neris ir Žēras (Francijā) provinces Tirdzniecības un rūpniecības kamera. No Latvijas projektā iesaistīti divi partneri – Latvijas 
Pašvaldību savienība un Vidzemes plānošanas reģions. Projekta partnerību veido 14 partneri (reģioni, vietējās pašvaldības 
un organizācijas) no 11 Eiropas Savienības valstīm – Francijas, Īrijas, Latvijas, Kipras, Maltas, Čehijas, Slovēnijas, Rumānijas, 
Bulgārijas, Igaunijas un Grieķijas.
Publikācija sagatavota un publicēta ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu INTERREG 
IVC programmas ietvaros. Publikācija atspoguļo vienīgi autores uzskatus, un par tās saturu atbild autore.
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daina Oliņa un andra Feldmane

2013. gada 26. novembrī notika Latvijas Zinātņu 
akadēmijas (LZa) un Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPs) kopīgi ar Latvijas Tautsaimniecības pētniecības 
fondu (LTPF) organizētā diskusija “sociālo pakalpo
jumu un veselības aprūpes strukturālo pārmaiņu un 
finansēšanas iespējas”, kas bija veltīta pašvaldību, 
valsts un privātā sektora mijiedarbībai sociālo un 
veselības aprūpes jautājumu risināšanā valstī.

Šī bija jau ceturtā kopīgi organizētā diskusija, kurā 
analizē visdažādākās dzīves jomas, spriežot par to, 
kā zinātnieku ieteikumus pielāgot šābrīža situācijai 
konkrētās pilsētās un novados. Šajās diskusijās notiek 
centieni savest kopā tos, kas līdz šim pārsvarā darbo-
jušies šķirti, katrs savā “lauciņā”. Rezultātā zinātnieku 
teorijas satuvinās ar tiem, kuru spēkos ir tās īstenot 
dzīvē. Diskusijās jaušams uzmundrinājums pašvaldī-
bām celt uzņēmējdarbības potenciālu, kas ar laiku 
var kļūt darba devējs zinātniekiem, vienlaikus iegūs-
tot atgriezenisko saiti no zinātnes. Priecē acīmredza-
mais fakts, ka klausītāju loks arvien nostiprinās.

LZA prezidents Ojārs 
spārītis, uzrunājot klāt-
esošos, mazliet negai-
dīti pievērsās kultūrai, 
citējot Vācijā dzirdētu 
tēzi, ka sociālā politi
ka ir kultūras politika; 
jo, ikvienu darbu veicot 
(celtniecībā, izglītībā, 
mediķu un sociālo dar-
binieku pakalpojumos), 
nepieciešama kultūras 
un ētikas bāze. To seviš-

ķi skaudri visiem uzrādīja tobrīd degpunktā esošie 
notikumi Zolitūdē.

Arī LPS priekšsēdis andris jaunsleinis ievaduzrunā 
pieskārās Zolitūdes traģiskajai pieredzei, kas raidīja 
trauksmes signālu mums visiem. To apjausma un 
atbilstoša novērtēšana, cerams, nākotnē palīdzēs 
izglābties daudziem, diemžēl ne 54 upuriem. Cilvēka 
dzīvei nepieciešams stabils pamats un drošība. Kaut 
arī veselības sistēma īsti neapmierina nevienu no 
pusēm, A. Jaunsleinis atzina, ka bija gandarījums 
vērot, kā īpašajā situācijā glābēji un mediķi spēja 
mobilizēties, nedomājot par necilo algu un citām 
pienācīgi nenovērtēto profesiju ēnas pusēm.

reformu pārpilnība, rezultātu trūkums

Diskusijas vadītājs LTPF valdes loceklis andris ruģēns 
norādīja: “Veselības aprūpē bijis daudz mēģinājumu 
sakārot medicīnas nozari, visus arvien šķietami vadījusi 
labā griba, taču iznākums ir tāds, kāds nu ir. Tomēr 
aicinu runātājus negremdēties pagātnē, bet kopā meklēt 
risinājumus nākotnei.”

Pirmo referātu par finansē
šanas sistēmām kā struktu
rālo pārmaiņu instrumentu 
nolasīja Latvijas Veselības 
ekonomikas asociācijas 
eksperte alīna dūdele. (Šo 
un pārējo referentu prezen-
tācijas publicētas LPS inter-
neta vietnē http://www.
lps.lv/?task=view&article_
id=3586).

Runātāja atzina, ka veselības aprūpes sistēmu arī citās 
valstīs skar nemitīgas reformas, meklējot labākos risi-
nājumus. Tomēr skaidrs, ka svarīgākie ir divi momenti 
– veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un 
kvalitāte. Pašvaldībām kā autonomā funkcija noteikts 
pienākums nodrošināt iedzīvotājiem šos pakalpoju-
mus, diemžēl nevienā likumdošanas aktā nav precīzi 
formulēts, kā jāsaprot pieejamība. Kā var nodrošināt 
kaut ko nedefinētu? Kā šīs funkcijas sadalīt starp valsti 
un pašvaldībām?

Turpretim diezgan precīzi izskaitļojams finansējums 
– aptuveni 500 miljonus latu administrē valsts, aptu-
veni tikpat nāk no darba devēja, apdrošinātājiem 
un pacientiem. Kopā tas ir viens miljards latu gadā. 
Zinot, ka valstī dzīvo aptuveni divi miljoni iedzīvotā-
ju, katram no miljarda pienāktos 500 latu gadā. Vēl 
kāds zināms lielums – katrs strādājošais gadā veselības 
aprūpes finansēšanā iegulda vairāk nekā tūkstoti latu. 
Ja uzticam savu naudu valstij, tad esam tiesīgi prasīt sev 
nepieciešamo, bet diemžēl realitātē tā nenotiek. Tikai 
koncentrējot līdzekļus, sistēma var nodrošināt nepie-
ciešamos pakalpojumus tiem, kam vajadzīgs, nevis 
atbilstoši iemaksām. Svarīgi nepirkt jebkurus pakalpo-
jumus, bet tos, kas dod maksimālu labumu un atdevi.

Gatavojot Nacionālo attīstības plānu, eksperti kon-
statēja, ka ik gadu Latvijā nomirst aptuveni 29 tūkstoši 
cilvēku, tomēr trešdaļa no šīm nāvēm uzskatāmas par 
priekšlaicīgām, jo tās būtu novēršamas, laikus saņe-

arĪ sOciāLajā POLiTiKā 
Un veseLĪbas aPrŪPĒ 

nePiecieŠama KULTŪras Un 
ĒTiKas KLāTbŪTne
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mot efektīvu medicīnisko palīdzību. Prezentācijā ir 
diagramma par neapmierināto vajadzību pēc medicī-
niskās palīdzības Eiropas valstīs 2010. gadā, Latvija te 
ieņem ne godpilno, bet drīzāk kaunpilno pirmo vietu, 
jo 33% iedzīvotāju nesaņēma vajadzīgo medicīnisko 
palīdzību dažādu iemeslu dēļ, bet 26% no viņiem 
to nevarēja atļauties dārdzības dēļ! Pārsteidzoši, ka 
Lietuvā šie skaitļi bija tikai 3% un 1%. Centrālā statis-
tikas biroja dati gan liecina, ka 2012. gadā nedaudz 
samazinājies to pacientu skaits, kas palīdzību neva-
rēja saņemt dārdzības dēļ, tomēr šo rādītāju uzlabo 
turīgāko iedzīvotāju atbildes, jo maznodrošināto vidū 
pakalpojumus nevarēja atļauties 70%!

Asociācijas izstrādātie priekšlikumi finansēšanas sis
tēmas attīstībai Latvijā paredz:

visas reformas veselības aprūpē ir jāvērtē pēc to •	
ietekmes uz:

iedzīvotāju veselības rādītāju paaugstināšanu,– 
pakalpojumu fizisku, teritoriālu un finansiālu – 
pieejamību,
taisnīgumu pakalpojumu saņemšanā;– 

nepieciešams noteikt veselības aprūpes mēr-•	
ķus un to sasniegšanas indikatoru atbilstoši NAP 
prioritātēm – savlaicīga diagnostika un ārstēšanas 
uzsākšana (NB! NAP ietverts tikai viens punkts, kas 
skar veselības nozari!);
finansēšanas sistēmai ir jānodrošina mehānisms •	
mērķu sasniegšanai (mērķis līdz šim formulēts visai 
neskaidri, piemēram, Ārstniecības likumā rakstīts, 
ka stacionāram jānodrošina pacienta ārstēšana 
līdz noteiktam stāvoklim!? Kā to noteikt?);
finansēšanas sistēmai ir jānodrošina solidaritātes •	
principa ievērošana (esam pirmajā vietā Eiropā 
ne vien pakalpojumu nepieejamības, bet arī pie-
ejamības nevienlīdzības ziņā!) un visu finansēša-
nas avotu konsolidācija.

Alīna Dūdele norādīja, ka Latvijas centieni izgudrot 
kaut ko vēl nebijušu ir aplami, jo pasaules valstīs 
uzkrāta ilggadēja prakse, ko atliek tikai izvērtēt, lai 
izvēlētos tos modeļus, kas patiešām reāli darbojas.

“Lattelecom” Biznesa kon-
sultāciju nodaļas vadītājs 
māris veģeris informēja par 
jauninājumu – telemedicī
nas attīstību un tās sagai-
dāmo ietekmi primārajā un 
sekundārajā veselības aprū-
pē. Pamats tam ir dati par 
interneta pieejamību 97% 
valsts iedzīvotāju, arī pozitī-
vā ārvalstu pieredze un jau 
veiktie eksperimenti. Viņš 
analizēja situācijas, kur šāds 

attālināts ārsta pakalpojums būtu sevišķi vērtīgs, pie-
mēram, sirds slimniekiem. Attālinātā aprūpe nodro-
šina pacienta stāvokļa izmaiņu pastāvīgu kontroli un 
attiecīgo medicīnisko dienestu savlaicīgu reaģēšanu 
nepieciešamības gadījumā.

Latvijas Slimnīcu bied-
rības vadītājs jevgēņijs 
Kalējs norādīja, ka Alīnas 
Dūdeles minētie skaitļi 
par veselības aprūpes 
finansējumu šobrīd 
vairs neatbilst īstenībai. 
Pusmiljarda latu vietā 
valsts ieguldījums saru-
cis par aptuveni 70 mil-
joniem! Veselības minis-
triem mainoties, gandrīz 
katrs ir centies veidot 

jaunu veselības aprūpes politiku, arī Ingrīda Circene. 
No Latvijas 42 slimnīcām aptuveni 80% pieder paš-
valdībām. Satrauc vērojumi par pašvaldību vēlēšanu 
rezultātu saistību ar slimnīcu vadības nomaiņu vairā-
kās pašvaldībās. Top jauns struktūrplāns, par ko diem-
žēl nav informēti tā dalībnieki – slimnīcu vadītājus 
joprojām māc neziņa, kas viņu iestādi sagaida nākot-
nē. Pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām veselības 
aprūpei solīto 4,5% no IKP vietā 2013. gadā ir saņemts 
finansējums 2,9%, tas Latviju ierindo pirmspēdējā 
vietā Eiropā. Medicīnas personāla algas ir zemākās 
Baltijā, situāciju neglābs arī 2014. gadā solītais algu 
pielikums. Valdības uzstādījums diemžēl nemainās – 
par mazāku naudu nopirkt iespējami vairāk pakalpo-
jumu. Latvijā tagad uz 100 000 iedzīvotājiem ir tikai 
viena slimnīca, neatliekamo palīdzību sniedz vairs 
tikai 20 iestādes. Zemāks rādītājs ir vienīgi Holandē, 
taču šajā valstī ir perfekti attīstīta ceļu infrastruktūra, 
tāpēc salīdzināt grūti. Gultu skaitu esam samazinājuši 
tiktāl, ka atrodamies zem Eiropas vidējiem rādītājiem. 
Latvija kļuvusi par medicīnas profesionāļu donorval-
sti bagātajām Eiropas zemēm. Gandrīz katra gada 
beigās nākas pievērst Saeimas uzmanību tam, ka 
slimnīcām aptrūcies finansējums. Kalēja kungs minē-
ja rīkotos piketus, tikšanos ar Ministru prezidentu, ar 
pašvaldību vadītājiem, kuri uzstājīgi atgādināja, ka 
šāda situācija apdraud valsts pastāvēšanu. Pēdējais 
salmiņš – kopā ar tiesībsargu pierādīt, ka valsts nepil-
da pienākumus pret saviem iedzīvotājiem! Uzskatām, 
ka pašvaldību vadītājiem būtu jāpiedalās līgumu slēg-
šanā ar pašvaldībai piederošo slimnīcu. Ja pašvaldība 
un tai piederošā slimnīca atteiktos no neatbilstoša 
līguma slēgšanas, valstij nāktos domāt, kā nodrošināt 
pakalpojumus šā reģiona iedzīvotājiem.

Aizstājot veselības ministri 
Ingrīdu Circeni, kura neva-
rēja piedalīties diskusijā, 
Veselības ministrijas par-
lamentārā sekretāre Liene 
cipule analizēja struktu
rālās pārmaiņas veselības 
aprūpes pakalpojumu 
organizēšanā. Runātāja 
atzina Jevgēņija Kalēja pre-
tenzijas par pamatotām, 
tomēr uzsvēra, ka šīs prob-
lēmas satrauc arī ministriju.
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Galvenie izaicinājumi valstij un pašvaldībām ir:
* iedzīvotāju novecošanās ar attiecīgām pakalpojumu 
pieprasījuma izmaiņām (neraugoties uz iedzīvotāju 
skaita samazinājumu, pieprasījums nemazinās, jo 
sabiedrība jūtami noveco);
* reģionālais neviendabīgums iedzīvotāju izvietoju-
mā un pakalpojumu pieejamībā;
* efektīvu, uz iedzīvotāju tieši vērstu pakalpojumu 
nodrošināšana;
* veselīgas, veselību veicinošas vides attīstīšana kopā 
ar pašvaldībām (nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls 
Latvijā vēršas arvien plašumā).

Liene Cipule apzināti izlaida veselības aprūpes finan-
sējumam veltīto prezentācijas daļu (interesenti to 
var izpētīt internetā), bet žurnāla auditorijai svarīga 
bija parlamentārās sekretāres prezentācijas sadaļa 
par aprūpes pieejamības saikni ar pašvaldībām. 
Vietējās varas ziņā ir veselības aprūpei nepieciešamās 
ceļu infrastruktūras sakārtošana, sabiedriskā trans-
porta pieejamība (viens autobuss dienā uz centru 
to nespēj nodrošināt), infrastruktūra pakalpojumu 
sniegšanai, medicīnas personāla atbalsta program-
mas reģionos, sociālā atbalsta sistēmas un veselī-
bas aprūpes sniedzēju sadarbības uzlabošana, t.sk. 
atskurbtuvju veidošana un sociālais transports, finan-
siāls un organizatorisks atbalsts iedzīvotājiem veselī-
bas aprūpes pakalpojumu saņemšanai, atbalsts ģime-
nes ārstu praksēm un citi. Nav šaubu, ka pašvaldības 
sava budžeta un iespēju robežās to visu jau dara un 
darīs arī turpmāk, diemžēl valsts līmenī šīs pūles bieži 
paliek nepamanītas un nenovērtētas.

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos andra 
Feldmane pauda pašvaldību satraukumu par nepār-
domātajiem plāniem Eiropas Savienības finansējuma 
sadalē nākamajā periodā, kur 89 pašvaldības atstā
tas faktiski bez finansējuma, radot draudus, ka iedzī-
votāji turpinās migrēt uz lielajiem attīstības centriem, 
kam paredzēti būtiski finanšu resursi. Vai tas nāks par 
labu Latvijas vienmērīgai attīstībai, pret ko vārdos 
neviens it kā neiebilst?

Būtisks, bet pagaidām neatbildēts diskusijā palika 
jautājums, vai nemitīgā slimnīcu un neatliekamās palī-
dzības koncentrācija tiešām ir nesusi cerētos augļus, 
kaut arī centralizācija notiek visā pasaulē. Diskusijas 
pirmā, veselības aprūpei veltītā daļa noslēdzās ar 
atziņu, ka šī tikšanās, protams, nespēj atrisināt gadu 
desmitos samilzušās problēmas, svarīgi tās uzjundīt.

jaunas paradigmas meklējumos

Diskusijas otrā daļa bija veltīta strukturālajām pār
maiņām sociālo pakalpojumu organizēšanā. Latvijas 
Pašvaldību sociālo dienestu apvienības valdes priekš-
sēdētājas vietniece ina balgalve, kura ikdienā šīs 
problēmas risina Tukuma novadā, analizēja 2012. 
gadā veikto pētījumu, kā arī statistikas datus. Runātāja 
izskaidroja, ka sociālo pakalpojumu organizāciju 
ietekmē pašvaldības lielums un tās finansiālās iespē-

jas. Lielajās pašvaldībās problēmu nav, sociālā darba 
struktūra pietiekami plaša un sazarota, ir divu līmeņu 
vadība, tāpēc sociālie darbinieki var visus spēkus veltīt 
tiešajiem pienākumiem, turpretim mazajos novados 
sociālais darbinieks spiests vienlaikus pildīt arī dau-
dzus citus, nebūt ne profesijai atbilstošus pienākumus 
(lietvedis, jurists, saimnieks u.c.). Pamatpienākumiem 
tāpēc nereti atliek maz laika. Likums paredz vienu 

sociālo darbinieku uz 
1000 iedzīvotājiem, bet 
mazajās pašvaldībās iznāk 
tikai 1/7 sociālā darbinie-
ka. Kāda te var būt kapa-
citāte? Līdzīgu situāciju 
pētījums uzrāda pieejamo 
pakalpojumu jomā. Tikai 
dažās lielajās pašvaldībās 
ir visplašākais sociālo dar-
binieku spektrs, kas saga-
tavoti šobrīd aktuālo prob-
lēmu risināšanai – darbam 

ar vardarbībā cietušām personām (vienā no 22 pētī-
tajām pašvaldībām), ar atkarības problēmām (trijās), 
ar bezpajumtniekiem (divās) u.c. Turklāt rodas arvien 
jaunas, līdz šim neiepazītas problēmas, kam sociālie 
darbinieki nebūt nav gatavi – bēgļi, patvēruma meklē-
tāji, cilvēktirdzniecības upuri, romi u.c.

Kā pašvaldībās izlieto finansējumu? Pētījumā seci-
nāts, ka 2011. gadā sociālajai palīdzībai izlietoja 60% 
finansējuma, bet sociālajiem pakalpojumiem – 40%. 
Zinot, ka 2009. gadā sociālajai palīdzībai tērēja 54% 
līdzekļu, nav grūti secināt, ka pakalpojumu iespējas ir 
mazinājušās. Sociālo pakalpojumu līdzekļu lauvastiesu 
(63%) joprojām tērē institucionālajai aprūpei (pansio-
nātiem un bērnunamiem), vien 37% – alternatīvajiem 
pakalpojumiem. Sociālo darbinieku atalgojums būtiski 
atšķiras: piemēram, Durbes novadā pētījums uzrāda 
220 latus, bet Aizkraukles novadā – 560 latus, vidējā 
bruto alga ir 394 lati. Aktualizējas jautājums – vai sociā-
lais darbinieks pats nekļūs par pabalstu un palīdzī-
bas saņēmēju? Sākoties krīzei, sociālo dienestu darba 
apjoms būtiski pieauga, tāpēc 92% intervēto atzīst, ka 
izjūt pārslodzi (68% dažreiz, bet 24% – regulāri).

Noslēgumā Ina Balgalve uzdeva retorisku jautājumu 
– cik iecietīgi mēs paši esam pret dažādu sociālo 
grupu pārstāvjiem? vai reizēm nešķiet vieglāk viņus 
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ar auto aizvizināt kaut kur tālu prom no savas paš
valdības rūpju loka?

Sabiedrības lielākajai daļai, 
sevišķi gados vecākiem ļaudīm 
būtisku tēmu analizēja Latvijas 
Universitātes doktorante ināra 
dundure, kura kopā ar darba 
vadītāju dr. oec. māri Pūķi 
pētījusi ilgtspējīgas vecuma 
pensijas izveidošanas iespē
ju Latvijā. Secinājums – pagai-
dām nevienā pasaules valstī 
nav pietiekami laba risināju-
ma. Vienlaikus tika uzsvērts, 
ka būtu jāizvērtē Latvijas pen-

siju otrais līmenis, vadoties no Čīles bēdīgās pieredzes. 
Iespējams, ka pie pensiju temata žurnālā vērts atgriez-
ties pamatīgāk, jo referātiem atvēlētais desmit minūšu 
laika limits šai problēmai bija nepietiekams.

LPS priekšsēdis andris jaunsleinis noslēgumā akcentē-
ja, ka veselības un sociālo pakalpojumu finansēšanā 
nepieciešams rast jaunu paradigmu (tēzes padziļinātai 
izpratnei vērts ielūkoties prezentācijā LPS interneta vietnē!). 
Viņš uzsvēra, ka nav pieņemama situācija, kad pelē-
kā ekonomika maksā tikai daļu no spēkā esošajiem 
nodokļiem. Nodokļu nomaksa pret IKP ir samazināju-
sies par 13% un 2013. gadā veido tikai 28% no iekšze-
mes kopprodukta. Turpretim salīdzinājumā ar vecajām 
Eiropas dalībvalstīm nodokļu ieņēmumi ir 50–60% no 

IKP. LPS priekšsēdis uzska-
ta, ka nodokļu likumos 
paredzētajiem izņēmu-
miem un atvieglojumiem 
jābūt atšifrētiem valsts 
budžetā kopā ar ietekmes 
aprēķinu uz tautsaimniecī-
bu. Svarīgi būtu arī zināt un 
parādīt katra nodokļa efek-
tīvās likmes. Tāpat jāatzīst, 
ka sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas tiek 
izmantotas necaurspīdīgi, 

tiek tiražēti dažādi mīti, ko iedzīvotājiem grūti pār-
baudīt, tāpēc LPS priekšsēdis aicināja visus nodokļu 
ieņēmumus, tajā skaitā arī pensiju sistēmas otrā līmeņa 
līdzekļus uzrādīt valsts budžetā, jo sociālās apdrošinā-
šanas obligāto maksājumu daļa (6 procentpunkti no 
34 procentpunktiem no apliekamā atalgojuma) pazūd, 
lasot valsts budžetu. Šī nodokļa daļa, kas veidojas no 
ikviena iedzīvotāja veiktajām sociālās apdrošināšanas 
iemaksām, tiek ieguldīta finanšu tirgū, un tas uzskatāms 
par valsts atbalstu komercbankām. Tādēļ būtu godīgi, 
ja nodokļu izlietojums būtu atklāts un visi zinātu, cik 
daudz valsts ir aizdevusi finanšu tirgum, un šīs saistības 
būtu pareizi atspoguļotas valsts budžeta ieņēmumos. 
Andris Jaunsleinis aicināja nepieļaut kļūdu un neskatī-
ties atsevišķi uz veselības, sociālo pakalpojumu vai eko-
nomikas izaugsmi, bet spēt skatīt to kopsakarībās.

ilzes mutjanko foto

Latvijas Zinātņu akadēmija
rīgā, akadēmijas laukumā 1

Piedāvā iZnOmāT TeLPas PaŠvaLdĪbām savu pārstāv-
niecību izveidei Rīgā.

Augstceltne atrodas rīgas centrā:
no Centrālās stacijas – 100 metru;– 
no Centrālās autostacijas – 300 metru;– 
blakus ielās 100 metru attālumā ir tramvaju, trolej-– 
busu un autobusu pieturas.

Pie augstceltnes ir četras autostāvvietas, no tām viena – 
apsargāta, kas strādā diennakts režīmā.

Augstceltnē ir dažādas biroja nomas telpas no 10 līdz 60 
m2 platībā, kā arī 24 konferenču zāles ar 15–800 sēdvietām. 
Ēkā ir visas modernās komunikāciju sistēmas.

Biroju telpu nomas cenas ir diferencētas atkarībā no telpas 
izvietojuma un labiekārtojuma līmeņa, sākot no 7,70 līdz 
11,95 eiro par kvadrātmetru (bez PVN). Nomas cenā ietilpst 
visi komunālie maksājumi.

Konferenču telpu izmantošana ir par maksu, un cena atkarīga 
no konferenču zāļu izmēriem un tehniskā nodrošinājuma.

Zvaniet: 67222817 vai 76221287!
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diendienā mēs saskaramies ar jaunajām tehnoloģi
jām un pārliecināmies, ka tās tiešām atvieglo dzīvi 
un atrisina desmitiem ikdienas vajadzību. daudzi 
jautā, kad beidzot šīs viedās iekārtas un iespējas 
uzlabos situāciju arī siltumapgādes jomā, kad apku
res sezona atnāks ar mazākiem satricinājumiem un 
zaudējumiem? Tas iespējams jau nākamajā sezonā 
– ieviešot mūsdienīgu siltuma pārvaldības platformu 
bFT (Bright Field Technologies).

Neapšaubāmi, labs saimnieks domā un veic energo-
efektivitātes veicināšanas pasākumus: ierobežo siltu-
ma izkļūšanu siltinot un modernizē apkures sistēmu, 
tomēr, lai iegūtu maksimālu ietaupījumu, tā ir tikai 
puse darba, jo nepieciešama siltuma patēriņa ierobe-
žošana – pievadītā siltuma regulēšana un bieži vien arī 
uzskaite. Tikai ar šādu kompleksu risinājumu var panāk 
acīmredzamu energoefektivitāti un līdzekļu ekonomi-
ju gan privātā, gan pašvaldības līmenī.

Tā, piemēram, nosiltinātā ēkā efektu izjūt tādā veidā, 
ka telpās tiešām kļūst siltāks, tomēr ir jāturpina maksāt 
līdzīgi apkures rēķini, bet, izmantojot progresīvu siltuma 
pārvaldības platformu – siltumregulāciju, rēķini samazi-
nās, jo jāmaksā tikai par individuāli patērēto siltumu.

“Tikai pēc kompleksas ēkas renovācijas iedzīvotājiem 
būs mazāki rēķini un paaugstināsies iekštelpu komforta 
līmenis – ne tikai nosiltināt norobežojošās konstrukcijas, 
bet arī rekonstruēt un balansēt apkures sistēmu, nodro-
šināt ventilāciju vienādā kvalitātē visos dzīvokļos, kā arī 
uzstādīt progresīvo siltuma pārvaldības platformu ar 
temperatūras līknēm,” apstiprina sertificēts energoau-
ditors artis ābele.

Lūdzām vienam no Bright Field Technologies dibinā-
tājiem izskaidrot, kā reāli uzlabot situāciju apkures 
jomā, nepārmaksājot un nešķiežoties ar līdzekļiem, kā 
cīnīties ar lielajiem parādiem un ieviest uzlabojumus 
šajā jomā. arnis Glāznieks var pierādīt, ka ir veids, 
kā to panākt, un iepazīstina ar BFT platformu, aicinot 
pārliecināties un izmēģināt to savās telpās.

Ko piedāvā tīmeklī un inženiertehnoloģijās balstīts 
siltuma pārvaldības pakalpojums?

Acīmredzamus rezultātus siltuma ekonomijas jomā – no 
25% privātajās telpās līdz pat 50% sabiedriskajās (ja gadā 
maksājat 10 tūkstošus par apkuri, ko iespējams paveikt 

par ietaupītajiem pie-
ciem tūkstošiem?) – var 
panākt tāpēc, ka paš-
laik ierastās regulēšanas 
iekārtas ir balstītas uz 
mehānisko regulēšanu, 
savukārt jaunās paau-
dzes ierīces lieto mikro-
kontrolierus, kas paver 
nesalīdzināmas iespējas.

Kā tas notiek?

Uzstādām iekārtas divu mēnešu laikā kopš līguma 1. 
parakstīšanas brīža.
Pakalpojuma sniedzēji veic iestatījumus – ņem vērā 2. 
telpas noslogojumu, nepieciešamo komfortu, bla-
kustelpu apsildi, minimālo un maksimālo tempera-
tūru un citus. Šos iestatījumus iespējams veikt grupu 
aprēķinos, piemēram, kāpņutelpas, klases u.c.
Iekārta pielāgojas – pirmo gadu iekārtas uzraugām 3. 
un koriģējam, un, ja kāds no sākotnējiem pieņēmu-
miem nedarbojas, iegūstot ēkai individuāli pielā-
gotus un precīzus algoritmus – turpmāk iekārtas var 
nodrošināt darbību automātiski.

bFT siltuma pārvaldības platformas īpašības

Mikroklimata kontroles risinājums sastāv no čet-•	
riem komponentiem: centrālās vadības, centrālās 
vadības interfeisa, lokālās vadības un termoregulē-
šanas moduļa.
Integrēta siltuma vadība bez papildu ieguldīju-•	
miem – viegli uzstādāma un pielāgojama jebkurā 
ēkā, arī viencaurules apvadsistēmai – nav nepiecie-
šami siltuma maksas sadalītāji.
Iekārtas ir neuzkrītošas, izturīgas, drošas un viegli •	
saprotamas. “Viens no pirmajiem jautājumiem bija, 
vai skolēni nenoskrūvēs, nesalauzīs? Atbildam, ka ne.”

bFT siltuma pārvaldības platformas priekšrocības

Individuāla siltuma uzskaite un patēriņa sadale daudz-•	
dzīvokļu ēkās, biroju kompleksos, mācību ie stādēs – 
pārskati par siltuma patēriņu lietotāja definētajos 
periodos un nākotnes prognozes noteikšana.
Piedāvātais uzskaites risinājums individuālai patēri-•	
ņa sadalei apkopo komforta līmeņa rādītājus atbil-
stoši nodrošinātajam komforta līmenim, tādējādi 
viegli var noteikt katra patērētāja daļu no kopējā 
ēkas siltuma patēriņa.
Ēkas pārvaldniekam iespējams gan bloķēt atsevišķu •	
telpu un noteikt piespiedu režīmu, gan noteikt, kuri 
patērētāji var individuāli regulēt savu telpu siltumu, 
un par regulēšanas iekārtu var kalpot šim mērķim 
paredzētais lokālās vadības panelis, viedtālrunis 

ZemāKas iZmaKsas nāKamajā aPKUres 
seZOnā – mOderniZācijas iesPĒjas

Latvijas enerģētikas attīstības pamatnostādnes 
2007.–2016. gadam, nosakot enerģijas efektivi-
tātes pasākumus patērētāju sektorā, izvirza mērķi 
līdz 2016. gadam samazināt vidējo īpatnējo siltum-
enerģijas patēriņu ēkās līdz 195 kWh/m2 gadā, bet 
2020. gadā tas nedrīkstēs pārsniegt 150 kWh/m2.
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vai jebkura cita iekārta ar interneta pieslēgumu vai 
vienkārši telefonzvans.
Lietotājs var regulēt iekārtu gan uzreiz, gan nākot-•	
nes programmas veidā. Tā, piemēram, ja zināt, ka 
klasē vai noteiktā klašu grupā nenotiks stundas, var 
atslēgt un taupīt apkuri šajā laikā, turklāt iespējams 
sistēmu integrēt ar esošu telpu plānošanas sistēmu, 
nodrošinot pilnīgi automātisku regulēšanu.
Uzskaite, kas ļauj apsaimniekotājiem un pārvald-•	
niekiem saprast, kurās telpās ir siltuma zuduma 
problēmas, un novērst tās.
Ugunsbīstamības konstatēšana – reaģē uz krasām •	
temperatūras pārmaiņām.

Komentē LPs padomnieks enerģētikas jomā dr. sc. 
ing. Paulis barons
“Iesaku pašvaldību izpilddirektoriem, namu pārvaldnie-
kiem un īpašniekiem, kā arī komersantiem uzmanīgi iepa-
zīties ar piedāvājumu un apsvērt iespēju izmantot piedāvā-
tos pakalpojumus jau šajā apkures sezonā. Šis ir racionāls 
risinājums siltuma izmaksu samazināšanai, vienlaikus 
paaugstinot komforta līmeni dzīvoklī, birojā, laboratorijā, 
veikalā, klasē vai jebkurā citā telpā tieši tajā laikā, kad tas 
nepieciešams. Tas sasniedzams, neieguldot lielus līdzekļus 
ēkas siltināšanā, bet izmantojot modernas procesu vadī-
bas tehnoloģijas. Svarīgi, ka šīs iekārtas nav ne jāpērk, ne 
pašiem jāuzstāda, ne jāregulē. To visu apmaksā kā pakal-
pojumu, kur izmaksas, salīdzinot ar ieguvumu, ir nelielas. 
Pasākums neizslēdz arī ēkas siltināšanu, bet rezultāts 
sa sniedzams ātrāk un par pieņemamu cenu.
Patīkami atzīmēt, ka šo risinājumu gan teorētiski, gan 
praktiski izstrādājuši vietējie latviešu speciālisti, izgatavo-
jot glītas un efektīvas iekārtas, apsteidzot ārzemju firmas 
kā laikā, tā kvalitātē.”

Kas un kāpēc?

“Mēs radījām šo platformu, atbildot uz konkrētām vaja-
dzībām, pat ļoti ievērojamām problēmām – lielie apkures 
rēķini un nekomfortabla sajūta telpās. Savukārt mūsu 
pieredze un zināšanas gan apkures sistēmu, gan infor-
mācijas tehnoloģiju jomā ļāva radīt ierīci un platformu, 
kas atrisina šīs problēmas.

Kāpēc tikai tagad? Patiesībā tādā izpildījuma, iespēju un 
vienkāršības veidolā agrāk to nevarētu radīt, jo pasaulē 
vēl nebija noteiktu priekšnoteikumu. To var salīdzināt ar 
jau ierastām lietām, piemēram, gaismas diožu lampām, 
par kuru efektivitāti vairs nešaubās, vai interneta un vied-

tālruņu pieejamību. Pirms pusotra gada tas lielai daļai 
sabiedrības bija nesasniedzams un nesaprotams, bet 
šobrīd ar to elementāri tiek galā bērni un seniori.”

Bright Field Technologies 
termoregulācijas platfor-
mu radījuši mūsdienīgi 
un progresīvi speciālisti. 
Viens no uzņēmuma dibi-
nātājiem arnis Glāznieks 
atklāj, ka siltuma regulācijas 
platforma ir ļoti nopietns 
komandas darbs ar ilgter-
miņa mērķiem, kurā katru 

posmu no izstrādes līdz uzturēšanas servisam vada tikai 
labākie speciālisti un sadarbības partneri.

Komandu veido speciālisti ar starptautisku pieredzi 
informācijas tehnoloģijās, būvinženieri ar pieredzi ēku 
projektēšanā un energoefektivitātes audita pakalpojumu 
jomā, profesionāļi elektroražošanā, konstrukciju un teh-
niskajā uzbūvē, klientu portāla izstrādātāji un zinātnieki.

“Uzņēmuma vērtību augšgalā liekam kvalitāti – kvalitāte 
gan kā nepārtraukta un rūpīga potenciālā lietotāja vaja-
dzību analīze, gan iesaistīto speciālistu atlase. Teiksim, ja 
mums vajag programmētāju, tad mēs meklēsim labāko, 
ja mums vajag mehānikas inženieri, tad atradīsim visla-
bāko. Ja viņš strādās pie konkurentiem, tad runāsim ar 
konkurentiem par sadarbību.”

Par cik mazāk var maksāt apkure nākamajā sezonā?

Arnis Glāznieks skaidro, ka 
klients (gan sabiedrisko ēku, 
gan daudzdzīvokļu namu 
pārvaldnieks vai īpašnieks) 
ne ar ko neriskē, jo regulēša-
nas platformas ieviešanai nav 
vajadzīgi ieguldījumi, sistēmu 
un servisu nomā, nevis pērk.

“Mēs piedāvājam tieši siltuma regulēšanas pakalpojumu, 
tādējādi jūs maksājat tikai nomas maksu par platfor-
mas izmantošanu, tajā skaitā centrālās vadības, centrālās 
vadības interfeisa, lokālās vadības un termoregulēšanas 
moduļa uzstādīšanu, servisu un regulēšanu, kā arī uzskai-
tes rādītāju iegūšanu un apkopošanu. Jūsu nomas maksa 
var veidot vidēji no 20 līdz pat tikai pieciem procentiem 
no ietaupītās samaksas par siltumu (piemēram, ja mēnesī 
līdz šim maksājāt aptuveni 200 eiro, tad ar BFT siltuma 
regulēšanas platformu jūs varat ietaupīt pat 95 eiro mēnesī 
– ietaupījums + noma). Klients iegūst sadarbības partneri, 
kurš parūpēsies par zemākām izmaksām apkures sezonā.”

Ja jums ir jautājumi vai vēlme izprast un pārbaudīt 
sistēmu, Arnis Glāznieks aicina noteikti sazināties. 
Uzsākot sadarbību, iespējams bez maksas izmēģināt 
iekārtu autentiskā situācijā un pārliecināties par rezul-
tātiem vienā no jūsu apsaimniekotajām ēkām.

Zvaniet: 67766777 vai rakstiet: info@brightft.lv!
Vairāk informācijas: www.brightft.lv.
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Līga bite,
Lattelecom Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

5. novembrī rīgā, Latvijas nacionālajā operā, tika 
pasniegtas bezmaksas datorapmācību projekta 
“Pieslēdzies, Latvija!” jubilejas balvas, septiņās nomi
nācijās godinot aktīvākos skolotājus, seniorus un 
pašvaldības, kas pašaizliedzīgi iesaistījušies digitālās 
plaisas mazināšanā cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. 
Piecu gadu laikā projektā datorprasmes apguvuši 
jau vairāk nekā 20 tūkstoši senioru visā Latvijā. 

Nominācijā “Gada iedvesma” Valsts prezidents andris 
bērziņš sveica vecāko projekta dalībnieci – 95 gadus 
veco talsinieci Lidiju burčaku, kura, neraugoties uz 
cienījamo dzīves gājumu, ar lielu aizrautību apguvusi 
jaunas zināšanas un sekmīgi izgājusi visus trīs projekta 
apmācību līmeņus. “Šajā nominācijā ir kas tik īpašs, 
tik pārsteidzošs un šķietami gandrīz neiespējams, ka es 
pie speciālās Prezidenta balvas pieliku arī savu privāto 
e–pasta adresi. Vai Latvijas cilvēku spējas ir ierobežotas? 
Nav! Jo cilvēks, kurš grib, spēj visu!” uzrunā norādīja 
Valsts prezidents. Savukārt Burčakas kundze atzina: 

“Sākumā es bi- 
ju nobaidījusies, 
skaidri pateicu, ka 
nezinu ne “ā”, ne 
“bē”. Bet tas atvēra 
pasauli. Kamēr cil-
vēks dzīvo, tikmēr 
viņam ir jāmācās, 
jo dzīve ir tik inte-
resanta un daudz-
veidīga! Ja nemā-
cās, cilvēks atpa-
liek, un es negribu 
atpalikt.” 

Nominācijā “roku rokā” tika sumināta Priekules 
novada Krotes Kronvalda ata pamatskolas direk
tore inese vītoliņa, kura ar sirdi un dvēseli iesaistījās 
projekta organizato-
riskajā norisē, nesav-
tīgi sniedzot atbalstu 
un palīdzību pro-
jekta dalībniekiem. 
“Iedzīvotājiem lauku 
teritorijā nav lielu 
iespēju apgūt jaunas 
zināšanas, kur nu vēl 
bez maksas, bet Inese 
Vītoliņa dara visu, 
lai šādu iespēju būtu 
vairāk. Viņa uzstāja, 
lai novadā tiek sākta 

mūžizglītības programma, viņa nokomplektēja vairā-
kas “Pieslēdzies, Latvija!” mācību grupas un šobrīd jau 
strādā pie nākamā projekta, lai seniori varētu apgūt 
angļu valodu,” norādīts nominantes pieteikumā. Balvas 
pasniedzēja – labklājības ministre ilze viņķele vaicāja: 
“Vai skola domāta tikai tādēļ, lai tur mācītos bērni līdz 19 
gadiem? Lai skola būtu atvērta tikai līdz pulksten četriem? 
Man ir liels prieks, ka mums netrūkst šādu uzņēmīgu cil-
vēku, kas atver durvis un palīdz līdzcilvēkiem.” Savukārt 
Inese Vītoliņa, saņemot balvu, teica paldies visiem 
senioriem, kuri atgriezās skolā.

Par pašaizliedzīgāko pasniedzēju nominācijā “Zelta 
ieguldījums” atzīta skolotāja no madonas māra Lilita 
Lapiņa. Nominācijas pieteikumā viņas audzēkņu 
grupa uzsvērusi – “Ja visi skolotāji būtu tādi kā skolotāja 
Lapiņa, tad skolās nebūtu nesekmīgu vai grūti audzinā-
mu bērnu!” Balvas pasniedzējs izglītības un zinātnes 
ministrs vjačeslavs dombrovskis piebilda: “Latvijā 
ir izstrādātas piecas skolotāju kvalitātes pakāpes, un ar 
katru pakāpi skolotājs dara nedaudz vairāk, nekā no 
viņa tiek gaidīts. Un te es redzu iespēju sestajai pakāpei. 
Skolotāja dara vairāk – saviem līdzcilvēkiem, senioriem, 
pagasta iedzīvotājiem, tādējādi atklājot viņiem jaunu 
pasauli un iespējas.” 

Nomināciju “spožākā atgriešanās” saņēma ciblas 
novada feldšere Zoja Policāne, kura, pateicoties jaun-
iegūtajām prasmēm, cēlusi savu kvalifikāciju darba vaja-
dzībām. Policānes kun-
dzei pēc apmācībām 
vairs nav nepieciešams 
palīgs, lai pieslēgtos 
elektroniskajai veselī-
bas sistēmai, elektro-
niski aizpildītu pacien-
tu talonus, sagatavotu 
atskaites u.c. Pasniedzot 
balvu, Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja inna Šteinbuka 
uzsvēra: “Mūžizglītība ir 

LATVIJA PIESLĒDZAS 
jaU PiecUs GadUs
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tukšs jēdziens, ja aiz tā nevar saskatīt cilvēku. Nominācijas 
ieguvējai jauniegūtās zināšanas turpmāk ļaus palīdzēt 
citiem.”

Nominācijā “amata meistars” tika godināta mazsalacas 
vidusskolas skolotāja Zane Luste, kura projekta laikā 
palīdzējusi apgūt datorzinības viskuplākajam senioru 
skaitam. Divu gadu laikā Zane apmācījusi teju 5% 
no novada iedzīvotājiem, sākot no saviem kolēģiem 
līdz zemniekiem un biteniekiem. Pasniedzot balvu, 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācijas (LIKTA) prezidente signe bāliņa norādīja: 

“Mūsdienās, lai iesaistītos informācijas sabiedrībā, ir 
jāprot meklēt informāciju, jāprot izmantot datora snieg-
tās iespējas. Turklāt Eiropa noveco, tādēļ arī senioriem 
jāiet līdzi laikam un jaunajām tehnoloģijām un nepiecie-
šami skolotāji, kuri šos seniorus māca un iedrošina.”

Kā aktīvākā pašvaldība nominācijā “atbalsta punkts” 
tika sveikta jelgavas pilsētas dome. Jelgavas teritorijā 
projektā piedalījies procentuāli lielākais senioru skaits 
no iedzīvotāju kopskaita – gandrīz 1500 jelgavnieku 
izgājuši “Pieslēdzies, Latvija!” kursus. Jelgavas pilsētas 
vārdā balvu saņēma Zemgales reģiona Kompetenču 
attīstības centra direktore sarmīte vīksna. Balvas 
pasniedzējs “Eiropas Gada pašvaldība 2013” uzvarētājs 
Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis sesks akcentēja: 
“Arī pašvaldības pēdējos gados ir stipri mainījušās – kad 
es sāku strādāt, uz simts cilvēkiem bija divi datori. Tagad 
mums var rakstīt e–pastus un arvien biežāk attālināti kār-
tot ar pašvaldību saistītos jautājumus.”

“virtuālās dzirksteles” godu par aktīvāko jauno pras-
mju izmantošanu saņēma Talsu novada seniors Uldis 
druvmalis–druvleja. “Dators ir laba lieta – piecas minū-
tes pasēdi, un pus diena pagājusi!” jokoja balvas saņē-
mējs, ikvienam novēlot: “Lai jūsu datoros nebūtu nevie-
na vīrusa un arī pašiem laba veselība!” Savukārt balvas 

pasniedzēja Lattelecom 
komercdirektore Kerli 
Gabriloviča skaidro: 
“Šis ir Lattelecom sirds 
projekts, kur jūtam līdzi 
ikvienam projekta dalīb-
niekam un turam īkšķus 
par izdošanos. Īpaši prie-
cājos par tiem, kas dara ko 
vairāk, piemēram, veido 
savas foto vai videoarhīva 
kolekcijas, pēta radurak-
stus un veido dzimtas koku 
– lai paaudžu mantojums 
neaiziet zudībā.”

Pretendentus nomināciju saņemšanai izvirzīja pro-
jektā iesaistītie skolotāji, audzēkņi, pašvaldības un 
apmācību organizētāji no visas Latvijas. Savukārt balvu 
saņēmējus noteica žūrija, kuras sastāvā bija pārstāv-
ji no Labklājības un Izglītības un zinātnes ministri-
jas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāci-
jas, Latvijas Pašvaldību savienības, Nodarbinātības 
valsts aģentūras, Lattelecom u.c.

Jubilejas balva ataino Latvijas kontūru, kas vienlaikus 
ir arī projekta “Pieslēdzies, Latvija!” apmācību karte. 
Katrā balvā unikāli iestrādāts dzintars atbilstoši vietai, 
no kurienes nāk balvas saņēmējs. “Visi balvu saņēmēji ir 
mūsu dārgakmeņi, kas piecu gadu garumā pieslīpējušies 
vienam mērķim – senioru dzīves kvalitātes celšanai, lai tie 
nejustos vientuļi, apmulsuši vai bezspēcīgi moderno teh-
noloģiju piedāvāto iespēju priekšā,” uzsver balvas idejas 
autori scenogrāfe Liene Pavlovska un pasākuma reži-
sors juris jonelis.

Lattelecom projekts “Pieslēdzies, Latvija!” tiek īstenots 
kopš 2008./2009. mācību gada. Līdz šim ar pašvaldī-
bu un skolu atbalstu apmācīti jau 20 tūkstoši senioru, 
kas ir divas trešdaļas no kopējā apmācāmo skai-
ta. Projekta organizētāji iecerējuši līdz valsts simtajai 
gadadienai apmācīt vismaz 30 tūkstošus cilvēku visā 
Latvijā, lai palīdzētu tiem pārvarēt digitālo plaisu un 
pilnvērtīgi integrēties informācijas sabiedrībā.

Pie projekta ieguvumiem dalībnieki min, ka apgūtās 
prasmes palīdzējušas kļūt zinošākam par to, kas notiek 
Latvijā un pasaulē (20%), ietaupīt līdzekļus, piemēram, 
veicot rēķinu apmaksu internetbankā vai iepērkoties 
internetā (18%), ietaupīt laiku – saziņa ir ātrāka (14%) un 
justies modernākiem un rast labāku kontaktu ar citām 
paaudzēm (15%).

Minot svarīgāko lietu TOP 6, bez kurām projekta dalīb-
nieki – seniori – vairs nevar iedomāties savu ikdienu, 
respondenti minējuši televizoru, telefonu, internetu, 
datoru, bankas maksājumu karti un ledusskapi. Tādas 
lietas kā grāmatas, preses izdevumi, zāles un uztura 
bagātinātāji vai automašīna nav iekļuvušas primāri sva-
rīgāko lietu saraksta augšgalā.

ilmāra Znotiņa foto
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28. novembrī Latvijas 
Darba devēju konfederā-
cijas (LDDK) rīkotās konfe-
rences “Labāks regulējums 
efektīvai pārvaldībai” laikā 
tika pasniegta efektīvas 
pārvaldības gada balva, 
godinot valsts, pašvaldību 
un privātā sektora izcilākos 
pārvaldības piemērus.

LDDK ģenerāldirektore Līga meņģelsone norāda, ka 
Efektīvas pārvaldības gada balvas mērķis ir sekmēt 
labas pārvaldības praksi Latvijā un pieredzes apmaiņu 
starp privāto un publisko sektoru pārvaldības kvalitā-
tes paaugstināšanai.

Šo pasākumu Latvijas Darba devēju konfederācija rīko-
ja sadarbībā ar Valsts kanceleju un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Konkursa 
pirmajā kārtā kandidātus katrā no nominācijām izvirzī-
ja sektora nacionālā līmeņa organizācijas. Valsts sekto-
rā kandidātu pieteikumus apkopoja Valsts kanceleja, 
pašvaldību sektorā – VARAM, bet privātajā sektorā 
– LDDK sadarbībā ar SIA “Lursoft”. Otrajā kārtā izvir-
zītās nominācijas vērtēja kompetenta žūrija, kurā bija 
Valsts kancelejas, Latvijas Darba devēju konfederāci-
jas, VARAM un Finanšu ministrijas, Publiskās un privā-
tās partnerības asociācijas un Latvijas Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, SIA “Lursoft”, 
žurnāla “Kapitāls”, NASDAQ OMX un SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” pārstāvji.

Galveno balvu – bronzas lauvas statuju – 2013. gadā 
ieguva Zemkopības ministrija, siguldas novada paš
valdība un “Latvijas dzelzceļš”.

siguldas novada pašvaldībai efektīvas pārvaldības 
gada balva piešķirta pašvaldību kategorijā “Par efek
tīvas pārvaldības principu ieviešanu pašvaldības 
darbā un atvērtību sadarbībai”. “Pasniedzot balvu, 
vēlamies izcelt un popularizēt pašvaldību labos pie-
mērus, kas liecina par to spēju saimniekot atbildīgi un 
efektīvi un sniegt pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju 
interesēm,” atzīmēja VARAM valsts sekretāra vietniece 
reģionālās attīstības jautājumos ilona raugze.

Konkursa komisija atzinīgi novērtējusi to, ka Siguldas 
novada pašvaldība aktīvi sadarbojas ar novada iedzī-
votājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām 
un valsts pārvaldes iestādēm, veidojot aktīvu, informē-
tu un uz līdzdalību vērstu vietējo kopienu.

Jāatzīmē, ka siguldieši jau 2011. gadā ieguva Efektīvas 
pārvaldības gada balvu par labas pārvaldības princi-
pu ieviešanu pašvaldībā, īstenojot novada iedzīvo-
tāju vienotas identitātes un integrācijas pasākumus. 
To, ka Siguldas novada pašvaldība aktīvi, radoši un 

profesionāli domā par klientorientētu pieeju, aplie-
cina arī 2013. gada sākumā akcijā “Uzslavē labu ser-
visu” saņemtās nominācijas, atzīstot Siguldas nova-
da pašvaldību kā Sabiedrībai draudzīgāko pašvaldību, 
Uzņēmumiem draudzīgāko pašvaldību un Sabiedrībai 
draudzīgāko pašvaldību iestādi e–pakalpojumos.

Siguldas novada dome veikusi virkni darbību, lai uzla-
botu klientu apkalpošanu un ieviestu vienas pieturas 
aģentūras principu. Tā izveidojusi novada Pakalpojumu 
centru, kur iedzīvotāji var saņemt pašvaldības sniegtos 
pakalpojumus, tajā skaitā veikt maksājumus, saņemt 
pabalstus u.c. Savukārt, lai interesenti iegūtu aktuālāko 
informāciju par pieejamajiem atbalsta instrumentiem 
uzņēmējdarbībai un konsultācijas par uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanu, dome izveidojusi Uzņēmējdarbības 
atbalsta punktu. Tāpat dome izveidojusi Gaujas 
Nacionālā parka tūrisma klasteri un Siguldas novada 
tūrisma informācijas centru, kur septiņas dienas nedē-
ļā ir pieejama informācija par tūrisma pakalpojumiem 
un aktuālajām norisēm novadā.

“Esam gandarīti, ka kon-
kursa komisija atzinī-
gi novērtējusi Siguldas 
novada pašvaldības 
darbu, ieviešot novadnie-
kiem ērtus un pieejamus 
pakalpojumus. Šis novēr-
tējums ir stimuls turpināt 
izaugsmi, attīstīties un 
pilnveidot sadarbību ar 
novadniekiem, lai pašval-
dība iedzīvotājiem kļūtu 
vēl pieejamāka un drau-
dzīgāka,” atzīst Siguldas 
novada domes priekšsēdētājs Uģis mitrevics.

Savukārt carnikavas novada pašvaldība saņēma 
efektīvas pārvaldības gada veicināšanas balvu pašval
dību kategorijā “Par pašvaldībā ieviestajiem risināju
miem uz klientu orientētas pieejas veicināšanā”.

Šī atzinība Carnikavas pašvaldībai piešķirta par vai-
rākiem īstenotiem projektiem, kas vērsti uz klientu 
apkalpošanas uzlabošanu un vienas pieturas aģentū-
ras principa ieviešanu. Viens no tiem ir elektronisko 
pakalpojumu portāla www.pakalpojumi.carnikava.lv 
izveide, kurā pakalpojumus var saņemt ne tikai novada 
iedzīvotāji, bet arī juridiskas personas, tādējādi nodro-
šinot gan resursu, gan laika un naudas ekonomiju.

“Ikviena balva un atzinība ir novērtējums mūsu koman-
das darbam. Tas, ka mūs ir pamanījuši un novērtējuši 
mūsu paveikto, ir ļoti patīkami. Tas dod gandarījumu, 
spēku un stimulu strādāt tālāk, pilnveidoties un neap-
stāties pie sasniegtā,” teic Carnikavas novada domes 
priekšsēdētāja daiga jurēvica.

eFeKTĪvas PārvaLdĪbas Gada baLva –
siGULdas nOvada PaŠvaLdĪbai
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Turpinot tradīciju, Latvijas Zinātņu akadēmijā 20. 
decembrī tika pasniegtas Cicerona jeb sabiedrības 
cieņas balvas. Kopš 1999. gada Latvijas Zinātņu aka-
dēmija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 
un Latvijas Universitāti to pasniedz politiķiem, zināt-
niekiem un publicistikas praktiķiem par veiksmīgu 
sabiedrības uzrunu un sociālās saliedēšanas ideju 
paušanu lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā.

2013. gadā starptautiskās politikas kategorijā balva 
par Zviedrijas un Latvijas sadarbības sekmēšanu 
piešķirta ietekmīgajam Zviedrijas ārlietu ministram 
Karlam biltam, kurš daudzviet uzsvēris, kā Baltijas 
valstis atguva savu valstisko neatkarību – varonīgi un 
miermīlīgi, ka tieši tā šīs valstis rīkojās, arī sadodoties 
rokās vēsturiskajā Baltijas ceļā, kam Eiropā un pasaulē 
2014. gadā atzīmēs jau 25. gadadienu.

sandra Kalniete, saņemot Cicerona balvu par 
spilgtu radošumu Latvijas Tautas frontes un Eiropas 
Parlamenta darbā, sacīja: “Šo apbalvojumu uzskatu 
par vienu no visaugstākajiem novērtējumiem, ko esmu 
saņēmusi par savu darbu. Kaut arī dzimusi svešumā, es 
vienmēr esmu zinājusi, kam es piederu un kur es iede-

ros. Es piederu Latvijai. Es iederos Eiropā. Latviskais un 
eiropeiskais ir manas un visu latviešu identitātes divas 
nedalāmas puses.”

Laureātu vidū bija arī Nacionālās bibliotēkas direktors 
andris vilks, kurš aicināja domāt par to, kā bibliotē-
kai patiešām tapt par valstij nozīmīgu kultūras, komu-
nikāciju, izglītības, pētniecības un attīstības vietu.

Cicerona balva tika 
pasniegta arī Latvijas 
Universitātes asoci-
ētajam profesoram 
ābramam Kleckinam 
par jauno žurnālistu izglī-
tošanu un kinoprocesu 
analīzi.

Lokālās politikas katego-
rijā Cicerona balvu par 
Jelgavas kultūras un saim-
nieciskās dzīves attīstīša-
nu saņēma Jelgavas mērs 
andris rāviņš.

cicerOna baLva arĪ jeLGavas mĒram 
andrim rāviŅam

4. decembrī pēc vairāku gadu pārtraukuma svinīgas 
ceremonijas gaisotnē jau devīto reizi tika pasniegta 
Sabiedrības vienotības balva, kuras mērķis ir veici-
nāt sabiedrības integrāciju un iecietību sabiedrībā, 
popularizējot atsevišķu personu vai organizāciju vei-
kumu šajās jomās.

Šoreiz balvas piešķirtas šādās nominācijās: galvenā 
balva – Sabiedrības vienotības balva un trīs veicināša-
nas balvas – “Par ieguldījumu iecietības veicināšanā”, 
“Par ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā” un “Par 
radošu pieeju sabiedrības vienotības stiprināšanā”.

Balvu “Par ieguldījumu iecietības veicināšanā” saņē-
ma Kaspars Goba, kurš ar rūpīgu un ilgstošu darbu 
devis sabiedrībai iespēju palūkoties no cita skatpun-
kta uz dažādām sabiedrības grupām, bet balva “Par 
radošu pieeju sabiedrības vienotības stiprināšanā” 
piešķirta Kristīnei Klētniecei–sikai, kura ar savu dar-
bību Iļģuciema sieviešu cietuma teātra studijā devusi 
iespēju ieslodzītajām iepazīties ar latviešu un cittautu 
literatūras klasiķu darbiem.

Balvu “Par ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā” 
saņēma Liepājas neredzīgo biedrība, kas sniegusi 
būtisku ieguldījumu Liepājas un Latvijas labiekārto-
šanā – cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināta arvien 
lielāka vides pieejamība. Šo balvu liepājniekiem 
pasniedza Sabiedrības integrācijas fonda padomes 
priekšsēdētājs 2013. gada Cicerona balvas ieguvējs 
andris rāviņš.

Par galvenās – Sabiedrības vienotības balvas īpašnieci 
kļuvusi inna davidova, jo viņa ilglaicīgi un sistemātis-
ki veicina sabiedrības integrāciju, jau vairāk nekā 15 
gadus ar savu darbību cenšoties radīt cilvēkos nemai-
nīgu vērtību izjūtu.

sabiedrĪbas vienOTĪbas baLva –
LiePājas neredZĪGO biedrĪbai
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Lai īpaši godinātu sociālo darbinieku ikdienas 
darbu un popularizētu sociālā darbinieka profesi-
ju, Labklājības ministrija 2013. gada nogalē pirmo 
reizi rīkoja konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā” ar mērķi apzināt tos sociālos darbiniekus, 
kuri aktīvi, godprātīgi un profesionāli darbojas sociālā 
darba praksē, sniedzot atbalstu iedzīvotājiem dažādu 
sociālo problēmu risināšanā un novēršanā.

Konkursā tika pieteikti 49 pretendenti no visas 
Latvijas. Pieteikt sociālos darbiniekus varēja iedzīvo-
tāji, darba devēji, nevalstiskās organizācijas un citas 
fiziskas vai juridiskas personas. Konkursā vērtēja pre-
tendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, 
starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, 
sociālā darba praksē izmantotās inovatīvās sociālā 
darba metodes un ieguldījumu sociālā darba profe-
sijas attīstībā.

Konkursā piedalījās gan pašvaldību sociālo dienestu, 
gan dažādu sociālo pakalpojumu sniedzēju iestāžu 
darbinieki, tajā skaitā arī struktūrvienību vadītāji. No 
lielākajām pilsētām visaktīvāk savus sociālos darbi-
niekus pieteica Rīga, Liepāja, Rēzekne, Jelgava un 
Ventspils. Savukārt aktīvākie novadi bijuši Jelgavas, 
Priekules, Tukuma, Daugavpils, Dobeles, Cēsu, Balvu, 
Rucavas, Babītes, Pāvilostas, Lielvārdes, Dagdas, 
Saldus, Ozolnieku, Kuldīgas, Krustpils, Rūjienas un 
Madonas novads.

Iesniegtās anketas vērtēja un uzvarētājus noteica 
Labklājības ministrijas, Sociālo darbinieku biedrības, 
Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienī-
bas un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu 
asociācijas izveidotā žūrija.

Konkursa noslēguma ceremonija notika 22. novem-
brī, un tajā labklājības ministre ilze viņķele un valsts 
sekretāre ieva jaunzeme apbalvoja labākās sociālās 
darbinieces Latvijā – pirmās vietas laureāti ilonu 

džiguri no Balviem, otrās vietas ieguvēju ingu ābiķi 
no Ventspils un sandru darkevicu no Rīgas, kura 
ierindojās trešajā vietā.

Laureātes balvās saņēma skaistumkopšanas proce-
dūras, SPA, vakariņas un nakšņošanu viesnīcā “Hotel 
Jurmala Spa”, pārsteigumu no TV3 raidījuma “Ievas 
pārvērtības”, kā arī dāvanu karti 300 latu vērtībā no 
tirdzniecības centra “Domina Shopping”. Savu spe-
ciālbalvu vienai no sociālajiem darbiniecēm piešķīra 
arī Latvijas Pašvaldību savienība.

Konkursa laureāte ilona džigure ir Balvu novada 
domes dzīvokļu komisijas locekle un palīdz risināt 
Balvu novada iedzīvotāju dzīvojamo telpu jautāju-
mus. Viņa arī atbildīgi vada nakts patversmes darbu 
Balvos, kā arī pašas izstrādāto projektu “Dažādu 
mazākumtautību un sociālo grupu integrācijas un 
dzimumu līdztiesības skola”, kura laikā Balvu pilsē-
tas dažādu tautību un sociālo grupu iedzīvotājiem 
organizē izglītojošus pasākumus, veidojot dialogu 
ar valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām. 
Projekta laikā izveidota Balvu dažādu tautību kopie-
na “Smaids”, kurā savu interešu aizstāvībai darbojas 
dažādu tautību sievietes.

aPbaLvOTi LabāKie 
sOciāLie darbinieKi LaTvijā
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Savukārt inga ābiķe strādā Ventspils krīzes centrā 
ģimenēm ar bērniem “Paspārne”. Viņas rūpju lokā ir 
cilvēki, kuri saņem pakalpojumus valsts finansētajās 
sociālās rehabilitācijas programmās. Ingas sagatavo-
tos sociālās rehabilitācijas plānus un to īstenošanu 
pakalpojumu kvalitātes auditori novērtējuši kā ļoti 
profesionālus. Inga aktīvi piedalās projektos, piemē-
ram, nometnēs vardarbībā cietušiem bērniem, atbal-
sta grupās pusaudžiem un viņu vecākiem u.c.

Trešās vietas ieguvēja sandra darkēvica ir sociālā dar-
biniece darbā ar ģimenēm un bērniem. Viņa strādā 
Rīgas pilsētas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas 
teritoriālajā centrā “Avoti” un palīdz ģimenēm ar bēr-
niem apgūt jaunas sociālās normas un lomas sociālo 

attiecību sistēmā. Kolēģi viņu raksturo kā inteliģentu, 
profesionālu darbinieci, kura darbā izmanto jaunas, 
radošas pieejas cilvēku problēmu risināšanā.

Latvijas Pašvaldību savienības speciālbalvu saņēma 
rudīte burova no Rīgas, kura ir VSIA “Bērnu klīnis-

kā universitātes slimnīca” sociālā darbiniece, turklāt 
pirmā sociālā darbiniece ārstniecības iestādē valstī. 
Viņa izstrādājusi vairākas nozīmīgas publikācijas par 
aktuāliem jautājumiem sociālajā un medicīnas jomā 
un vadījusi brīvprātīgo darbu slimnīcā.

“Sociālie darbinieki katru dienu visā Latvijā veic psi-
holoģiski un fiziski smagu darbu. Neatkarīgi no laik-
apstākļiem, garastāvokļa vai pašsajūtas viņi dodas pie 
cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Diemžēl šī 
profesija nav līdz galam novērtēta, taču tam jāmainās 
– tāpat kā daudzās Eiropas valstīs, arī mums – iedzīvotā-
jiem, politiķiem un deputātiem Saeimā un pašvaldībās 
jāsaprot, ka sociālais darbs ir nākotnes profesija. Šo 
profesionāļu spēkos ir veidot tādu vidi, no kuras cilvēks 
netiek izraidīts tādēļ, ka piedzīvojis grūtības, un vidi, kas 
cilvēkiem palīdz piecelties un veidot dzīvi tālāk,” norāda 
labklājības ministre ilze viņķele.

Atgādināsim, ka sociālās palīdzības sistēmas reforma 
sākās līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, bet tolaik 
trūka pieredzes un zināšanu, jo sociālais darbs bija 
jauna profesija. 1992. gadā Latvijas valdība pieņēma 
lēmumu par sociālās palīdzības dienestu veidoša-
nu pašvaldībās. Pakāpeniski tika veidota tāda soci-
ālās palīdzības sistēma, kas spēj nodrošināt katram 
klientam nepieciešamo palīdzību, turklāt piedāvājot 
arvien lielākas izvēles iespējas. Sociālais darbs sniedz 
būtisku ieguldījumu ekonomisko un sociālo izmaiņu 
laikā, nodrošinot sociāli mazaizsargātajām iedzīvotā-
ju grupām nepieciešamo atbalstu, tā mazinot negatī-
vo sociālo seku ietekmi indivīdu, grupu un kopienu 
dzīvē, kā arī veicinot sociālo pakalpojumu sniedzēju 
un iedzīvotāju sadarbību.

Toma nordes foto
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Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu 
savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta deputāte 
sandra Kalniete rudenī jau ceturto reizi izsludināja 
konkursu “atdzimt no pelniem”.

“Es uzskatu, ka sabiedrība nepietiekami novērtē sievietes 
uzņēmējas ieguldījumu valsts ekonomiskajā un sociāla-
jā attīstībā. Īpaši atbalstu un atzinību ir pelnījušas sie-
vietes mazās uzņēmējas, jo viņas ne tikai maksā nodok-
ļus, bet arī rada darba vietas apkaimē un dod iespēju 
cilvēkiem palikt savā novadā un Latvijā. Lai cildinātu 
sievietes uzņēmējas, es nolēmu iedibināt balvu “Atdzimt 
no pelniem”, kas tiek piešķirta sievietei uzņēmējai, kura, 
pārvarot morālu, cilvēcisku, materiālu vai finansiālu 
zaudējumu, spējusi atrast izeju no grūtībām un uzsākusi 
kaut ko pilnīgi jaunu savā dzīvē, piemēram, apguvu-
si jaunas iemaņas, nodibinājusi savu uzņēmumu un, 
sasniedzot nozīmīgus rezultātus jaunajā nodarbē, ir 
“atdzimusi” pati un palīdzējusi atdzimt citiem cilvēkiem,” 
tā Sandra Kalniete pamato balvas izsludināšanu.

Jau no 2010. gada konkurss tiek organizēts sadarbībā 
ar biedrību “Līdere”, savukārt kopš 2012. gada par 
konkursa oficiālo partneri un līdzorganizatori kļuvusi 
arī AS “Dzintars”, un informatīvo atbalstu sniedz žur-
nāls “Ieva”.

Pirmajā reizē – 2010. gadā konkursam tika iesniegti 
27 pieteikumi, un par uzvarētāju kļuva SIA “Aglonas 
maize” direktore un Maizes muzeja izveidotāja vija 
ancāne. 2011. gadā konkursā piedalījās 29 preten-
dentes, no kurām visvairāk punktu savāca aitkopī-
bas kooperatīva “Latvijas aita” valdes priekšsēdētāja 
vanda Krastiņa. 2012. gadā konkursam bija jau 35 
pieteikumi, un kā labākā tika sumināta SIA “B. Mežales 
grāmatvedības konsultāciju birojs” vadītāja un sievie-
šu resursu centra “Prieks” izveidotāja biruta mežale.

2013. gadā šīm 27 + 29 + 35 dalībniecēm piepulcē-
jās vēl 33 pretendentes. Tātad publiski “no pelniem 
atdzimušas” jau 124 sievietes!

Oktobrī noslēdzās pieteikumu pieņemšana 2013. 
gada konkursam, un pie darba ķērās žūrija: Eiropas 

Parlamenta deputāte sandra Kalniete, biedrī-
bas “Līdere” valdes priekšsēdētāja aiva vīksna, AS 
“Dzintars” Tirgzinības un sabiedrisko attiecību noda-
ļas vadītāja svetlana savčuka, Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis andris jaunsleinis, izdevnie-
cības “Žurnāls “Santa”” galvenā redaktore un līdzīpaš-
niece santa anča, Latvijas Lauku sieviešu apvienības 
padomes priekšsēdētāja rasma Freimane, Latvijas 
Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja agita 
Hauka, biedrības “Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” 
valdes priekšsēdētāja inese Haite, SIA “i–bloom” 
valdes locekle ingrīda blūma un “Citadeles Bankas” 
valdes locekle santa Purgaile. Viņi pamatīgi izvērtēja 
dažādos – gan priecīgos, gan nedaudz skumjos, gan 
aizkustinošos dzīvesstāstus, kuru galvenais vadmotīvs 
– nepadoties un sākt visu no jauna, ja tas nepiecie-
šams, katru jaunu dzīves triecienu un pavērsienu 
uztverot kā iespēju mainīties, kļūt iecietīgākām un 
dalīties savā pieredzē, lai palīdzētu un iedvesmotu 
arī citus.

13. decembrī notika konkursa žūrijas pārstāvju pēdējā 
sēde, kurā tika pieņemts lēmums par uzvarētāju, bet 
19. decembrī visas 33 konkursa dalībnieces un viņu 
pieteicēji gan no Rīgas, gan Latvijas novadiem saņē-
ma konkursa organizatoru uzaicinājumu ierasties uz 
svinīgo balvas pasniegšanas ceremoniju Rīgā.

Svinīgo sarīkojumu atklāja daudzu iemīļotais aktie-
ris juris Kalniņš un sandra Kalniete, kura atzina: 
“Šāgada 33 balvas pretendentes ir sievietes ar īpaši 
spilgtiem dzīvesstāstiem un spēju nesabrukt vislielāko 
pārbaudījumu priekšā. Tieši otrādi – grūtības viņām ir 
bijis atspēriena punkts, lai sāktu no nulles un kļūtu par 
radošām un veiksmīgām uzņēmējām. Es kārtējo reizi 
pārliecinājos, ka īstā Latvija nav grūtdieņu un vaimanā-
tāju valsts. Īstā Latvija var!”

Biedrības “Līdere” vadītāja aiva vīksna neslēpa, ka 
“katru gadu žūrijai ir ļoti grūti noteikt labāko – konkursa 
laureāti, jo visas ir pelnījušas šo titulu. Vēstules lasot, 
arī žūrijai sariesās acīs asaru pērlītes, jo šie stāsti nespēj 
atstāt vienaldzīgu nevienu. Ir jāsaka milzīgs paldies 
mūsu Latvijas sievietēm, kuras nečīkst, bet dara. Viņas 
atdzimst. Viņas pieceļas. Viņas var liekt, bet viņas nelū-
zīs. Viņas iededz mūsos labestības gaismiņu. Latvijai ir 
ar ko lepoties – tās ir mūsu sievietes”.

Stiprās sievietes un sarīkojuma dalībniekus uzrunāja 
arī Saeimas priekšsēdētāja solvita āboltiņa: “Ikvienai 
no jums ir savs neatkārtojams dzīvesstāsts par pārvarē-
tām grūtībām, par drosmi un uzņēmību. Ērkšķu nešķi-
ramā saistība ar rožu ziediem mums atgādina, ka dzīvē 
sāpes un prieks ir vienuviet, saka rakstniece un drama-
turģe Māra Svīre. Nenoliedzami, ceļš uz sasniegumiem 

91 + 33 nO PeLniem aTdZimUŠās
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nekad nav viegls. Patiesus panākumus dzīvē gūst tie, kas 
nebaidās darba, grūtību un izaicinājumu. Nereti šis ceļš 
izrādās ērkšķaināks, tas prasa vairāk. Vairāk gribasspē-
ka, vairāk drosmes un apņēmības.”

Labus vārdus, apsveikumus, ziedus un AS “Dzintars” 
sagatavotos parfimērijas un biokosmētikas komplek-
tus saņēma visas konkursantes.

Aiva Vīksna biedrības “Līdere” vārdā un AS “Dzintars” 
Tirgzinības un franšīzes nodaļas vadītājas vietniece 
Elīna Lukjanoviča apbalvoja sešas dalībnieces – men-
tores un pieredzes pārņēmējas, kuras piedalījušās 
mentoringa programmās uzņēmējiem – inesi apsi–
apsīti, everitu dāvi, mariku rudzīti–Griķi, Karīnu 
Oboruni, ilzi apsīti un jolantu vjaksi.

Savas simpātiju balvas pasniedza arī citi žūrijas locekļi 
– Iecavas sieviešu kluba “Liepas” valdes priekšsēdē-
tāja Agita Hauka Latvijas Zemnieku federācijas vārdā 
apbalvoja viktoriju Useļonoku, aiju Kiserovsku 
un Ligitu vilkasti, Santa Purgaile sveica “Citadeles 
Bankas” izvēlēto simpātiju – everitu dāvi, bet Inese 
Haite no uzņēmīgo sieviešu kluba “SENTIO” sumināja 
līdzvērtīgo partneri mariku rudzīti–Griķi. Siltus svei-
cienus visas dalībnieces saņēma arī no Latvijas Lauku 
sieviešu apvienības padomes un tās priekšsēdētājas 
Rasmas Freimanes.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis īpaši sumināja divas konkursa dalībnieces 

– daci Kontrimieni no Salaspils un marutu Plivdu no 
Preiļu novada, jo viņas abas ir arī savas pašvaldības 
deputātes.

Un tad pienāca svinīgās ceremonijas galvenais mir-
klis – tika nosaukts konkursa ceturtā gada laureātes 
vārds. Par balvas “Atdzimt no pelniem” 2013. gada 

ieguvēju atzīta biruta 
Čamāne no Ilūkstes. 
Uzņēmējdarbībai viņa 
pievērsusies pēc tam, 
kad vīrs cietis negadī-
jumā un bijis spiests 
pārvietoties ratiņkrēs-
lā. Par spīti grūtībām, 
Čamānes kundze 
nenobijās uzņemties 
atbildību, mācījusies 
un kļuvusi par veiksmī-
gu uzņēmēju. Viņas 
vadītais viesu nams 
“Pie torņa” ir iecienīta 

atpūtas vieta gan Ilūkstes apkaimes iedzīvotājiem, 
gan viesiem. Konkursa uzvarētāja saņēma 1000 latu 
naudas balvu un piemiņas zīmi.

Noslēgumā Sandra Kalniete nosauca arī tās 16 kon-
kursa dalībnieces, kuras viņa gaidīs viesos Eiropas 
parlamentā Briselē.

Apkopojusi Gunta Klismeta
edija Pālena (LETA) foto
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daina Oliņa

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijai 
(LPia) decembris allaž bijis gada veikuma vētīšanas 
un vērtēšanas laiks. Šogad noslēguma sanāk smei 
papildatbildību piešķīra pēcvēlēšanu gaisotne, 
kad mainījās daudzu izpilddirektoru statuss, poli
tiķu frontē pārgāja arī līdzšinējais priekšsēdētājs 
normunds Tropiņš, LPia pulkā ienāca 39 jaunbied
ri, tāpēc 6. decembrī, sēžot rīgas domes deputā
tu vietās, izpilddirektori ne tikai apsprieda bijušo 
kopdarbu un ieskicēja nākotni, bet arī ievēlēja savu 
jauno vadību.

Saimnieku vārdā izpild-
direktorus sveica Rīgas 
domes priekšsēdētāja 
vietnieks andris ameriks. 
Piesātinātās dienas vakarā 
savukārt izpilddirektori bija 
vienprātīgi, liekot visaug-
stāko atzīmi galvaspilsētas 
saimniekiem par viesmī-
lību, izdomu un perfekto 
organizāciju (ieskaitot auto-
busus 150 cilvēku pārvadā-
šanai iecerētajos maršrutos, kas piektdienas pievaka-
res sastrēgumos un slapjdraņķī nebija viegls rēbuss).

LPS priekšsēdis andris 
jaunsleinis sveica gan 
tos izpilddirektorus, kuri 
veiksmīgi pārdzīvojuši 
vēlēšanas, gan jaunpie-
nācējus. Viņš nezīmē-
ja rožainas nākotnes 
ainas, jo gada sākums ar 
eiro ieviešanu radīs ne 
vienu vien sarežģījumu 
arī izpildvaras ikdienā. 
Tāpat nav skaidrības 
par valdības veidošanu, 
un pagaidām nekonkrētas ir struktūrfondu nākamo 
septiņu gadu aprises. Vienīgais stabilais darbības 
pamats – pieņemtais Latvijas valsts budžets. Tomēr A. 
Jaunsleinis atgādināja, ka pašvaldības spējušas izķe-
puroties daudz grūtākās situācijās. Īpašu paldies runā-
tājs teica asociācijas līdzšinējai valdei un vadībai par 
prasmi darboties “savā lauciņā”, nejaucoties politikā. 
Ārzemēs vērotais un dzirdētais priekšsēdim ļauj atzīt, 
ka Latvijas modelis, pirms 16 gadiem izpilddirektoru 
asociāciju veidojot LPS paspārnē, darbojas sekmīgāk 
nekā citu valstu risinājumi. Šī kopdarbība bijusi un arī 
turpmāk būs abpusēji auglīga. Tomēr sevišķi uzmun-

drinošs bija A. Jaunsleiņa uzrunas nobeigums: “Būs 
labāk, nekā jūs domājat!”

Izpilddirektori par saviem tuvākajiem domubied-
riem uzskata čehu kolēģus. Klātesošos sveica nesen 
ievēlētais UDITE viceprezidents irži Horāneks. Viņa 
rūpju lokā būs Austrumeiropas valstis, kas ļauj cerēt 

uz labāku šo zemju specifisko problēmu izpratni, 
nekā tas bijis līdz šim. Čehijas Izpilddirektoru aso-
ciācijas vārdā zālēsēdošajiem sveicienu no vadītāja 
Jaromira Zajičeka un dāvanas bija atvedusi bohumila 
budkova no STMOU ČR.

Tradicionālo pārskatu par 2013. gadā un vienlaikus 
arī par četru gadu laikā paveikto LPIA priekšsēdē-
tājs normunds Tropiņš bija iecerējis kā fotogrāfijām 
bagātinātu atskatu kopīgajā gājumā. Četru gadu laikā 
notikušas 43 sanāksmes. Žurnāls “Logs” tās cītīgi 
atspoguļojis – gan diskutētos problēmjautājumus, 
gan izbraukuma sēdēs iepazītās pašvaldības, tāpēc 
referāta izklāstā minēšu tikai svarīgāko. Un svarīgākais 
ir fakts, ka no Latvijas 119 pašvaldībām visas ir LPIA 
dalībnieces, turklāt visi apzinīgi maksā biedru naudu 
un lielākais vairums arī cītīgi apmeklē sanāksmes (no 
52 līdz pat 176 pārstāvjiem).

N. Tropiņš īsi atgādināja arī veiktās biedru aptaujas 
secinājumus, cerot, ka jaunajai valdei sekmēsies to 
īstenošana, kā arī teica daudzus PALDIES:

visiem kolēģiem, kas aizvadītajā gadā bija “nama-•	

LePnUms Par rĪGU
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tēva” lomā;
Rīgas pašvaldībai par atbalstu un viesmīlību;•	
LPIA biedriem par ierosinājumiem, priekšliku-•	
miem un konstruktīvu kritiku;
jaunajiem izpilddirektoriem, kuri ātri iekļaujas •	
asociācijas kolektīvā;
visiem biedriem par aktivitāti ikmēneša sanāksmēs;•	
Latvijas Pašvaldību mācību centram (LPMC) par •	
sadarbību semināru organizēšanā;
akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” par atbal-•	
stu un sadarbību;
LPS padomniekiem par palīdzību sanāksmju jau-•	
tājumu gatavošanā;
uzticamākajiem draugiem – čehu kolēģiem;•	
līdzšinējai valdei – Vandai Kezikai (Daugavpils •	
novads), Jānim Baikam (Valmiera), Dmitrijam 
Pavlovam (Rīgas Austrumu izpilddirekcija), 
Guntaram Jēkabsonam (Sējas novads), Ārim 
Vilšķērstam (Madonas novads) un Gunāram 
Kurlovičam (Dobeles novads);
LPS padomniecei – LPIA darbības galvenajai koor-•	
dinatorei Sniedzei Sproģei.

Pragmatiski ļaudis 
(ne gaisagrābšļi) 
būdami, izpilddi-
rektori savos reģio-
nos jau iepriekš 
bija vienojušies par 
atbilstošiem kan-
didātiem no katra 
reģiona un katra 
pašvaldību veida, 
tāpēc bez liekiem 
strīdiņiem, atklāti 
balsojot, vienprā-
tīgi ievēlēja uztica-
mus varasvīrus un 
sievas. Lūgtum cie-

nīt un godāt jauno LPia valdi:
Vecumnieku novada izpilddirektors – Guntis 
Kalniņš (viņš arī priekšsēdētājs!),
Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors – 
dmitrijs Pavlovs,
Jūrmalas pilsētas izpilddirektore – Gunta smalkā,
Balvu novada izpilddirektore – inta Kaļva,
Saldus novada izpilddirektors – Pēteris dubra,
Rūjienas novada izpilddirektors – ivo virsis,
Mālpils novada izpilddirektors – agris bukovskis.

2014. gada 1. janvāris Latvijas vēstures annālēs tiks 
ierakstīts ne tikai kā eiro startapunkts. Šajā dienā 
rīga kļūst par eiropas kultūras galvaspilsētu. jēdziens 
“rīga 2014” jau labu laiku iepriekš licis sarosīties 
visdažādāko jomu pārstāvjiem, kam rūp iespējami 
atraktīva un mākslinieciski augstvērtīga rīgas “per
formance”. daļu no šā piedāvājuma rīgas saim
nieki izpilddirektora jura radzeviča virsvadībā un 
austrumu izpilddirekcijas izpilddirektora dmitrija 
Pavlova tiešvadībā 6. decembrī ļāva izbaudīt LPia 
gada sanāksmes dalībniekiem. Laikam gan katram 
todien uzjundīja doma par mantojumu. Par to, ko 
mēs katrs varam, gribam un spējam atstāt aiz sevis.

Nezinu, vai kokrūpnieks Augusts Dombrovskis mūs-
laikos būtu miljonārs, kaut ar mežu un koku saistītais 
bizness arī tagad ir viens no ienesīgākajiem. Lai cik 
liels bija viņa turīgums 20. gadsimta sākumā, gan 

tālaika, gan pašreizējo mīlgrāviešu acīs nozīmība 
ir naudas izlietojumam nevis paša labklājībai, bet 
vienkāršo strādnieku labā. Tieši simts gadus pēc 
uzcelšanas ar Rīgas domes gādību (deviņu miljonu 
latu budžetā nebija ne santīma “Eiropas naudas”) 
2013. gada 4. maijā no pavisam apskretušas, iznīcībai 
tuvas esības augšāmcēlās viņa būvētā kultūras pils 
“Ziemeļblāzma”. Citādi kā par “balto namu”, kas 
pakalnā vīd jau iztālēm, to negribas dēvēt. Iespējams, 
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ka lielveikala “Maxima” 21. novembra traģiskās sāgas 
ēnā Augusta Dombrovska stāsts šķita sevišķi pārstei-
dzošs, jo lika domāt ne jau tikai par minētā lielveikala, 
bet simtiem un tūkstošiem citu Latvijas uzņēmēju vīz-
degunīgo attieksmi pret saviem darbiniekiem.

Pavisam citi principi virzīja Augustu Dombrovski. 
Laikā, kad Mīlgrāvi ar centru vis nesavienoja tilts, dau-
dziem strādniekiem dzīve ritēja pēc viena scenārija 
– darbs un krogs kā vienīgā izklaides vieta. Inteliģentā 
ģimenē augušais, Latvijas kultūras ļaudīm tuvais kok-
rūpnieks saskatīja glābiņu kultūrā un sarūpēja vietu, 
kur tai pietuvināties. Saistošajā ekskursijā pa atjauno-
to “Ziemeļblāzmas” pili izpilddirektori uzzināja arī to, 
ka pirmatnējā veidolā jau 1903. gadā no koka celto 
namu pēc pāris gadiem nodedzināja soda ekspedīci-
jas ļaunprāši. Taču šī neveiksme mecenātu mudināja 
sākt visu no jauna, uzceļot ugunsdrošu līdzinieku. 
Dombrovska namu uzskata par pirmo dzelzsbetona 
ēku Rīgā. Atklāšanas dienā izrādīta luga “Zelta zirgs”, 
kuras laikā uz skatuves pēc A. Dombrovska lūguma 
ticis iedegts ugunskurs, visiem apliecinot jaunās celt-
nes drošību pret sarkano gaili. Pils bija domāta gan 
pašdarbībai, gan kultūras pasākumiem un saviesīgai 
pasēdēšanai, gan bezalkohola biedrības vajadzībām 
(pārliecinātā atturības kustības patriarha novēlējums 
tiek turēts godā – pils jaukajā kafejnīcā nepiedāvā 
grādīgos dzērienus).

Izstāstīt par šo grezno celtni nav iespējams. Turp 
jābrauc katram pašam, vislabāk zaļumu mēnešos, lai 
pilnībā varētu izbaudīt jaukās pastaigas pa sešus hekt-
ārus plašā parka celiņiem, vērot bērnu rosību košajā 
rotaļlaukumā, skaidrā dienā apjaust Vecmīlgrāvja tēlu 
un varbūt pat samanīt jūru no jaunuzceltā skatu torņa. 
Kultūras pils uzsākusi rosīgu darbību – tā atvērta gan 
pašdarbnieku pulciņiem, gan visdažādākajiem kon-
certiem (iesaku cītīgi sekot afišai, jo daudzi pasākumi 
apmeklētājiem ir bez maksas!). Tad varēsiet savām 
acīm skatīt Lielo zāli ar 600 vietām, kas atkal atjau-
nota pirmatnējā veidolā, paplašinot telpu ar sānu 
galerijām, ko padomju gados aizbūvēja, lai radītu 
telpas pašdarbības kolektīvu vajadzībām, tāpat grez-
no Kamerzāli 200 klausītājiem. Telpas tiek piedāvātas 
arī korporatīviem pasākumiem. Īpašs stāsts saistās 

ar Rožu zāli, kuru ierobežoto līdzekļu dēļ bija plā-
nots atjaunot bez greznajiem rožu ornamentiem. Tos 
finansēt apņēmās Rīgas Brīvostas pārvalde. Protams, 
ceļš no Rīgas centra uz kultūras pili nav ne īss, ne ātrs, 
bet vērtīgs gan. Tas paver laiku arī rosinošām pārdo-
mām par mūžīgo un paliekošo pretēji gaistošajam.

Atzīšos, ka rakstā mazliet esmu grēkojusi pret hro-
noloģisko secību, jo patālo ceļu uz “Ziemeļblāzmu” 
izpilddirektori mēroja rīta pusē, pirms sanāksmes. 
Pēc sanāksmes nākamais pieturas punkts toties bija 
sasniedzams dažu minūšu gājienā no Rīgas domes. 
mihaila Čehova rīgas krievu teātris atrodas pašā 
pilsētas sirdī pie Līvu laukuma. 1883. gadā atklātais 
teātris ir vecākais krievu dramatiskais teātris ārpus 
Krievijas. 1931. gadā teātrī 
ieradās slavenais krievu 
režisors un aktieris Mihails 
Čehovs. Divu gadu rado-
šais veikums bija tik nozī-
mīgs, ka Čehova vārds 
teātra nosaukumā iemū-
žināts uz laiku laikiem. 
Viņa skulptūra Hļestakova 
lomā kļuva par pirmo eks-
ponātu topošajā Čehova 
muzejā. Tā materiālu 
apjoms aizvien pieaug. 
Kultūras allaž nepietie-
kamā budžeta apstākļos 
2004. gadā gādību par Krievu teātri uzņēmās Rīgas 
dome, kas apņēmīgi virzīja teātrim tik nepieciešamās 
restaurācijas projektu. 2008. gadā aktieri atvadījās no 
iemīļotajām telpām vienlaikus ar skumjām un cerību 
par jaunu mūsdienīgu teātri. Līdzšinējais aprīkojums 
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bija tik bēdīgs, ka teātris atdzima gandrīz vai no 
jauna (noārdīto būvmateriālu un konstrukciju apjoms 
atbilda 90 dzelzceļa vagoniem!). Restaurāciju papil-
dināja arī pārbūve. Lai trupas bezmāju laiks neieilgtu, 
celtniecības darbus veica strauji – jau pēc diviem 
gadiem “Teātra romānā” varēja atšķirt jaunu lappusi. 
Izpilddirektoriem izrādīja teātra telpas, bet skatītā-
ju zālē uzzinājām, ka pretēji daudziem teātriem te 
vienlīdz laba redzamība ir no visām sēdvietām zālē 
un balkonā. Paraugdemonstrējumos ciemiņi savām 
acīm varēja novērtēt tehnoloģiskās iespējas, ko paver 
mūsdienīgais skatuves aprīkojums. Rīgas krievu teātri 
pelnīti var uzskatīt par vienu no sabiedrības integrāci-
jas veicinātājiem – jau padomju gados skatītāju vidū 
bija daudz latviešu.

Cauri nemīlīgajam slapjdraņķim autobusi ciemiņus 
vizināja uz pašu noslēpumaināko objektu – nacionālās 
bibliotēkas jaunceltni. Diemžēl interesentu lielais 
pulks, kā arī Zolitūdes traģēdijas mācības lika mazliet 
mainīt ieceri – izrādīt ēku, tāpēc nācās samierināties 
ar pirmā stāva plašumiem. Tomēr arī no šā centrālā 
skatupunkta bija lielis-
ka iespēja ļauties iztēlei, 
kad, staigājot pa kāp-
nēm, eskalatoriem un 
gaiteņu pārejām, rosī-
sies lasītkārie apmek-
lētāji, kad ieslīpā stikla 
siena saskaņā ar arhitek-
ta Gunāra Birkerta ideju 
būs piepildīta ar dāvinā-
jumiem “Tautas grāmatu 
plauktam”, ko draudzīgā 
“ķēdītē” no rokas rokā 
18. janvārī uz bibliotē-
ku “pārnesīs” grāma-
tu draugi. Turklāt katrs 
dāvinātājs varēs virtuāli atrast sava ziedojuma konkrēto 
novietni stiklotajā sienā sešu stāvu augstumā.

Pievienoto vērtību ekskursijai piešķīra ciemiņi, kuri 
šurp bija braukuši speciāli pie izpilddirektoriem.

Kultūras ministre dace melbārde uzsvēra to, cik 
svarīgi ātrāk šo ēku iedzīvināt, lai tā no neparastas 
jaunceltnes kļūtu par rosīgi funkcionējošu organis-
mu. Tomēr ministres vizītei bija papildvēlme – bijusī 
Nacionālā kultūras centra vadītāja un aizvadītās vasa-

ras dziesmu un deju svētku “pati galvenā virsdiriģen-
te” tieši Gaismas pilī vēlējās teikt izpilddirektoriem 
paldies par to gaismu, ko viņi palīdzēja radīt vasarā. 
Tikai ar pašvaldību atbalstu bija un arī nākotnē būs 
iespējams nodrošināt vērienīgo tautas kopāsanākša-
nu no visām Latvijas malām.

20. decembrī celtnieki 
paziņoja, ka darbi oficiā-
li pabeigti. 6. decembrī 
tie tuvojās noslēgumam, 
tomēr Nacionālās bibliotē-
kas direktors andris vilks 
uzsvēra, ka bibliotēkas 
kolektīvam tikai tagad viss 
sāksies. Lai tā sniegtu plā-
noto devumu ne tikai Rīgai, 
bet arī Latvijai.

Arhitekts jānis dripe īsumā atgādināja ēkas sarežģīto 
un pretrunām bagāto tapšanas vēsturi. Pasaulslavenā 

arhitekta Gunāra Birkerta 
projekts tapa 1989. gadā, 
tātad no idejas līdz tās īste-
nojumam Daugavas krastā 
pagājuši 25 gadi! Viņš arī 
citēja Nacionālās bibliotē-
kas īsu “dosjē”– nepilni 44 
tūkstoši kvadrātmetru, pāri 
par 120 tūkstošiem kubik-
metru. 114 miljoni latu, kas 
investēti būvniecībā, ēkai 
ļauj kļūt par Latvijas vēstu-

rē vērienīgāko kultūras investīciju. Bibliotēkas lejas 
stāvs būs atvērts 24 stundas septiņas dienas nedēļā. 
Vienlaicīgi bibliotēka varēs uzņemt tūkstoti apmek-
lētāju, bet dienā apkalpot ap trim tūkstošiem lasītāju. 
Unikāls būs brīvpieejas fonds ar 350 tūkstošiem dru-
kāto vienību. J. Dripe pastāstīja, ka lasītavu logi būs 
pavērsti pret Daugavu un unikālo Vecrīgas panorāmu, 
bet administrācijas telpas “skatīsies” uz Pārdaugavu. 
Pēc īsā dosjē Jānis Dripe mudināja izpilddirektorus 
pievērsties diskusijām ar ciemiņiem un celtnieku 
pārstāvjiem, bet daudzi izmantoja iespēju paklejot 
pa tobrīd vēl tukšajām telpām, izjūtot lepnumu par 
to, ka pēc 25 gadu peripetijām Rīgai tomēr būs savs 
“stikla kalns”, kuru tāpat kā abus iepriekšējos objektus 
nebūs kauns rādīt “kultūras galvaspilsētas” viesiem un 
atstāt mantojumā nākamajām paaudzēm.
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Žurnāls “LOGS” gadumijas priekšvakarā, līdzīgi kā 
pērn, visām Latvijas pašvaldībām piedāvāja iespēju 
“izrādīties” žurnāla lasītājiem, pastāstot par interesan-
to, nozīmīgo vai līdz šim nebijušo savas pašvaldības 
dzīvē 2013. gadā, kā arī mazliet ielūkoties nākotnē.

Atlika tikai izvēlēties vienu, divus, trīs vai visus no 
piedāvātajiem jautājumiem un sagatavot uz tiem 
atbildes.

Kāpēc jūsu pašvaldība ir pati labākā Latvijā?•	
Kuru, pēc jūsu (priekšsēdētāja vai iedzīvotāju) •	
domām, varētu uzskatīt par 2013. gada “zvaig
žņu stundu/dienu” jūsu pašvaldības dzīvē un 
kāpēc?
Kurš sakāmvārds, paruna vai teiciens visprecīzāk •	
un kodolīgāk raksturo 2013. gadu jūsu pašvaldī
bas vēsturē?
neparastākais (jautrākais, dīvainākais, nekad •	

līdz šim nepiedzīvotais u.tml.) aizvadītā gada 
notikums jūsu pašvaldībā, par kuru būtu vērts 
pastāstīt citiem.
Kuru vēlēšanos jūs jaungada naktī lolotu kā •	
novadam/pilsētai pašu svarīgāko, cerot, ka 
2014. gadā tā piepildīsies?
Kāds būs 2014. gada lielākais, nozīmīgākais vai •	
interesantākais pasākums jūsu novadā/pilsētā 
un kad?

Materiālu veidojot, aicinājām vai nu tradicionāli atbil-
dēt uz konkrēto jautājumu, vai arī izvēlēties gadumi-
jai kā brīnumu laikam piedienīgu formas un satura 
neparastumu.

Nododam lasītājiem šo pašvaldību kopdarbu un 
sakām paldies visiem novadiem un pilsētām par lielo 
atsaucību!

AGLONAS NOVADS
spēcina, uzrunā un vilina

Aglonas novads ir unikāls, pievilcīgs un labi atpazīs-
tams, no tā nav atdalāma svētvieta – Aglonas bazilika, 
tāpēc droši varam sevi dēvēt par Latvijas garīgo sirdi, 
Latgales pērli un spēka zemi dvēselei. Aglona mīļi 
sagaida un uzrunā ikvienu. Dievmātes svētība apgaro. 
Zilo ezeru spoguļi, kas veras debesjumā, un saullēktu 
un saulrietu daile uzrunā. Vienīgais Latvijā mistiskais 
Velnezers vilina. Pāri visam ir Aglonas novada cilvēku 
viesmīlība un vēlme panākt sava novada izaugsmi un 
labklājību, ko pierāda daudzie darbi un panākumi, 
kas gūti 2013. gada laikā.

Aglonas novada dome veiksmīgi turpinājusi realizēt 
projektus, kas attīsta novada teritoriju un uzlabo 
infrastruktūru, lai katrs iedzīvotājs varētu šeit strādāt, 
atpūsties, baudīt kultūru, sportot un veiksmīgi veidot 
savu dzīvi.

ELFLA projekta “ielu un tiltu rekonstrukcija aglonas 
novadā” ietvaros Šķeltovas pagastā uzklāts asfalta 
segums Skolas, Pasta un Dārzu ielā, rekonstruēts 
gājēju celiņš un ierīkots apgaismojums Daugavpils 

ielā. Kastuļinas pagastā rekonstruēta Liepājas iela. 
Sakārtota Aglonas ciema Livdānu ielas infrastruktūra, 
uzlabojot satiksmes organizāciju. Veikta Sakovas–
Akmeneicas tilta renovācija.

Raito deju soļu ritmā, skanot bērnu un pašdarbības 
kolektīvu balsīm, pirms Līgosvētkiem Grāveros atklā-
ta brīvdabas estrāde.

Labiekārtotas pludmales Aglonā, Šķeltovā un 
Grāveros. Pludmalē pie gleznainā Cirīša ezera uzstā-
dītas jaunas koka konstrukcijas un ierīkota izzinošā 
taka. Jūlijā te aizritēja skaists, veselīgi sportisks un 
atraktīvs pasākums ģimenēm “cirīša ezera vilinā
jums”, aicinot pārbaudīt spēkus ātrumsacensībās ar 
airu laivu, prasmi orientēties pa ezeru ar kanoe lai-
vām, spēku sievu nešanas un veiklību zābaka meša-
nas sacensībās. Visjautrākais un emocionāli piesāti-
nātākais brīdis bija zorbinga atrakcija “Atbrīvo savu 
iekšējo kāmi!”.

Veselīga dzīvesveida veicināšanai septembrī atklāta 
slēpošanas un nūjošanas 1450 metru garā trase, kas 
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Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums 
ir gandarīts, ka 2013. gadā pašvaldība čakli strādājusi, lai 
arvien vairāk uzlabotu sava novada dzīves kvalitāti.

Par pašvaldības “zvaigžņu stundu” var uzskatīt brīdi, 
kad ar atklāšanas pasākumu noslēdzām pāris gadu ilgu-
šo rekonstrukciju Jaunceltnes ielas dzīvojamajā rajo-
nā, ko tauta iesaukusi par Purvciemu. Šī padomju laikā 
steigā celtā pilsētas daļa nekad nebija līdz galam sakār-
tota. Beidzot izbūvēta sen jau kartēs iezīmētā Maurēnu 
iela, izveidoti plaši piebraucamie ceļi, daudzas auto-
stāvvietas un rotaļu laukumi, iestādīts simtiem koku un 
košumkrūmu. Līdz šim nepievilcīgais Purvciems tagad 
kļuvis par Aizkraukles pilsētas pievilcīgāko vietu, kas 
nākotnē, kokiem augot, kļūs arī par zaļāko rajonu.

Dome cenšas atbalstīt iedzīvotāju un nevalstisko orga-
nizāciju visdažādākās iniciatīvas. Īpašs prieks par pil-
sētas jauno simbolu un vides objektu – velosipēdu, 
kas raksturo veselīgu dzīvesveidu, kā arī rosina vairāk 
izmantot videi draudzīgus braucamos. Jaunie vides 
objekti (nu jau trīs) piesaista arī viesu uzmanību.

Aizkraukles novada pašvaldību visspilgtāk raksturo 
teiciens “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”. Tikko 
pabeigusi Jaunceltnes ielas objektu, pašvaldība ķēru-
sies pie visvecākās – spīdolas ielas rekonstrukcijas.

Līdztekus pilsētas saimniecības sakārtošanai aizvadītajā 
gadā atbalstīti projekti, kas rosina ikvienu iedzīvotāju 
iesaistīties sabiedriskās norisēs. Īstenojot programmas 
“Eiropa pilsoņiem” projektu, tikās ne vien sadarbības 
koordinatori, bet arī sadraudzības pilsētu jaunieši un 
seniori. Daudzus projektus īstenojušas jauniešu, vecā-
ku un tūrisma sabiedriskās organizācijas un Tautskola.

2014. gada nozīmīgākais notikums Aizkrauklē būs 
novada svētki, kas 24. maijā notiks vienlaikus ar 
Latvijas bērnu tautas deju festivālu “Latvju bērni 
danci veda”. Šajā nedēļā atzīmēsim arī aizkraukles un 
biržu (Lietuvā) desmit gadu sadarbības jubileju.

Šogad Aizkraukles novada pašvaldībai un iedzīvo-
tājiem vēlam vairāk savstarpēju tikšanos, sapratni, 
līdzdalību un vienotību – gan savu novadu veidojot, 
gan ikvienu cilvēku ievērojot un novērtējot. Lai aiz-
kraukliešus dara stiprus sirdsmiers un griba dzīvot un 
strādāt kopā! Lai ir drošības izjūta gan novadā, gan 
katram ģimenē, lai mēs būtu droši par savu veselību, 
sabiedrisko un finansiālo stāvokli!

Zanda silaraupa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

AIZKRAUKLES NOVADA
īpašie vides objekti – velosipēdi

ainas Podvinskas foto

iekārtota gar Cirīša ezera krastu pie Aglonas estrādes. 
Aktīvās atpūtas inventārs un nūjošanas un slēpošanas 
aprīkojums novada iedzīvotājiem tiek piedāvāts bez 
maksas Aglonas Sporta skolā katru dienu, arī brīv-
dienās.

Aglonā ne vien dzied, dejo, sporto, atjauno un uzla-
bo infrastruktūru, bet te arī top Latgalē garšīgākās 
tortes. AS “Staburadze” rīkotajā akcijā “Latvijas mājas 
tortes 2013” par Latgalē labāko atzīta Aglonas novada 
lauku mājas “Upenīte” pavāres Ērikas Križanovskas 
ceptā Latgales kāzu torte. “Staburadze” apņēmusies 
uzvarētājas recepti iekļaut savā sortimentā.

Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna 
streiķe kā vērtīgāko un “zvaigžņu stundai” piemērotā-

ko ar lepnumu atzīmē novada kolektīvu piedalīšanos 
Latvijas lielākajā kultūras notikumā – XXV Vispārējos 
latviešu dziesmu un XV deju svētkos. aglonas nova
da koris “assUmPTa” ieskandināja dziesmu svētku 
atklāšanu ekumēniskajā dievkalpojumā Doma baznī-
cā, bet aglonas vidusskolas deju kolektīva jaunieši 
izdejoja latvju deju zīmes.

Mēs vēlamies, lai mūsu dzīvē daudzkas būtu citādi 
– lai tajā valdītu apmierinātība un prieks un lai novad-
niekiem būtu mazāk raižu. Šo vēlēšanos lolosim kā 
pašu svarīgāko ar ticību, ka tā īstenosies katrā novada 
pagastā, ciemā, mājā un ģimenē.

Zane Ločmele,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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AKNĪSTES NOVADA
vārdu pasaulē nes jaunieši

Ar lielu sparu aizsteidzies 2013. gads, kas Aknīstes 
novada dzīvē nesa jaunus izaicinājumus, un klāt 
jaunais, kurā tiks turpināti iesāktie darbi. Kaut gan 
jūnijā pēc pašvaldību vēlēšanām būtiski mainījās 
domes sastāvs un Aknīstes novada domes priekšsē-

dētājas amatā stājās vija dzene, pateicoties kopīgam 
darbam, attieksmei, aktīvai līdzdalībai, talantiem un 
sasniegumiem, mūsu novads mainās un attīstās, vei-
dojas tā jaunais tēls. Turpinās vērienīga ūdenssaim
niecības rekonstrukcija gan pilsētā, gan pagastos, 

Aicinām ciemos uz seno Bandavu –
AIZPUTES NOVADU!

Aizpute ir viena no senākajām Latvijas pilsētām – līdz 
13. gadsimta vidum te bija senās kuršu zemes Bandavas 
centrs. Pilsētas tiesības tā ieguvusi 1378. gadā un vēs-
turiski veidojusies ap Kurzemes bīskapijas domkapi-
tula un Livonijas ordeņa pilīm. Mūsdienās Aizputes 
pilsēta un pieci apkārtējie pagasti – Aizputes, Lažas, 
Cīravas, Kazdangas un Kalvenes – veido Aizputes 
novadu, kas izceļas ar bagātu kultūrvēsturisko un 
sakrālo mantojumu, ainavisku vidi un aktīvu kultūras 
un sporta dzīvi.

aizputes vecpilsēta ir 13.–19. gs. pilsētbūvniecības 
piemineklis, kas iekļauta Eiropas kultūras mantojuma 
sarakstā. Senākā apbūves daļa joprojām atrodas starp 
Jāņa, Katoļu un Atmodas ielu. Te saglabājušās arī 
koka ēkas no 18. gadsimta. Vēsturiskajā centrā šobrīd 
aktīvi darbojas un pilsētniekiem un viesiem dažādus 
pasākumus piedāvā kultūras organizācijas – galerija 
“mētras māja”, jauniešu “idea House”, Leļļu istaba, 
audēju studija “Kamolītis” un mākslinieku reziden
ču centrs “serde”, kur katru vasaru darbojas dažādi 
ārvalstu mākslinieki, kuru veikumu var apskatīt pastā-
vīgā ekspozīcijā pilsētas ielās.

Aizputes novada pašvaldības vadītājs aivars Šilis 
priecājas, ka gada nogalē vecpilsētā atvērti divi reno-
vēti nami – daudzfunkcionālais sociālo pakalpoju
mu centrs, kurā aktīvi darbojas dažādas nevalstiskās 
organizācijas, un tūrisma un mūžizglītības centrs.

Vēsturiskajā Aizputes Jaunajā pilsmuižā šobrīd atro-
das aizputes novadpētniecības muzejs ar septiņām 
pastāvīgajām ekspozīcijām par pilsētas vēsturi, bet 
ēkas pagrabos saimnieko aizputes vīna darītava, kas 
pilsētas viesiem piedāvā dažādu ogu un augļu vīnu 
degustācijas.

Pilsētas viesiem iesakām vēl apskatīt Livonijas ordeņa 
pilsdrupas, Sv. Jāņa baznīcu, kādreizējo Lindenbergas 
kartonāžas fabrikas ēku, bijušo sinagogu ēkas un 
Misiņkalna dabas parku.

Tālāk, dodoties ekskursijā pa novadu, aicinām pie-
stāt rīgas Zooloģiskā dārza filiālē “cīruļi” Kalvenē. 
Tur iespējams vērot lāču rotaļas un plēsīgo putnu 
treniņus, apciemot vilku ģimeni, lūšus, mežacūkas, 
pasaulē lielāko nebrīvē turēto kiangu (Ķīnas zirgu) 
ganāmpulku, Latvijas zilās govis un citus mājdzīv-
niekus. Te atradīsit arī reti sastopamo koku vardi un 
sadzirdēsit tās dziesmu.

Kultūrvēsturiskā mantojuma cienītājiem noteikti 
jāredz Kurzemes baznīcu lepnums – Apriķu baznīca, 
Apriķu muiža un muzejs ar lielāko rūķu kolekciju 
Kurzemē, Kazdangas muiža, muzejs un parks un 
Cīravas baznīca un senlietu krātuve.

signe Pucena,
tūrisma vadītāja
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īstenoti vairāki projekti vides sakārtošanā un sporta 
inventāra iegādē. Tomēr īstā vērtība ir nevis šie darbi, 
bet mūsu iedzīvotāji, kuru labā tie veikti. Aknīstes 
novada vārds, pateicoties krietniem ļaudīm, vairāk-
kārt izskanējis Latvijā un arī ārpus tās robežām.

2013. gadā Aknīstes novada vārdu valsts un pasaules 
mērogā spodrinājis Aknīstes vidusskolas 12. klases 
audzēknis Haralds Punculis. Jūlija beigās un augus-
ta sākumā pasaules stiprākie ģeogrāfi tikās Japānas 
pilsētā Kioto, lai noskaidrotu planētas spēcīgākos 
un erudītākos jauniešus. Latvijas izlases sastāvā uz 
Japānu devās arī aknīstietis Haralds Punculis un star-
tēja godam, uzrādot labus rezultātus.

Haralds tika atzīts par uzvarētāju valsts mērogā arī 
2013. gada Olimpiskās dienas domrakstu konkursā. 
Viņa eseja pārsteidza žūrijas komisiju ar domas oriģi-
nalitāti, kas ģimeni tver daudz plašāk par fizioloģisko 

radniecību. Ar lepnumu Haralds runā par Latviju un 
savu Aknīsti kā lielu ģimeni un par tās sasniegumiem.

Tuvojoties gadumijai, Ziemassvētku egles nova-
dā rotājām debesu jeb dieva latvju rakstu zīmē. 
Trijstūra zīmei ir ļoti liela simboliska jēga – tā piesaista 
dievišķos un radošos spēkus un simbolizē debesis 
kā pasaules jumtu. Tā ir dievišķās izziņas veicinātā-
ja, gaismas enerģijas avots. Lai mūsu ticība savam 
novadam un labie darbi dara Aknīstes novadu stipru! 

Turēsimies kopā, cienīsim un atbalstīsim cits citu, 
kopīgi strādāsim, mācīsimies no kļūdām un uzklausī-
sim veselīgus padomus, jo tikai tā iespējams virzīties 
uz priekšu! Ne velti ir teiciens – “Gribi izvairīties no 
kritikas – neko nedari, neko nesaki un nekas neesi”. Lai 
piepildās lolotie sapņi!

Lāsma Prande,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ALOJAS NOVADS
gatavojas pilsētas 565. gadskārtai

2014. gadā Alojas novadā būs divi nozīmīgi pasākumi, 
ko novada ļaudis gaida ar lielu prieku.

29. martā svinīgā sarīkojumā “alojas novada Goda 
balva” pirmoreiz godināsim novada iedzīvotājus par 
īpašiem nopelniem politikā, izglītībā, valsts pārvaldē, 
sportā un tautsaimniecībā, kas saistīti ar novada attīs-
tību un sabiedriskās nozīmības veicināšanu. Goda 
balvu – Atzinības rakstu komplektā ar īpašu monē-
tu, kas marķēta ar Alojas novada ģerboni, pasniegs 
domes priekšsēdētājs valdis bārda. Goda balvai 

kandidātus pieteiks nevalstiskās organizācijas un paš-
valdības iestādes, uzņēmumi un kapitālsabiedrības, 
kas darbojas Alojas novada teritorijā.

Savukārt vasaras vidū – 5. jūlijā alojieši un novadnieki 
ar lepnumu plaši atzīmēs alojas 565. gadskārtu, kopš 
tās vārds pirmoreiz minēts vēstures dokumentos. 
Par pilsētas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1449. 
gads, savukārt vēl pirms tam – 1225. gadā vēstu-
res avotos minēts Ales ciems, kas ietilpa Livonijas 

LOGS 37



biLance 2013

LOGS38

ordeņa valstiņā. Tās pastāvēšanas laikā izveidojās 
Alojas muiža, kur dzīvojušas lībiešu un latgaļu ciltis. 
Ales vārdu joprojām nes Alojas kultūras nama jauktais 
koris, kurā balsis apvienojuši ne tikai alojieši, bet arī 
staicelieši. Lielajam pasākumam jau gatavojas pilsētas 
pašdarbības kolektīvi, izglītības iestādes un nevalstis-
kās organizācijas. Uz tikšanos 5. jūlijā Alojā!

Jaunajā gadā mēs vēlētos izlolot sapni par Alojas 
novadu, kurā cilvēki nevis aizbrauc, bet atgriežas, 
veido ģimenes un kopā rada jaunas idejas un mērķus 
novada attīstībai.

Liāna Lilenblate–sipko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ALSUNGAS NOVADS –
mazs, bet diženi turas

Dzīve “pa malēniski”
ALŪKSNES NOVADĀ

Kamēr vien gar zilo mežu malu
Užava uz dzintarjūru steigs,
Alsunga uz senā krasta stāvēs,
Suiti krastā rieta sauli sveiks.

(Zigfrīds Pēteris Kalniņš)

Alsungas novada pašvaldība ir vienīgā Latvijā, kuras 
kultūrtelpa iekļauta UNESCO Neatliekami glābjamo 
nemateriālās kultūras vērtību sarakstā.

Par 2013. gada “zvaigžņu stundu” pašvaldības dzīvē 
var uzskatīt alsundznieka reta baumaņa uzvaru 
pasaules čempionātā ugunsdzēsības sportā, tā aizne-
sot Alsungas vārdu pasaulē.

Alsungas vārdu tālu skandējusi arī folkloras kopa 
“suitiņi”, kas pārstāvēja Kurzemi Latvijas Tautas fron-
tes 25 gadu jubilejas pasākumā Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa. Aizvadītajā gadā Alsungā notika vairāki 
Latvijas mēroga pasākumi – 3x3 nometne, festivāls 
“Pulkā eimu, pulkā teku”, Latvijas jauniešu etnodie-
nas. Pateicoties domes dalībai dažādos starptautiskos 
projektos, Svētā Miķeļa svētkos Alsungā sabrauca 
neparasti daudz ārzemnieku.

2014. gada lielākais un nozīmīgākais pasākums mūsu 
novadā būs starptautiskais burdona festivāls, kas 
notiks no 27. līdz 29. jūnijam.

Visu alsundznieku un domes priekšsēdētāja aivara 
sokolovska lielākā vēlēšanās jaunajā gadā – lai saro-
das tik daudz skolēnu, ka netiktu likvidēta vidusskola! 
Otra vēlēšanās – dod, Dievs, valdībai prātu nelikvidēt 
mūsu novadu!

Gunta matēviča,
kultūras nama direktore

Aizvadītais gads Alūksnes novadam bijis rosīgs, īste-
nojot dažādus projektus visā novada teritorijā un 
organizējot plašus kultūras un sporta pasākumus, bet 
īpaši raksturīgs tas ir ar vērienīgiem rekonstrukcijas 
darbiem tieši novada centrā – Alūksnē. Šoreiz par trīs 
nozīmīgākajām lietām Alūksnes novadā 2013. gadā 
un trim īpašiem kultūras pasākumiem 2014. gadā.

Viennozīmīgi jāsaka, ka projekti, kurus pašlaik īsteno-
jam, ir pēdējā laikā apjomīgākie infrastruktūras attīs
tības projekti alūksnē. To vidū ir abu pilsētas tranzīta 
maršrutu rekonstrukcija ar Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda atbalstu, kuras rezultātā atjaunoti gandrīz 
5 km ielu. Tāpat pašvaldības kapitālsabiedrības AS 



“Simone” ar Kohēzijas fonda atbalstu īstenotie sil
tumapgādes modernizācijas projekti ļāvuši atjaunot 
pilsētas centrālo katlumāju un izbūvēt un rekonstruēt 
6,2 km siltumtrašu.

2013. gadā ar policentriskā finansējuma atbalstu izde-
vās pabeigt projektu, lai beidzot savās pastāvīgajās 
mājās nokļūtu alūksnes mākslas skola. Tās jaunā 
mītne – Vecā pils Alūksnes ezera krastā ir patīkams 
pārsteigums ikvienam, kas to apmeklē – gan alūk-
sniešiem, gan pilsētas viesiem, jo šajā arhitektūras 
piemineklī veiksmīgi savienotas skolai nepieciešamās 
mūsdienīgās lietas ar tās kultūrvēsturisko un arhitek-
tonisko mantojumu.

Aizvadītais rudens domes vadītāju arturu dukuli un 
pārējos domniekus un arī iedzīvotājus iepriecināja 
ar ziņu, ka, pārdalot Eiropas Savienības finansējumu, 
Ministru kabinets piešķīris Alūksnes novada pašvaldī-
bai 2,97 miljonus latu. Tos plānojam izmantot uzņē-
mējdarbības vides attīstībai, lai sakārtotu infrastruktūru 
komercdarbībai nozīmīgā teritorijā pilsētas vēsturiskajā 
centrā un rekonstruētu muižas apbūves brūža ēku, kas 
vienlaikus kalpos kā uzņēmējdarbības atbalsta centrs 
un kultūras iestāde. Šo projektu īstenosim šogad.

Arī citādi 2014. gads solās būt radošs, un novada teri-
torijā notiks vairāki gan jau tradicionāli, gan arī īpaši 
kultūras pasākumi.

jūnijā svinēsim izcilā vācu mācītāja ernsta Glika 
360 gadu jubileju, gaidot ierodamies viesus arī no 
viņa dzimtās Vetinas Vācijā. Kā zināms, tieši Alūksnē, 
senajā Marienburgā dzīvodams, Gliks pirmo reizi lat-
viešu valodā iztulkoja Bībeli, izveidoja pirmās latviešu 
skolas Vidzemes zemnieku bērniem, un viņa ģimenē 
izauga audžumeita Marta Skavronska, kura vēlāk 
kļuva par Pētera I dzīvesbiedri un Krievijas ķeizarieni 
Katrīnu I.

Šogad daudzināsim arī citu Alūksnes puses vērtību 
– malēniskumu, kas apliecina šīspuses ļaudīm rakstu-
rīgo īpašību darīt daudzko citādāk. Iepazīt malēniešu 
dzīvi aicinām jaunlaicenes pagastā, kur jūlijā notiks 
malēniešu svētki.

Mūsu novadam raksturīga vēl kāda sevišķa lieta – te 
Alūksnes ezerā mīt zuši, tāpēc šovasar turpināsim 
pērn aizsākto Zušu svētku tradīciju, kad goda vietā 
celsim zušus.

2013. gads novadam devis daudz pozitīvas motivā-
cijas – atbalstītās nozīmīgu projektu idejas, īstenotie 
pārrobežu sadarbības projekti, atzinība par Eiropas 
Savienības vērtību popularizēšanu konkursā “Eiropas 
Gada pašvaldība” un citi ikdienas sasniegumi ir palī-
dzējuši nostiprināt pārliecību, ka malēnieši var!

Lai 2014. gads gan Alūksnes novadam, gan citām 
Latvijas pašvaldībām stiprina pārliecību par darāmo 
un sniedz gandarījumu par padarīto teritoriju attīstī-
bas un savu iedzīvotāju labā!

evita aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

AMATAS NOVADS
kā mazs cinītis gāž lielus vezumus

Amatas novadā strādā un dzīvo piecu brīnišķīgu 
pagastu – Amatas, Drabešu, Nītaures, Skujenes un 
Zaubes iedzīvotāji.

2013. gada “zvaigžņu stunda” mūsu pašvaldības dzīvē 
pavisam noteikti bija piedalīšanās konkursā “Eiropas 
Gada pašvaldība 2013”, kur Amatas novads uzvarēja 
nominācijā “Pašvaldība eiropas savienības vērtību 
popularizēšanai”. Amatas novada pašvaldība par 
vienu no prioritātēm izvirzījusi paaudžu saliedētību, 
nodrošinot, ka novads ir informēta, aktīva un radoša, 
uz kultūras un demokrātijas vērtībām balstīta eirope-
iska pašvaldība.
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Lai šo mērķi sasniegtu, ļoti daudz esam strādājuši 
ar dažādām iedzīvotāju grupām savā pašvaldībā, it 
sevišķi ar nevalstiskajām organizācijām. Īpašs iegu-
vums mūsu jauniešiem bija iespēja darboties vairā-
kās es jaunatnes politikas programmās, nodibinot 
sadarbību ar Ziemeļeiropas valstīm un tiekoties ar 

Eiropas Parlamenta deputātiem – tas ļāva reprezentēt 
ne tikai novadu, bet arī Latvijas valsti.

Neparasts pasākums pašvaldības dzīvē pērn bija 
vasaras saulgriežos – Līgonakts Ģikšos, kur pulcējās 
ļoti daudz cilvēku, lai priecātos par ugunsskulptūrām 
un kopīgi veiktu ugunsrituālus.

2014. gada nozīmīgākais un interesantākais pasākums 
mūsu novadā būs amatas novada svētki nītaurē 12. 
jūlijā “Ķersim laiku nītaurē!”. To ķers gan Amatas nova-
da domes priekšsēdētāja elita eglīte ar savu komandu, 
gan visu piecu pagastu iedzīvotāji un arī viesi.

Mūsu lielākā vēlēšanās – lai šogad Amatas novadā (un 
ne tikai) piedzimtu divreiz vairāk bērnu nekā iepriek-
šējā gadā!

dita Kurme,
projektu koordinatore

APES NOVADĀ,
mīlot darbu, dvēsele priecājas

Apes novada paš-
valdību 2013. gadā 
raksturo sakām-
vārds – “Mīli darbu, 
un darbs tevi mīlēs”. 
Apes novads, kurā ir 

nedaudz vairāk par 4000 iedzīvotājiem, ieguldot 
lielu sirdsdarbu, attīstīta nepieciešamo infrastruktūru 
un veido sava novada iedzīvotāju interesēm atbilsto-
šus dzīves apstākļus.

Pašvaldība domes priekšsēdētājas astrīdas Harju 
vadībā aktīvi piesaista investīcijas un īsteno dažā-
dus projektus. Pērn projektu aktivitātes galveno-
kārt vērstas uz pārrobežu amatniecības tīkla izveidi, 
uzņēmējdarbības atbalstu, sociālo jomu, integrējot 
sabiedrībā dažādas sociālās grupas, novada attīstības 
kapacitātes stiprināšanu un mūžizglītības program-
mām, kā arī pārrobežu aktivitātēm kultūrā un sportā 
ar Igauniju un Krieviju.

Pagājušogad uzsākām projektu “Heritage business”, 
lai veicinātu starpvalstu sadarbību uzņēmējdarbības 
attīstībai pierobežas reģionos. Tas vērsts uz mazo un 
vidējo uzņēmumu spējām izmantot vietējo kultūras 
mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādās 
uzņēmējdarbības nozarēs. Projekta ietvaros tiek orga-
nizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem pie 
sadarbības partneriem, un skolās notiek uzņēmējdar-
bības apmācības – gan skolēniem, gan skolotājiem 
Setomā Igaunijā, Pečoros Krievijā un Apē, kopīgi 
veidojot pārrobežu sadarbības tīklu skolām, kas pie-
dalās šajā programmā.

Igaunijas–Latvijas sadarbības projektā “ideja uz robe
žas” novada iedzīvotāji guvuši jaunas zināšanas par 
piena produktu apstrādi, un veicināta igauņu un 
latviešu kultūras iepazīšana un amatniecības prasmju 
pārmantošana.

Savukārt projekta “LOGi–n” jeb “sadarbības tīkls 
jauniešu atbalstam vietējā kopienā” mērķis ir vei-
cināt dažādu institūciju sadarbību jauniešu atbalsta 
sistēmas veidošanai vietējās kopienas ietvaros, lai 
sekmētu jauniešu nodarbinātību un izglītības turpi-
nāšanu.

Projekta “dzirnavu ielas rekonstrukcijas darbi apes 
pilsētā” gaitā tiek rekonstruēts Dzirnavu, Loka un 
Tirgus ielas krustojums, izbūvējot to kā apļveida 
krustojumu, kā arī Dzirnavu ielu līdz pilsētas robežai. 
Gājēju un velosipēdistu drošībai top veloceliņš un 
trotuārs.



Apes novada skanīgākais vasaras notikums bija Jāzepa 
Vītola 150. dzimšanas diena Gaujienā, kur mūzikas stī-
gas vienoja tuvākus un tālākus korus un orķestrus no 
visas Latvijas. Savukārt vasaras izskaņā novada iedzī-
votāji tikās 85 gadus vecās pilsētas svētkos “Mana 
pilsēta laiku lokos”, kad ikviens tika aicināts dzīvot ar 

sirdsiltumu un labestību no sirds uz sirdi.

Vēlam labestību no sirds uz sirdi arī 2014. gadā!

ilze Ērmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

AUCES NOVADS –
ar vārdu un dvēseli

Auces novads ir ar savu vārdu un dvēseli, jo zemē ir 
spēks un dzīvība.

2013. gads Auces novadā aizritējis aktīvā darba gai-
sotnē, neaizmirstot pēc rūpīgi padarīta darba kārtīgi 
atpūsties saviesīgos pasākumos, lai uzkrātu spēkus 
nākamajiem darbiem.

Visnozīmīgākie un spilgtākie notikumi aizvadītajā 
gadā Auces novadā saistās ar augstu Latvijas amat-
personu apmeklējumu – februārī novadu darba vizī
tē apmeklēja valsts prezidents andris bērziņš, un 
vizītes laikā novada priekšsēdētājam, deputātiem un 
domes amatpersonām bija iespēja apspriest nova-
dam un valstij nozīmīgus jautājumus, kā arī iepazīsti-
nāt Valsts prezidentu ar novada kultūras vērtībām un 
lielākajiem uzņēmumiem.

Vasaras nogalē – augustā Aucē notika Latvijas 
Pašvaldību savienības 24. kongress ar moto “Jauni 
izaicinājumi”. Kongresā tika pieņemtas sešas rezolū-
cijas pašvaldībām aktuālos jautājumos, kas skar katru 
pašvaldību, to darbu un iedzīvotājus.

Īpašs notikums Auces iedzīvotājus sagaidīja 11. novem-
brī – Lāčplēša dienā, kad Aucē tika atklātas jaunās 
bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Šis 
modernais un apjomīgais projekts īstenots, pateicoties 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumam.

Šogad no 24. līdz 26. jūlijam jau sešpadsmito reizi 
baudīt sirsnīgu izklaidi, patiesu līksmību un lielis-
ku atpūtu aicinās auces novada svētki un Gunāra 
Ordelovska starptautiskais pūtēju orķestru festivāls.

Trīs dienas auces novads aicina svinēt – svētku viesiem 
tiks piedāvāta izcila pūtēju orķestru mūzika, dziesmas 
un dejas, iespaidīgs salūts un balles līdz rīta gaismai!

Trīs dienas auces novads aicina skatīties un klausīties 
– koncertos Aucē, pagastos un pat uz Vecauces pils bal-
kona priecēs vietējie amatiermākslas kolektīvi, ārvalstu 
vieskolektīvi un Latvijā zināmi un iemīļoti mākslinieki!

Trīs dienas auces novads aicina darboties – novada 
iedzīvotāji un ciemiņi laipni aicināti piedalīties sporta 
un izklaides pasākumos, radošajās darbnīcās un krāš-
ņajā svētku gājienā!

Kad vasaras karstumā un svētku pasākumu virpulī 
gribēsies atvilkt elpu, nekur tālu nav jādodas – izgar-
šojiet dziedniecisko Ķeveles avotu ūdeni, šūpojieties 
laivā Lielauces ezera vidū vai veldzējieties mežu 
ie skautajā spārnu ezerā!

Un atcerieties – Auces novadā ciemiņi vienmēr ir ļoti 
gaidīti!

Lai arī tuvākos un tālākos novados Zolitūdes traģēdija 
ir atstājusi dziļas sēru rētas, gadumijā vēlam ikvie-
nam iedzīvotājam sirdī sagaidīt brīnumu, kas palīdz 
tikt pāri bēdām, mierina, iedrošina un sniedz ticību 
nākotnei. Novadi kļūs stiprāki un attīstītāki, ja katrs 
novadnieks ar augstu atbildības apziņu veiks savus 
darba pienākumus un ticēs nākotnei, jo lielo Tautas 
vēstures grāmatu mēs rakstām visi kopā...

Lai jūsu mājās vienmēr valda cerība, mīlestība un 
saticība!

Gints Kaminskis,
Auces novada domes priekšsēdētājs,

un Gita ŠēfereŠteinberga,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Septiņu ezeru sirdī, krāšņa meža vidū izvietojušies 
lielāki un mazāki ciemi, kas, kopā tverti, dēvējami par 
Ādažu novadu. Tikai 25 km no Rīgas centra, un esat 
zaļajā paradīzē.

satvert skaisto
Dodieties valdzinošā braucienā pa Gauju vai kādu no 
Ādažu novada ezeriem!
Pārbaudiet, cik viegli rokā dodas bekas un gailenes 
izslavētajās meža sēņu takās!
Novērtējiet senču tradīcijas etnogrāfiskajā latviešu 
pirtī un iepazīstiet citu kultūru paražas, izmēģinot 
japāņu un indiāņu pirti!
Makšķerējiet un pavadiet sirsnīgas sarunas ugunsku-
ra tuvumā, nakšņojot teltī, treilerī vai viesu namiņā 
kempingā!
Alkstat pēc augstāka līmeņa komforta? Jums allaž 
atvērtas viesnīcu un viesu namu durvis.
Apmeklējiet Hortenziju dienas un aplūkojiet viršu 
parādi Baltezera kokaudzētavā!
Iegūstiet jaunas zināšanas krūmmelleņu audzēšanas 
kursos!
Lai par īstu izaicinājumu kļūst leģendārā aizsargāja-
mā ūdensauga Dortmaņa lobēlijas atrašana Mazuikas 
ezerā – vienā no 14 Latvijas ezeriem, kur tā vēl sasto-
pama!
Izbaudiet meža taku un dabas ainavu šarmu, dodoties 
ceļā ar velosipēdu pa velomaršrutu Ādaži–Dūņezers 
25–30 km garumā!

izbaudīt ātrumu
Ļaujieties aizraujošam un jaunu emociju pilnam lido-
jumam! Iemācieties lidot pats! Ādažu aeroklubs “Avio 
Rīga” aicina.
Gūstiet lidojuma izjūtu arī Vējupes veikparkā, trauco-
ties pāri upei ar vējdēli, ķerot vēju un adrenalīnu!
Dodieties izbraucienā ar haskiju pajūgu jaunajā has-
kiju parkā vai stundu ilgajā izjādē ar zirgu, kur marš-
rutā iekļauti visi septiņi novada ezeri un krāšņas un 
daudzveidīgas dabas takas!

Atvērta tipa skeitparks Ādažos – ne tikai profesionā-
ļiem, bet arī iesācējiem.
Ja nevēlaties spēlēt volejbolu Vējupes pludmalē vai 
Sporta centrā, izīrējiet sporta zāli Ādažu sporta kom-
pleksā! Peldiet un darbojieties Ādažu sporta centrā!
Ja svinat kāzas un jāapmeklē vairāki tilti, droši dodieties 
uz Ādažu novada pusi! Pirmais – pa ceļam no Rīgas, 
netālu no veikala “Depo”, piektais – pār Gauju Ādažos 
– pēdējo gadu skaistākais tilts, kas savieno Ādažu 
centru ar otru apdzīvotāko novada ciemu – Kadagu. 
Latvijas un Eiropas mēroga unikālā tilta šarmu īpaši 
izceļ gaisma, kas to izgaismo pat vēlā nakts stundā.

iepazīt jaunas garšas
Izgaršojiet zāļu tējas un bērzu sulas un pagatavojiet 
ēdienu īsta čuguna katlā deviņus metrus augstā vig-
vamā!
Uz mirkli pieskarieties francūža dvēselei, viesojoties 
jaunajā siera ražotnē “Soira” Muižas ielā 5! Tur sieru 
var ne tikai garšot, bet arī mācīties gatavot.
Izbaudiet tropiskās nakts tēju vai ogu un augļu koktei-
ļus, gardas picas, zupas un smalkas delikateses Ādažu 
novada krodziņos, restorānos un bistro!

Gūt zināšanas
Lai novērtētu, cik viegli un organiski jauns un moderns 
dizains iekļaujas vēsturiskajā interjerā un pat papildi-
na to, apskatiet Ādažu novada vecāko un nozīmīgāko 
arhitektūras pieminekli – Baltezera baznīcu! Arhitektes 
Līgas Gailes paveiktais ir patiess meistardarbs.
Netālu no baznīcas turpat Baltezerā, apmeklējot 
budistu templi, iespējams ielūkoties Austrumu kultū-
ras saknēs un tibetiešu tradīcijās.
Uzziniet, kurā gadsimtā meklējami Rīgas centralizētās 
ūdensapgādes sākumi! To pavēstīs interesantais Rīgas 
ūdensapgādes muzejs, kas izveidots vēsturiskā ēkā.
Baltezera piemiņas vietu komunistiskā terora upuriem 
dēvē par vienu no skaistākajām Pierīgā. Dabas ainavā 
pilnasinīgi iekļaujas tēlnieces Vijas Dzintares un arhi-
tektes Irēnas Rubauskas piemineklis “Ciešanu vārti”.

ĀDAŽU NOVADS –
zaļā paradīze 25 km no Rīgas

Ādažu novada 2013. gada fotokonkursa uzvarētājas 
marijas Katrīnas dambes foto

Fotokonkursa 3. vietas ieguvējas elitas survilo foto



Pamielot dvēseli
Esat noilgojušies pēc augstvērtīgas mākslas un kultū-
ras? Jaunajā Ādažu Kultūras centrā viesojas profesionā-
las teātra trupas ar izrādēm, Latvijā un ārpus tās robe-
žām atzīti klasiskās un populārās mūzikas pārstāvji un 
orķestri. Izbaudiet visdažādāko žanru mākslu – sākot 
ar foto un gleznu izstādēm un beidzot ar pasaulē atzītā 
kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” koncertiem!

Satvert skaisto, izbaudīt ātrumu, gūt jaunu zināšanu 
un garšu pieredzi, iepriecināt dvēseli... Viss kļūst 
iespējams Ādažu novadā. Par to ir pārliecināts arī 
Ādažu novada pašvaldības vadītājs māris sprindžuks 
un

monika Griezne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

BABĪTES NOVADS
ver jaunas lappuses novada attīstībā

BALDONES NOVADS
atgādina par īsto mērauklu – sirdsapziņu

2013. gads Babītes novadā bijis dinamisks dažādu 
pašvaldības un privātās iniciatīvas projektu realizāci-
jā, kā rezultātā panākti būtiski dzīves kvalitātes uzla-
bojumi novada iedzīvotājiem.

Šim, Koka zirga gadam, esam izvirzījuši gana ambi-
ciozus mērķus infrastruktūras objektu, kultūrizglītības 
objektu un sociālās sfēras objektu būvniecībā vai 
rekonstrukcijā.

Šogad paredzēts atklāt jauno pašvaldības kultūrizglī
tības centra ēku, kur novada iedzīvotājiem tiks pie-

dāvāti mūsdienīgas bibliotēkas pakalpojumi, tāpat 
ēkā mājvieta būs Babītes mūzikas skolai. Dažādu 
pasākumu rīkošanai paredzēta zāle ar 198 sēdvietām, 
balkons ar 50 sēdvietām un skatuve. Ceram, ka jaunās 
ēkas atklāšana būs ievērības cienīgs pasākums laikā, 
kad svinēsim Babītes novada izveides piecu gadu 
jubileju.

Tā kā šogad daudzi novadi atzīmēs piecu gadu jubi-
leju, Babītes novada domes priekšsēdētājs andrejs 
ence jau iepriekš vēlas sveikt kolēģus un novēlēt paš-
valdību vadītājiem ar pārliecību virzīties uz noteik-
tajiem mērķiem, jo tikai pārliecināts vadītājs spēj 
iedvesmot darbiniekus un iedzīvotājus jaunām ini-
ciatīvām.

Zane siliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēl pavisam nesen šķita, ka aizejošais 2013. gads ne 
ar ko īpašu neizcelsies citu gadu vidū, taču Zolitūdes 
traģēdija satricināja visu it kā tik mierīgo Latvijas 
sabiedrības dzīvi un lika aizdomāties par ikdienībā 
reizēm aizmirstām mūžīgām vispārcilvēciskām vērtī-
bām – pienākumu un atbildību, godprātību, līdzcietī-

bu, nesavtību, labestību. Traģēdija spilgti izgaismoja 
mūsu sabiedrības gan gaišās, gan tumšās puses. Tā 
lika atcerēties arī senatnes domātāju – stoiķu teicienu 
“Memento mori!”, jo tā mūs var pārsteigt visikdieniš-
ķākajās situācijās. Tad nekas cits vairs nepaliks kā tikai 
mūsu padarītie darbi.
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Ar šo traģēdiju saistītie stāsti kārtējoreiz liek domāt 
par to, kas gan vada mūsu dzīvi – liktenis, Dievs, 
kosmiskie spēki? Domāju, ka ne viens vien tajās tra-
ģiskajās dienās aizdomājās par to, kā vada šo vien-
reizējo dāvanu – dzīvi. Redzot citu bēdas, iespējams, 
kāds galu galā atskārta, ka pašam taču viss ir kārtībā 
un nav par ko žēloties. Jācer, ka daudzi beidzot arī 
saprata, ka godprātīga pienākuma pildīšana un atbil-
dība nav tikai vārdi, bet tai jābūt katra sirdsapziņas 
mērauklai.

2014. gadā visai mūsu sabiedrībai vēlu beigt gausties 
un žēloties par niekiem un saprast – jau tas vien, ka 
mēs vispār esam uz šīs zemes, ir liels brīnums, kas 

mums dots ne jau 
tāpēc, lai mēs to 
izmainītu sīknaudā 
un izniekotu.

Lai gaišums piepil-
da mūs visus ar dvē-
seles mieru, labestī-
bu un mīlestību!

Karina Putniņa,
Baldones 

novada domes 
priekšsēdētāja

2013. gads Baltinavas 
un baltinaviešu dzīvē 
bijis bagāts ar dažā-
dām aktivitātēm, īste-
notiem projektiem 
un labiem sadarbības 
piemēriem, kas sais-
ta vietējās kopienas 
dažādas cilvēku grupas 
un organizācijas. Īpašs 
prieks par Baltinavas 
vidusskolas sadarbību 
ar novada pašvaldību, 
ar biedrību “Sukrums” 
un “Jaunieši Baltinavai”, 

ar Baltinavas katoļu draudzes garīdzniekiem, ar nova-
da muzeju, bibliotēku un kultūras namu, prieks par 
vietējo zemnieku un uzņēmēju atbalstu un kopie-
nas cilvēku aktīvu iesaistīšanos Baltinavas vidusskolā 
izveidotā Paaudžu centra darbībā.

Sorosa fonda–Latvija projekta “Paaudžu centra izvei
de baltinavas novadā” ietvaros pērn ikviens intere-
sents varēja darboties kādā no 11 interešu darbnīcām 

– floristikas, tautas mūzikas apguves, kokapstrādes, 
vizuāli plastiskās mākslas, novada vēstures mantoju-
ma, aušanas, dejas, dzīvesziņas, angļu valodas, dator-
prasmju un sporta aktivitāšu darbnīcā. Gaisma skolas 
logos, sporta hallē, kokapstrādes un aušanas darbnī-
cās dega arī vēlos vakaros. Ceļu uz skolu mēroja pat 
tālāku ciemu cilvēki, ne tikai novada centrā dzīvojo-
šie. Darbnīcu aktivitātēs iesaistījās arī “sābru” ļaudis 
no Balvu novada Briežuciema pagasta un Viļakas 
novada Šķilbēniem. Dažas baltinavietes var nosaukt 
par “rekordistēm”, jo viņas apmeklēja pat piecas sešas 
dažādas darbnīcas.

Paaudžu centra dalībnieki darbojās ne tikai uz vietas 
Baltinavā, bet tika rīkoti arī dažādi tuvāki un tālāki brau-
cieni. 26. novembrī darbnīcu vadītāji un aktīvākie to 
dalībnieki atskatījās uz kopīgi paveikto. Kopā ar viņiem 
bija arī Baltinavas novada pašvaldības vadītāja Lidija 
siliņa un Baltinavas katoļu draudzes prāvesti Staņislavs 
Prikulis un Ivars Vigulis. Par padarīto acis priecēja gan 
darbu izstādes, gan elektroniskās prezentācijas.

Vasara un rudens Baltinavā bija ciemiņiem bagāts 
laiks. Mums ir prieks uzņemt viesus un parādīt, ar ko 
esam īpaši. Ciemiņiem Baltinavas novadā rādām dau-
dzas vietas un objektus – Paaudžu centru Baltinavas 
vidusskolā, sporta halli, kokapstrādes un aušanas 
darbnīcas, Mūzikas un mākslas skolu, Amatnīku cen-
tru, ko izveidojusi biedrība “Sukrums”, Baltinavas 
katoļu baznīcu un draudzes māju, pareizticīgo baz-
nīcu, muižas parku, kur ik vasaru notiek Latgalē 
populārais mūzikas festivāls “Osvalds”, un Baltinavas 
novada muzeju. Izbraucienā pa novada teritoriju 
galvenās apskates vietas ir zemnieku saimniecības 
“Amatnieki” un “Riekstiņi”, kas lepojas ar attīstītu 
graudkopību un modernu lauksaimniecības tehni-
ku un iekārtām, Puncuļovas atpūtas vieta un jaunā 
atpūtas vieta Svātūnes ezera krastā, Keišu kalns, kur 
uzstādīts krucifikss pirmās baznīcas vietā, Pliešovas 

BALTINAVAS NOVADA
vietējo kopienu apvieno Paaudžu centrs



dižozols (kaut nokaltis, bet joprojām varens), lielie 
Grīvas meži ar vairākām partizānu apmetņu vietām, 
skatu priecē sakoptie lauki, Austrumu stīgas jaunā 
asfalta lente, kā arī mazo lauku ceļu līkloči.

Baltinavieši ir ceļā uz nākamo ideju īstenošanu, un arī 

citiem šogad vēlam jaunas iespējas, jaunas tikšanās, 
jaunus izaicinājumus un pozitīvu skatu uz lietām, cil-
vēkiem un sevi pašu!

imants slišāns,
Baltinavas vidusskolas direktors

BALVU NOVADĀ –
ar motocikliem uz zvaigznēm!

BAUSKAS NOVADĀ
satiekas upes, cilvēki un labas idejas

Balvu novada pašvaldība ir pati labākā Latvijā, jo 
tā ir kolorīta, latviska un latgaliska vide, bagāta ar 
daudziem un dažādiem kultūras pasākumiem. Balvu 
novadā tiek koptas etnogrāfiskās un mūsdienu kultū-
ras tradīcijas. Pašvaldība domes priekšsēdētāja andra 
Kazinovska vadībā dara visu, lai iedzīvotāji šeit justos 
droši, vajadzīgi un gaidīti, īpašas rūpes uzņemoties 
par bērniem un senioriem. Skaists un sakopts novads 
Latvijā, kurš nevienu neatstāj vienaldzīgu!

Katru gadu vasaras sākumā Balvu pilsētu ierūcina 
simtiem motociklu, kas pulcējas uz tradicionālo 
pasākumu “motociklistu vasara”. Spēkratu apska-
te, parādes brauciens pa pilsētu, jautrās atrakcijas, 

lielais ugunskurs un nakts balle ar Latvijā pazīstamu 
mākslinieku piedalīšanos ik gadu piesaista jaunus 
skatītājus. “Motociklistu vasara” viennozīmīgi ir viens 

no interesantākajiem, jautrākajiem un skaļākajiem 
notikumiem Balvu novadā.

Savukārt 2014. gadā nozīmīgs notikums būs baltijas 
ūdensmotociklu čempionāts balvu ezerā, kurā pie-
dalīsies daudzas Eiropas un Skandināvijas valstis.

Aizvadītajā gadā “zvaigžņu minūšu” pašvaldībā ir bijis 
daudz, bet īstā slavas stunda joprojām tiek krāta un 
gaidīta...

Visiem novada iedzīvotājiem un pašvaldībai jaunajā 
2014. gadā novēlam sagaidīt savu “zvaigžņu stundu”! 
Saglabāt ticību saviem spēkiem un ar prieku sirdī 
sākt jaunus darbus un turpināt iesāktos! Ik rītu atce-
rēsimies, ka visbrīnišķīgākā dāvana, ko jebkad esam 
saņēmuši – esam mēs paši!

Lauma raciborska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Var nosaukt daudz iemeslu, kāpēc Bauskas novads 
ir labākais, bet svarīgāk ir minēt to, kādēļ Bauskas 
novads daudzējādā ziņā ir īpašs un neatkārtojams. 
Pašvaldības lielākais lepnums ir skaistā daba, kultūras 
mantojums un cilvēku neizsīkstošā enerģija.

Bauska ir Latvijas dienvidu vārti, tādēļ baušķeniekiem 
svarīgi patikt sev un parādīt sevi no labākās puses 

citiem. Bauskā Mūsa un Mēmele saplūstot izveido 
plašo un bagāto Lielupi. Pilsēta allaž ir rosīga, jo tai 
cauri stiepjas starptautiskā tranzīta dzīsla – Via Baltica. 
Šeit jau 15 gadus tiek rīkots vienīgais kantrimūzikas 
festivāls Latvijā – “Country Bauska”. Sporta kompleksā 
“Mūsa” ik gadu notiek starptautiskas sacensības, šī ir 
vienīgā vieta Latvijā, kur ierodas Eiropas autokrosa 
elite.
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Bauskas “sirdī” atdzimis bauskas rātsnams. Drīzumā 
tā telpas apdzīvos Dzimtsarakstu nodaļa, tādēļ turp-
māk laulību ceremonijas varēs notikt vienīgajā līdz šim 
saglabātajā autentiskajā 17. gadsimta rātsnamā Latvijā.

Tikai bauskas pilī būs apskatāmas renesanses, manieris-
ma un baroka stila krāsnis, kuras unikālas ar to, ka pirmo 
reizi Latvijā vēsturisko krāšņu rekonstrukcijā izmanto 
malkas ceplī dedzinātus podiņus, kas izgatavoti attiecī-
gā laikmeta tehnoloģijai maksimāli tuvinātā veidā.

Mūsu novada iedzīvotāji ir aktīvi un radošām ide-
jām bagāti! Viņi ne tikai gaida no citiem, bet dara 
paši. Projektu konkursa “iedzīvotāji veido savu vidi 
2013” ietvaros īstenoti 20 lieliski projekti, piemēram, 
labiekārtots hokeja laukums, izveidota zaļā klase. 
Šovasar izveidota īpaša tūre gardēžiem. Bauskas 
novada viesiem iespējams apmeklēt novada mazos, 
drosmīgos uzņēmējus, smelties iedvesmu un baudīt 
gardus mājās tapušus produktus – mājas sieru, kūpi-
nājumus, vīnu, smiltsērkšķu džemu, pat vīngliemežu 
konservus. Mūsu novadnieku vidū ir visu mīlēti aktie-
ri, skanīgi mūziķi, tautas tradīciju glabātāji un valstiski 
novērtēti sava darba darītāji.

Bauskas novada pašvaldība, kuras vadības groži 
tagad ir raita ābelnieka rokās, aktīvi izmanto iespē-

jas, īsteno projektus un rūpējas par to, lai iedzīvotāji 
šeit dzīvotu labāk un viesiem būtu prieks atgriezties. 
Aizvadītajā gadā Bauskā uzsākta lietusūdens kanali-
zācijas savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve, 
vairākos novada ciemos īstenoti ūdenssaimniecības 
attīstības projekti, pilsētas ielām izstrādāti tehniskie 
projekti, pilsēta kļūst pieejamāka arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, top Bauskas Centrālās bibliotē-
kas projekts, jau šogad pār vienu no novada lepnu-
miem – Mūsas upi stiepsies jaunais, rekonstruētais 
tilts.

Bauskas novads ir vieta, kur vērot gleznainu ainavu, 
baudīt gardu maltīti, atsvaidzināt vēstures zināšanas, 
smelties ierosmi jaunām idejām un satikt darbīgus 
cilvēkus. Mēs dzīvojam tā, lai, Jauno gadu iesākot, ir 
par ko priecāties, par ko pateikties, no kā mācīties un 
uz ko tiekties.

2014. gadā novada centrālais notikums, kurā gaidī-
sim tuvus un tālus ciemiņus, ir novada svētki, kas 
sasaucas ar novada administratīvā centra – bauskas 
405. jubileju. Šajā pašā laikā notiek arī alussvētki, un 
šogad tie būs jau trešie.

Lelde Podniece un andra matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciālistes

BEVERĪNAS NOVADA
slavu kaldina sportisti

Beverīnas novadā – 
vietā, kur lauki satie-
kas ar pilsētu, 2013. 
gada sākums bija varen 
rosīgs, jo tuvojās paš-
valdību vēlēšanas, 
tāpēc notika sarakstu 
veidošana un mērķu 
izvirzīšana. Otrais pus-
gads Beverīnas nova-
da pašvaldībā ienesa 
izmaiņas darbinieku 
kolektīvā – priekšsēdē-

tājas amatā darbu sāka cilda Purgale, bet izpilddirek-
tora postenī stājās aivars miruškins.

Arī mūsu novadā ienāca valstiski aktuālas vēsmas – 
nekustamos īpašumus pret uzturēšanās atļaujām iegā-
dājās viesis no Ķīnas. Dome pat mēģināja sasparoties 
un stāties pretī šim procesam, tāpēc nokļuva masu 
mediju uzmanības lokā, kas beidzās ar priekšsēdētā-
jas uzstāšanos TV raidījumā “Sastrēgumstunda”.

Kultūras jomas darbiniekiem pirmais pusgads pagāja, 
gatavojoties dziesmu un deju svētkiem – skates, kon-
certi, mēģinājumi un nedēļa Rīgā, kur savu gandarīju-

raita ābelnieka foto arņa indrika foto



mu par paveikto beverīnieši demonstrēja, uzstājoties 
koncertos. Lepojamies ar deju kolektīva “dzieti” 
iegūto 1. vietu tautastērpu skatē.

Beverīnas novada lepnums ir mūsu sportisti, jo 
komandas darbs – tā ir atslēga, veidojot stipru un 
skanīgu nākotni Latvijā. Bobslejists Oskars melbārdis 
sākotnēji bija stūmējs, pēc tam kļuva par pilotu, 
un 2012.–2013. gada Pasaules kausa kopvērtējumā 
viņš izcīnīja otro vietu gan divnieku, gan četrinie-
ku vērtējumā, kā arī kļuva par uzvarētāju absolūta-
jā vērtējumā. Pasaules čempionātos novada vārdu 
godam nesuši peldētājs Uvis Kalniņš un spīdminto-
niste santa Paegle. Gana daudz augstu rezultātu arī 
Latvijas mērogā – vieglatlētikā, rallijsprintā, regbijā, 
futbolā, airēšanā un citos sporta veidos.

2014. gadu sagaidām ar jaunām cerībām un sapņiem 
par iecerētā izdošanos. Vēlmju un vajadzību vienmēr 
ir vairāk nekā iespēju tās piepildīt, tāpēc gribētos, lai 
visiem novada iedzīvotājiem ikdienā būtu pozitīva 

attieksme un ikviens iesaistītos ar savu artavu novada 
dzīvē – gan sakopjot savu īpašumu, gan piedaloties 
savu bērnu izglītošanas procesā bērnudārzā vai skolā, 
gan apzinīgi veicot norēķinus par saņemtajiem pakal-
pojumiem no pašvaldības un nodokļa maksājumus. 
Kopā viss izdosies!

ilze Ulmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

BROCĒNU NOVADS
pastāv, pārmainās un sadarbojas

Brocēnu novada pašvaldību 2013. gadā raksturo dzej-
nieka Raiņa vārdi: “Pastāvēs, kas pārmainīsies!” Mūsu 
novada galvenā vērtība ir cilvēki, kurus uzrunājam, ar 
kuriem tiekamies pasākumos, forumos, semināros. 
Pērn uzsākām sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, lai 
panāktu viņu līdzdalību novada attīstībā. Veiksmīga 
sadarbība turpinās ar nevalstiskajām organizācijām, 
kas palīdz iesaistīt apkārtējo sabiedrību dažādās akti-
vitātēs.

Uzskatām, ka viens no lielākajiem resursiem pašval-
dībā ir jaunieši – tā ir mūsu nākotne, cerība un ticība 
uz pozitīvām pārmaiņām un izaugsmi. Lai uzklausītu 
jauniešu domas, 1. novembrī organizējām Brocēnu 
novada jauniešu forumu “mēs vienoti brocēnu 
novadam!”, kurā tika apkopoti rezultāti un ieteikumi 
par veiksmīgāku sadarbību ar pašvaldību un uzņēmē-
jiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām.

11. novembrī – Lāčplēša dienā Brocēnu novada iedzī-
votāji kopā ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 407. 
jaunsargu vienību devās Lāpu gājienā. Novembris ir 
gada vistumšākais mēnesis zemei, bet Latvijai – gais-
mas un mīlestības piepildīts laiks. Mēs lepojamies ar 
savu valsti, kura svinēja 95. dzimšanas dienu. novada 
svētku pasākumos tika pasniegts Brocēnu novada 
pašvaldības Goda raksts, kā arī godināti sabiedrības 
ieteiktie kandidāti laikraksta “Saldus Zeme” balvai.

5. decembrī pasākumā “svētki brīvprātīgajiem” tei-
cām paldies nevalstiskajām organizācijām par apkār-
tējās sabiedrības veiksmīgu iesaistīšanu novada akti-
vitātēs un attīstībā, bet 8. decembrī uz pasākumu 
“Ziemassvētki zvanu skaņās” aicinājām pensionā-
rus.

svētku pasākumā blīdenes pagastā.
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Cerības un sapņi ir balti. Balts sniegs aizputina ceļus, 
noklājot mūsu atstātās pēdas. Šī ir iespēja tikko 
uzsnigušajā baltumā veidot jaunas zīmes. Lai tās ir 
stingras un pārliecinošas, lai atbilst mūsu iecerēm un 
plāniem! Mums ik dienu vajag vairāk cerību, vairāk 
ticības, vairāk mīlestības, vairāk prieka un gaišuma. 
Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto gadu, aicinām atce-
rēties un atmiņā izcelt labo – veiksmes, panākumus, 
uzvaras, gandarījumu un prieku! Un nav nozīmes, vai 

tās ir lielas lietas vai pavisam sīki, šķietami nenozīmī-
gi sīkumi – viss, kas apkārt un ap mums vairo pozi-
tīvo, palīdz veidot pasauli skaistāku un labāku. Bet 
pārējais – tā lai ir mūsu pieredzes skola un ceļazīme 
tālākajam. Lai mums visiem izaicinājumiem bagāts 
jaunais gads!

solvita dūklava,
Brocēnu novada domes priekšsēdētāja

BURTNIEKU NOVADĀ
2013. gada visgaišākais mirklis – Lāčplēša diena
Novembris ir laiks, kad sarkanbaltsarkano karogu 
turam īpašā godā un Latvijas vārdu pieminam biežāk 
nekā citkārt. Šis ir arī laiks, kad stiprināt jau iedibinā-
tas un veidot jaunas tradīcijas, cienīt un godāt savu 
dzīvesvietu.

Novadu vēsture ir vien nepilnus piecus gadus gara. 
Kaut arī daži novadi saglabājuši agrāko rajonu kontū-
ras, lielākoties tomēr piedzīvotas teritoriālas pārmai-
ņas – daži rajoni sadalīti vairākos novados, daži apvie-
noti vienā. Joprojām ļaudīs ir neliels apjukums par to, 
ko tagad saukt par savām mājam. Lai stiprinātu visu 
sešu Burtnieku novada pagastu – Burtnieku, Ēveles, 
Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates – vienotību 
un vairotu iedzīvotāju kopības izjūtu, Burtnieku nova-
da pašvaldība un tās vadītājs edvīns straume aicināja 
Lāčplēša dienā aizsākt jaunu tradīciju – izgaismot 
burtnieku novadu.

Par galveno Lāčplēša dienas atceres vietu Burtnieku 
novadā tika izvēlēts aleksandra Grīna piemi
ņas akmens pie matīšu pagasta Pikātu mājām. 

Aleksandrs Grīns bija Latvijas armijas virsnieks un 
Pirmā pasaules kara laikā pārcietis smagu ievaino-
jumu. Karā piedzīvoto viņš plaši aprakstījis savos 
literārajos darbos, un “Pikātos” pavadītais laiks šajā 
ziņā bijis īpaši radošs. Grīna ģimene Matīšu pagastā 
dzīvojusi līdz pat izsūtījumam 1949. gadā.

Pievakarē, kad pie Aleksandra Grīna piemiņas 
akmens aizritēja “Mazā vēstures stunda”, kurā klāt-
esošie kavējās 1919. gada notikumos un atsauca atmi-
ņā Latvijas armijas virsnieka un literāta Aleksandra 
Grīna gaitas, visā novadā pie piemiņas akmeņiem, 
Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām un pagas-
tu pārvaldēm tika iedegtas sveces. Tā mazās uguns 
liesmiņas simboliski vienoja novada cilvēku domas 
un cerības.

Burtnieku pagastā sveces pie karā kritušo burtnie-
ciešu piemiņas akmens aizdedzināja bērnudārza 
audzēkņi, tā godinot savas valsts vēsturi. Valmieras 
pagastā no svecēm tika izveidots uguns aplis, bet 
Ēveles centrā iedegās cerību zvaigzne. Rencēnu 
pagasta centrā tika veidota etnogrāfiskā zīme – 
Laimas slotiņa, jo Laima ir cilvēka likteņa lēmēja, 
tā pārrauga mūža gājumu un rūpējas par kārtības 

uzturēšanu. Savukārt Vecatē pie pagastmājas, kur 
no svecēm tika izlikta gaismas zīme – auseklis, ļaudis 
pulcējās uz dzejas lasījumu.

Šis bija sveču un lāpu gaismas piepildīts mirklis, kad 
novada iedzīvotāji vienojās kopīgā lūgšanā par savām 
“mājām” – Burtnieku novadu.

Zane ābelītemedne,
sabiedrisko attiecību speciāliste



Carnikavas novada pašvaldība ir visla-
bākā, jo mēs mīlam Latviju un mums 
ir lieliska komanda, ko vada enerģiskā 
domes priekšsēdētāja daiga jurēvica.

Visu pašvaldību darbiniekiem un 
Latvijas iedzīvotājiem jaunajā 2014. 
gadā novēlam veselību, izturību, možu 
garu un radošu sparu, kopīgi īsteno-
jot ieceres un sapņus sava novada un 
mūsu Latvijas labā!

sandra baltruka,
preses sekretāre

CARNIKAVAS NOVADĀ
ir lieliska komanda!

CESVAINES NOVADA
tuvākais sapnis – jauna sporta zāle

2013. gads cesvainiešiem atmiņā noteikti paliks kā 
sniegotās ziemas, pavasara plūdu un dziesmu un 
deju svētku gads.

Cesvaines novadā vienas “zvaigžņu stundas” nebija 
– to bija daudz un dažādas. Cesvaines pašdarbnieki 
ar lielu entuziasmu gatavojās vislatviskākajam pasā-
kumam – 2013. gada dziesmu un deju svētkiem. Pēc 
tiem jūlija noslēgumā izskanēja cesvaines pils un 
parka svētki, kas ir vasaras kulminācijas pasākums. 
Augusts novadā atnāca ar Teātra svētkiem, un pēc 
ilgāka pārtraukuma Cesvaines stadionā atkal atgriezās 
jātnieku sporta svētki.

Pa vidu kultūras pasākumiem norisinājās pašvaldību 
vēlēšanas. Šajā sasaukumā par novada attīstību domā 
un gādā deviņi deputāti, un viņus tāpat kā agrāk vada 
domes priekšsēdētājs vilnis Špats.

Jaunajā gadā Cesvaines novadu atkal gaida jauni darbi. 
Tā kā domas mīl materializēties, mēs piedomāsim pie 
sava lielā plāna – sporta zāles būvniecības. Tas ir skaists, 
bet grūts mērķis. Un tikai kopā varam to veikt!

Kristīne vilciņa,
“Cesvaines Ziņu” redaktore
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Cēsu novadā viens no nozīmīgākajiem notikumiem 
2014. gadā būs vidzemes koncertzāles “cēsis” atklā-
šana.

Jau šobrīd ikviens Cēsu pilsētas viesis nevar nepa-
manīt spoži stikloto un jauno celtni gandrīz pilsētas 

centrā! Arī paši cēsnieki, ejot garām ikdienas gaitās, 
ik pa brīdim ar ziņkāri un lepnumu aplūko jauno 
koncertzāli.

Vidzemes koncertzāles “Cēsis” būvniecība jau tuvo-
jas finiša taisnei. Būvdarbi noslēgsies martā, bet atklā
šana paredzēta 31. maijā.

Rekonstruētās ēkas pērle ir lielā daudzfunkcionālā 
zāle ar 800 vietām. Pasākumi notiks arī Mazajā zālē, 
kā arī Ērģeļu zālē. Koncertzālē būs kino, darbosies 
mūzikas skola un amatieru kolektīvi.

Reģionālās koncertzāles atklāšanas gadā visi būs laip-
ni aicināti apmeklēt koncertus ar pasaulslaveno ope-
ras solistu Egila Siliņa un Māra Skujas piedalīšanos. 
Vidzemi pārsteigs ārvalstu režisoru jauniestudējums 
un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts. 
Koncertprogrammas organizatori sola apmeklētājus 
iepriecināt ar populārās un džeza mūzikas pasāku-
miem un teātru viesizrādēm. Bet tas nebūt nav viss, 
tāpēc, tuvojoties atklāšanai, aicinām sekot informāci-
jai par gaidāmajiem pasākumiem.

Jaunajā gadā Cēsu novada pašvaldība kopā ar 
savu tagadējo līderi – domes priekšsēdētāju jāni 
rozenbergu turpinās īstenot savu apņemšanos kļūt 
par iedzīvotājiem un uzņēmējiem draudzīgāko paš-
valdību Latvijā! Esam pārliecināti, ka šī apņemšanās ir 
ļoti reāla, tāpēc – aiziet!

ance saulīte,
sabiedrisko attiecību jaunākā speciāliste

CĒSU NOVADĀ
top grandiozā Vidzemes koncertzāle

CIBLAS NOVADS
“sēj” un “pļauj”

Par 2013. gada “zvaigžņu stundu” Ciblas novada dzīvē, 
pēc iedzīvotāju domām, var uzskatīt dienu, kad par 
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju atkārtoti 
tika ievēlēts juris dombrovskis. Mūsu priekšsēdētājs 
ir pieredzējis pašvaldības vadītājs, orientējas valsts 
politiskajos jautājumos, ir labestīgs, atsaucīgs un ar 
plašu redzesloku.

Ciblas novada pašvaldība pērn aktīvi nodarbojās ar pro-
jektu rakstīšanu un īstenošanu. 2013. gadā tika pabeigti 
vairāki lieli projekti, un katrs pagasts var priecāties par 
kādu sakoptu teritoriju, atjaunotu laukumu vai renovē-
tu ēku. Tāpēc droši varam teikt: ko sēsi, to pļausi.



Pateicoties mūsu novada Līdumnieku pagasta iedzī-
votāju aktivitātei, pirmo reizi tika rīkots starpnovadu 
pasākums “Kaļva dīna”, kuras ietvaros atklājām kalē

ju darbnīcu, lai celtu godā ļoti seno arodu. Iecerēts, 
ka šeit varēs iepazīt un apgūt kalēja amatu.

Šogad interesantākais notikums Ciblas pusē būs tra-
dicionālie novada svētki, kad pasākumi un dažādas 
aktivitātes notiks katrā pagastā visas nedēļas garumā.

Jaungada naktī un turpmāk mēs lolojam pašu svarīgā-
ko sapni ne tikai savam novadam, bet visai valstij – lai 
mūsu cilvēkiem tiktu dota iespēja nopelnīt dienišķo 
maizi tepat, savā Dzimtenē, un nevajadzētu doties 
svešumā.

veronika misāne,
kancelejas vadītājas vietniece

DAGDAS NOVADA
jaunākie tūrisma objekti
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Dagdas novads ir ezeriem un mežiem bagātākais 
novads Latvijā, tāpēc liela uzmanība tiek veltīta dabas 
tūrismam.

2013. gadā savu “zvaigžņu stundu” piedzīvoja 
jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīci
jas zāle. Vasarā noslēdzās vairākus gadus īstenotais 
Dagdas novada pašvaldības projekts, kura gaitā viena 
no Jaundomes muižas saimniecības ēkām tika pār-
vērsta par atraktīvu izklaides un izglītības centru, kas 
piesaista gan vietējos, gan ārzemju tūristus.

Stikla vitrīnās var apskatīt vietējo ūdensiemītnieku 
mulāžas un reālos dzīves apstākļus un izpētīt ūdens-
iemītnieku mazuļus – ikrus dažādos to attīstības pos-
mos. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, ikvienam 
iespējams elektroniski iepazīt netālo Ežezeru un tā 
salas, kā arī pārbaudīt savas zināšanas par zivīm un to 
dzīvesveidu.

Pašlaik Dagdas novada tūrisma attīstība tiek balstīta uz 
trim lielākajiem tūrisma objektiem. Visapmeklētākais 
un viens no Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” Top 10 tūrisma objektiem ir andrupenes 

lauku sēta. To apmeklējot, nokļūsit 20. gadsimta sāku-
mā Latgales laukos, kur var iepazīt tālaika tradicionālo 
latgaļu lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, dažādus 
darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Tuvākajā laikā 
lauku sētas komplekss tiks papildināts ar vēl vienu ēku.

Otrais objekts, protams, ir Jaundomes vides izglītī-
bas centrs un ekspozīcijas zāle, kur akcentēta ūdens 
tematika.

Savukārt trešais objekts veltīts mežam – vides izglī
tības un kultūras centrā “Ķepa” apmeklētāji nokļūst 
meža valstībā. Mežazvēru un putnu izbāzeņi un 
ierīkotā ekspozīcija ļauj justies kā īstā meža biezoknī. 
Ikviens te var pārbaudīt Sēņu grāmatā savas zināšanas 
par sēņošanu, izpētīt aizsargājamos augus un izpētīt 
dažādas medību trofejas.

Dagdānieši un novada domes priekšsēdētāja sandra 
viškure saviem kolēģiem citos novados šogad novēl 
izturību, pacietību un iecietību. Lai ikkatra diena un 
ikviens darbs tiek pavadīts ar gaišām domām, un tad 
viss iecerētais izdosies!

Guna malinovska,
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja
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Daugavpils ir unikāla vieta. Pilsēta lepni stāv Daugavas 
krastā, Latvijas austrumu pierobežā. Daugavpils ir 
otra lielākā Latvijas pilsēta. Tā ir pilsēta krustcelēs, 
jo te krustojas dažādi ceļi un dažādu cilvēku likteņi. 
Daugavpili par savām mājām sauc vairāk nekā 20 
tautību cilvēki. Šeit kopā sadzīvo un cits citu papildi-
na dažādas kultūras biedrības un centri. Daugavpilī 
ir krāšņais Baznīckalns, kur vienuviet slejas četru 
konfesiju dievnami. Daugavpilī ir Vienības nams, kas 
simbolizē daugavpiliešu vienotību. Un šo uzskai-
tījumu droši var turpināt. Jo pilsēta aug, attīstās un 
pilnveidojas.

2013. gada nozīmīgākais un vērienīgākais notikums 
bija aprīlī, kad Daugavpils cietoksnī durvis vēra marka 
rotko mākslas centrs, kur apskatāmas visdažādākās 

izstādes un notiek izglītojošas un kultūras aktivitātes, 
bet galvenā bagātība ir seši Rotko darbu oriģināli. 
Rotko mākslas centrs ir vienīgā vieta Austrumeiropā, 
kur skatāmi izcilā mākslinieka oriģināldarbi. Pērn 
svinējām Rotko 110 gadu jubileju – tas bija neaizmir-
stams pasākums ar Rotko plenēra dalībnieku darbu 
izstādi un krāšņu izrādi Rotko centra laukumā.

daugavpils cietoksnis ir objekts, kam pašvaldība 
pievērš pastiprinātu uzmanību. Tieši tāpēc cietok-
snī notiek pastāvīgi restaurācijas un rekonstrukcijas 
darbi. Jāpiebilst, ka Daugavpils aktīvā rosība cietok-
šņa teritorijā nav palikusi nepamanīta būvnieku aprin-
dās – iepriekšējā gadā Rotko mākslas centrs konkursā 
“Gada būve” tika nosaukts par labāko restaurācijas 
paraugu, bet valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas 
izolatora ēka – par labāko jaunbūvi.

Pilsētas mēram jānim Lāčplēsim, visai domes koman-
dai un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem darāmā 
pietiks arī 2014. gadā. Pilsētā turpinās lieli infrastruk-
tūras modernizācijas darbi. Nozīmīgākais projekts 
ir galvenās Daugavpils maģistrāles – 18. novembra 
ielas remonts. Kopumā projekts paredz tranzītielas 
A–13 rekonstrukciju no vienas pilsētas robežas līdz 
otrai. Bet tas nav vienīgais projekts.

Lielākie notikumi šogad būs ikgadējie Pilsētas svētki 
“mana pils daugavpils”, kas notiks no 2. līdz 8. jūni
jam, un baltijas valstu studentu dziesmu un deju 
svētki “Gaudeamus” Daugavpilī 28. un 29. jūnijā. 
Bet augustā Daugavpils aicina uz unikālu mūzikas 
baudījumu – muzikālo augustu.

Gaidīsim jūs Daugavpilī – daudzveidīgā, bet vienotā, 
lepnā, bet atvērtā pilsētā, kas ir interesanta jebkurā 
gadalaikā!

Līga Korsaka,
preses sekretāre

jevģenija Galapova foto

DAUGAVPILS
jaunais akcents – Rotko centrs



Lielā Daugavpils novada pašvaldība un tās vadītāja 
janīna jalinska strādā un dzīvo ar domu, ka “darbs – tā 
ir mīlestība, kas kļuvusi redzama”. Ikkatrs novada iedzī-
votājs ar savu darbu un mīlestību pret padarīto ir nesis 
ieguldījumu kopējā Daugavpils novada darbu pūrā. 

Novembrī kopā ar izcilākajiem novadniekiem ievijā-
mies Latvijas rakstā, pasniedzot daugavpils novada 
domes atzinības rakstus un balvu “Gada cilvēks”.

2013. gads pašvaldības dzīvē iesākās ar Daugavpils 
novada domes izpilddirektorei vandai Kezikai 
pasniegto Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu 
– metālā veidotu ozolzīli, kas ir kā apliecinājums darba 
devēja rūpēm par saviem darbiniekiem, sadarbību ar 
arodbiedrību un sociālā dialoga stiprināšanu.

Gada iesākumā 
novadā tika izveido-
ta tūrisma, atpūtas 
un kultūras aģen
tūra “TaKa”, kas nu 
jau gada garumā 
īsteno pašvaldības 
izstrādāto kultūras 

mantojuma saglabāšanas un attīstības politiku un 
veicina tūrisma attīstību. Nupat izveidots arī aģentū-
ras logo, kura krāsas simboliski atspoguļo aģentūras 
galvenos darbības virzienus.

Daugavpils novada Naujenes pagasta iedzīvotāji 
nodibinājuši pirmo latgaliešu kopu “sirdī asu latga
līts!”, kas apliecina naujeniešu vēlmi apvienoties un 
kopā izzināt, apkopot un dalīties savā pieredzē par 
latgaliešu tradīcijām, paražām un kultūru.

Otro gadu pēc kārtas novadā tika organizēts kon
kurss “esi uzņēmējs”, kas kļuva bagātāks vēl par 11 
biznesa idejām, ko iesniedza jaunieši vecumā no 16 
gadiem. Konkurss noslēdzās ar devīzi “Veidosim dzī-
votspējīgus uzņēmumus kopīgiem spēkiem!”, bet trīs 
pirmo vietu ieguvējiem piešķirtas Daugavpils novada 
domes naudas balvas.

Pavasara skaņās notika vaboles pagasta etnogrā
fiskā ansambļa “vabaļis” jaunā albuma “Pa cele-
ņu...” atklāšanas svētki. Šobrīd “Vabaļis” ir jaunākais 
etnogrāfiskais ansamblis ne tikai Latgalē, bet visā 
Latvijā. Albums “Pa celeņu…” sniedz iespēju ieklausī-
ties Vaboles pagasta tradicionālajā mūzikā un ierau-
dzīt, kā 21. gadsimta sākumā šis repertuārs dzīvo 
Daugavpils apkārtnē, sniedzot būtisku pienesumu 
Latvijas tradicionālās mūzikas diskogrāfijai.

Nozīmīgi notikumi gada laikā notikuši arī sociālajā 
sfērā. Pateicoties Demenes pagasta biedrības “Sociālā 
atbalsta centrs”, kā arī Daugavpils novada un Ilūkstes 
novada partnerības “Kaimiņi” atbalstam, Demenes 
pagasta Kumbuļu ciemā atklāts renovētais sociālais 
dzīvoklis vientuļajiem pensionāriem, bet valsts soci-
ālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni” atvērta 
sensorā istaba, kurā ar rotaļu elementiem un inter-
aktīvā aprīkojuma palīdzību klientiem tiek veicināta 
sensoro maņu – redzes, taustes, dzirdes, ožas un 
garšas attīstība.

Pērn Daugavpils novada pašvaldībā pirmo reizi tika 
īstenota skolēnu vasaras nodarbinātības program
ma, sniedzot iespēju audzēkņiem vecumā no 14 līdz 
19 gadiem paaugstināt praktiskās darba iemaņas, 
rast izpratni par profesijām un gūt pirmo praktisko 
pieredzi. Kopā programmā piedalījās 110 novada 
skolēnu.

Gada skaistākais notikums Novada dienu ietvaros 
bija naujenes novadpētniecības muzeja atklā
šana pēc vērienīgas rekonstrukcijas. Naujenes 
Novadpētniecības muzejs ir vieta, kur satiekas laik-
meti.

Olga davidova un marta Kive,
sabiedrisko attiecību speciālistes

DAUGAVPILS NOVADA
2013. gada īss kopsavilkums
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Dobeles novada pašvaldības vadītājs andrejs 
spridzāns atzīst, ka 2013. gads Dobeles novadam 
bijis notikumiem bagāts gan sportā, gan kultūrā, gan 
ikdienas darbos.

Janvāris Dobelē sākās ar nebijušiem pasākumiem – 
jauniešu gada balvas pasniegšanu vienaudžiem, orga-
nizācijām, uzņēmējiem un politiķiem par ieguldījumu 
un sadarbību jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanā 
novadā, un pirmo reizi tika organizēts konkurss “Ziemas 
sakta”, kurā apbalvoja ļaudis, kas ar svētku dekoriem 
gaišāku padarīja novadu ziemas tumšajā laikā.

Kopš janvāra Dobelē ieviesti e–taloni skolēniem, kas 
viņiem nodrošina bezmaksas nokļūšanu uz mācību 
iestādēm.

Viens no lielākajiem un svinīgākajiem pasākumiem 
2013. gadā bija Latvijas Ordeņu brālības 15. salido
jums maijā, uz kuru Dobelē ieradās ap 150 dalībnieku 
no visas Latvijas. Dobeles novada pašvaldības darbi-
nieki ieguldīja lielas pūles un izdomu, lai iepriecinātu 
cienītos viesus un iepazīstinātu viņus ar Dobeles pil-
sētas un novada skaistākajām vietām.

Dobeles novads lepojas ar sasniegumiem XXv 
vispārējos latviešu dziesmu un Xv deju svētkos, 
kurā trīs kolektīvi ieguva godalgotas vietas – koru 
karos jaukto koru starpā dobeles pilsētas kultū
ras nama skolotāju koris “sidrabe” ieguva 3. vietu, 
vīru vokālo ansambļu vidū dobeles valsts ģimnā
zijas jauniešu vokālais ansamblis “KPTT” vadītāja 
Raimonda Bulmera vadībā arī ieguva 3. vietu, un 
tautas tērpu skatē deju kolektīvu grupā 1. vieta tika 
dobeles kultūras biedrības vidējās paaudzes deju 
kolektīvam “dzīpars”. Novads šajos svētkos tika 
kupli pārstāvēts – pieci kori, desmit deju kolektīvi, 
divas folkloras kopas, divi vokālie ansambļi, pūtēju 
orķestris un Tautas lietišķās mākslas studija.

Dobelnieki ieguva pirmo vietu Latvijā elektroener
ģijas taupīšanas pasākumā, balvā saņemot braucie-
nu uz Briseli. Dobeles novada komanda “ādamiela 
2” sasniedza 51% enerģijas samazinājumu un līdz ar 
to izcīnīja godpilno otro vietu Eiropā 830 komandu 
konkurencē!

Plašāku atpazīstamību un apmeklētību ieguvuši nu 
jau Dobeles novada tradicionālie pasākumi – novada 
un ceriņu svētki pavasarī, senās pils svētki vasarā, 
ābolu diena rudenī un sniegavīru saiets ziemā.

Šobrīd aktuālākais un interesantākais notikums mūs-
pusē ir sniegavīru saiets. Katram sniegavīram pie-
mīt savs neatkārtojamais šarms, burvība un rakstu-
riņš. Augumā dižākie sasniedz pat 5 m augstumu! 
Sniegavīru izgatavošanā izmantoti Latvijā labi pazīs-
tamu Dobeles uzņēmumu – tenapora ražotāja SIA 
“Tenax” un sveču ražotāja SIA “Baltic Candles Ltd.” 
– materiāli, tāpēc tiem nav jābaidās no atkušņa un 
lietus. Sniegavīru parāde tiek rīkota, sadarbojoties 
Dobeles novada pašvaldībai ar uzņēmējiem, bet 
Sniegavīrus veido profesionāļi un Latvijā labi zināmi 
tēlnieki – Inta Berga, Jānis Bergs, Agnese Rudzīte–
Kirillova un Anatolijs Kirillovs. Tas ir komandas darbs, 
ko organizē un ar savām idejām iedvesmo pašval-
dības arhitekts Jānis Kukša. Ar Sniegavīriem Dobelē 
var tikties katru dienu līdz 1. martam. Iespējamas arī 
ekskursijas gida pavadībā Sniegavīru maršrutā.

Pagājušajā gadā veikti dažādi būvdarbi – sakārto-
tas ielas, ierīkota skaista promenāde pie pilsdru
pām, Dobeles sākumskolai un Mežinieku pamatsko-
lai par pašvaldības līdzekļiem renovētas fasādes un 
jumti, bērnudārzi ieguvuši rotaļu laukumus, norisinās 
ūdenssaimniecības projekti Dobelē un pagastos un 
vēl daudz kas cits.

agnese Liepa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

DOBELES NOVADA
“zīmoli” – ceriņi, āboli un sniegavīri

agra Šiliņa foto



Jaunais varbūt vairāk iegulst prātā un sirdī. Tāpēc 
iepazīstinām ar diviem pasākumiem, kas mūsu nova-
dā notika pirmoreiz.

4. oktobrī Dundagas pilī ar jauku koncertu visus 
novada skolotājus sveica pašvaldības vadītāji un pēc 
tam arī aktrises Raimonda Vazdika un Ieva Pļavniece 
ar pavadošo grupu.

Pils saimniece Baiba Dūda raksturoja skolotāja aroda 
būtību: dot un saņemt, piebilstot, ka šīs vienādības 
abas puses ne vienmēr ir līdzsvarā... Šoreiz kuplā 
pulkā esošie pedagogi iejutās saņēmēju lomā – gan 
tie, kam šī bija kārtējā Skolotāju diena, gan tie, kuri 
no Dundagas novada vadības saņēma apsveikumus 
apaļā darba jubilejā.

Savukārt 12. oktobrī Dundagas pils lielajā zālē 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs 
Laicāns un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja rita 
Langmane uz īpašu sarīkojumu bija aicinājuši 2012. 
gadā dzimušos un novadā deklarētos mazuļus, viņu 
vecākus, vecvecākus, brāļus un māsas.

Pasniedzot pērn dzimušajiem bērniņiem sudraba 
karotīti ar gravējumu “Mazais dundadznieks”, novada 
vadītājs viņus simboliski uzņēma Dundagas novada 
saimē. “Bērni ir mūsu zelta fonds!” uzsvēra G. Laicāns. 
Savukārt Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja nosauca 
2012. gada populārākos bērnu vārdus Dundagā – 
Ralfs, Estere un Elza. Iepriekšējā gadā piedzimuši 12 
zēni un 16 meitenes.

Tik daudz ļoti mazu bērniņu kopā pils lielā zāle 
laikam vēl nebija piedzīvojusi! Lai piepildās Ritas 
Langmanes novēlējums: “Ir tikai divas paliekošas vēr-
tības, ko gribam, lai mūsu bērni mantotu, – saknes un 
spārni. Dundagas vārds jau mazulīšu mūžā ir ierakstīts, 
un mēs vēlam, lai dzimtas saknes stipri turas Dundagā 
un lai viņi godam nes Dundagas vārdu pasaulē!”

alnis auziņš,
“Dundadznieka” redaktors,

un diāna siliņa,
redkolēģijas locekle

DURBES NOVADS
svin ābolu un zemliku svētkus

DUNDAGAS NOVADĀ
godā skolotājus un jaundzimušos

Aizvadītais gads aizskrējis dziesmu un deju svētku 
zīmē. Durbes novadu Rīgā pārstāvēja trīs deju kolektīvi 
un sieviešu koris. Īpaši prieks par durbes jauniešu deju 
kolektīvu “Lindale”, kurš, parādot atzīstamu sniegumu 
skatē, kļuva par desmito labāko savā grupā Latvijā.

Durbes novadā 2013. gadā īstenoti vairāki nozīmīgi 
infrastruktūras uzlabošanas projekti – ielu, autoce-
ļu, Līgutu parka ceļa posma, Durbes pagasta spor-

ta halles un Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla 
rekonstrukcija. Iegādāts aprīkojums bērnu rotaļu un 
attīstības centram un jauni tirgus galdi. Durbes ezerā 
papildināti zivju resursi ar 18 tūkstošiem līdaku mazu-
ļu. Izveidots Uzņēmēju klubs, lai veicinātu uzņēmēj-
darbības attīstību novadā.

Aktīva bijusi arī kultūras dzīve. Vasarā Latvijas mazāka-
jai pilsētiņai durbei nosvinējām 120 gadu jubileju.
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Rudenī, kad Durbes 
ābolu dārzi līkst no 
ābolu smaguma, svi-
nam ābolu svētkus. 
Durbes pilskalnā iede-
dzam baltu vienības 
ugunis – tur kopā sanāk 
gan latvieši, gan lietu-
vieši. Jau trešo gadu ar 
pašvaldības atbalstu 
notika mūzikas, māk
slas un vietējās ražas 
festivāls “Zemlika”, 
pulcējot Latvijas un 
pasaules māksliniekus.

Durbenieki un pašvaldības vadītājs jānis ruško 2014. 
gadā novēl būt stipriem un līdzsvarotiem, spējīgiem 

dot un pieņemt 
mīlestību – tas 
palīdzēs kļūt lai-
mīgiem! Vienmēr 
saglabāt modrību, 
lai savlaicīgi reaģē-
tu un pielāgotos 
mainīgajiem finan-
šu pasaules vējiem! 
Domāt pozitīvi un 
meklēt risinājumus 
un iespējas, lai 
sasniegtu iecerēto!

daira veilande,
sabiedrisko 

attiecību 
speciāliste

ENGURES NOVADS
par sevi – (ne)nopietni

Kāpēc mūsu pašvaldība ir pati labākā Latvijā?
– Tāpēc, ka mums tā liekas...

Kuru, pēc mūsu (priekšsēdētāja vai iedzīvotāju) 
domām, var uzskatīt par 2013. gada “zvaigžņu stun
du/dienu” mūsu pašvaldības dzīvē?
– Urrā, vēlēšanas beigušās!

Kurš sakāmvārds, paruna vai teiciens visprecīzāk un 
kodolīgāk raksturo 2013. gadu mūsu pašvaldības 
vēsturē?
– “Par zili zaļāks ir tikai dzeltens” vai “Nekas nav pazu-
dis, jūs vienkārši nevarat to atrast”.

neparastākais (jautrākais, dīvainākais, nekad līdz 
šim nepiedzīvotais u.tml.) aizvadītā gada notikums 
mūsu pašvaldībā.
– Katru dienu ir teātris – uz Rīgu nav jābrauc, tepat 
varam skatīties.

Kuru vēlēšanos jaungada naktī lolotu kā novadam 
pašu svarīgāko, cerot, ka 2014. gadā tā piepildī
sies?
– Mēs gribētu, lai tā naudas summa, kas ir pašvaldības 
kontā, Jaungada naktī konvertējot, skaitliski pārvēr-
stos eiro, bet vērtība tiem būtu tāda, it kā tie būtu 
lati!

Kāds būs 2014. gada lielākais, nozīmīgākais vai 
interesantākais pasākums mūsu novadā?
– Plānojam neizlietotos latus uzšaut kosmosā ar raķe-
ti un svētku salūtu.

Bet pavisam nopietni – 17. novembrī Engurē notika 
mūsu valsts 95. gadadienai veltīts svētku koncerts 
“Ticēsim, viss vēl ir nākotnē!”. Tam tic gan mūsu 
novads, ko vada Gundars važa, gan vēlam to visiem 
pārējiem.

Kristaps Zaļkalns,
sabiedrisko attiecību speciālists



Ērgļu novadam 2013. gads bijis notikumiem bagāts. 
Beidzot pabeigta rīgas–Ērgļu ceļa rekonstrukcija 
posmā no 90,70. līdz 99,66. kilometram. Pēc 15 gadu 
ilgas gaidīšanas no Ērgļiem līdz Rīgai ērglēnieši var 
aizbraukt pa asfaltētu lielceļu! Nu jūtamies kā “baltie” 
cilvēki – patīkams brauciens uz galvaspilsētu, “veselā-
ki” transportlīdzekļi, vairāk viesu mūsu pusē!

2013. gadā novada vārdam licis izskanēt kultūrvēs-
turiskais mantojums. Pērn 1. janvārī mūsu dižgaram 
un latviešu izcilajam rakstniekam un dramaturgam 
rūdolfam blaumanim apritēja 150. gadskārta. Gada 
garumā notikuši dažādi pasākumi gan novadā, gan 
valstī, un iznākuši trīs izdevumi – Blaumaņa dzīves 
hronoloģisks atspoguļojums grāmatā “blaumanis 
tuvplānā”, netradicionāls skatījums ēdienu gatavo-
šanā “blaumaņu pavārgrāmata”, kuras autore ir biju-
sī ilggadējā muzeja “Braki” vadītāja Anna Kuzina, 
un grāmata skolu jaunatnei “blaumaņa smaids”, ko 

sagatavojusi muzeja “Braki” vadītāja Zinta Saulīte.

Arī mūsu nākotnes sapņi saistās ar lielām lietām. Gaidām 
brīdi, kad Satiksmes ministrija atradīs iespēju rekonstruēt 
Ērgļu centrālo – Rīgas ielu, kas ir valsts īpašumā. Klusu 
sapni lolojam arī par Ērgļu–Inešu ceļa asfaltēšanu.

Kā katra gada jūlija nogalē, arī 2014. gadā no 25. līdz 
27. jūlijam visi mīļi gaidīti 8. Ērgļu novada svētkos, 
kas ir visplašāk apmeklētais pasākums novadā.

Ērgļu novada pašvaldības vadītāja Guntara velča 
vārdā vēlam – lai 2014. gads nāk ar gaišām domām, 
jaunām idejām, dzīvesprieku un gandarījumu par 
paveikto!

ilze daugiallo,
informācijas speciāliste

GARKALNES NOVADĀ
visas gada dienas labas

ĒRGĻU NOVADĀ
glabā Rūdolfa Blaumaņa piemiņu

Garkalnes novada pašvaldība, ko vada domes priekš-
sēdētājs mārtiņš Gunārs bauze–Krastiņš, ir pati labā-
kā Latvijā tāpēc, ka Garkalnes novadā dzīvo paši 
labākie cilvēki Latvijā! Pateicoties viņiem, pašvaldības 
darbs ir progresīvs un inovatīvs, un kolektīvs ir pre-
timnākošs.

Aizvadītajā gadā Garkalnes novadā visas dienas bija 
zvaigžņu apspīdētas. Notikumu bijis ļoti daudz un 
dažādi, un vienu dienu no visām zvaigžņotajām izcelt 
ir ļoti grūti. Katram jau sava tēma ir svarīgāka un nozī-
mīga, tāpēc par to visu interesenti var lasīt “Garkalnes 
novada vēstīs” vai skatīties Garkalnes TV veidotajās 
“Garkalnes Ziņās” portālā www.garkalne.lv.

Noteikti jāatzīmē dziesmu svētki un gājiens, kurā 
piedalījās visi trīs mūsu brīnišķīgie deju kolektīvi – 
“ritenītis”, “Greizie rati” un “baltābele”. Gājienā 
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piedalījās arī koris “Pa saulei”, kas rudenī koru kon-
kursā Barselonā ieguva pirmo vietu! Jāpiemin mūsu 
novada brašie sportisti vairākās disciplīnās – regbijā, 
petankā, tenisā, ūdensmotociklu sportā, basketbolā 
u.c. Gribētos uzslavēt dūšīgos ceļa remontētājus, 
kuri cītīgi strādāja karstajā pavasara un vasaras saulē 
un gādāja par to, lai braucējiem būtu ērta braukšana.

Pērn mūsu novadu vislabāk raksturo modernizētais 

latviešu sakāmvārds – “Zaļa vārna zaļai vārnai acīs 
neknābj”.

Jaunajā gadā mēs visiem cilvēkiem novadā un uz 
pasaules novēlam veselību, mīlestību, gudrību un 
saticību!

mārcis bauze–Krastiņš,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

GROBIŅAS NOVADU
stipru dara dziļās saknes

Grobiņas novadam ir spilgta pagātne. Ar vēsturis-
kiem notikumiem apsteidzam Latvijas lielās pilsē-
tas. Pateicoties Grobiņas pilsētai, veidojusies arī 
Liepāja. Pirmoreiz Grobiņas vārds rakstos minēts jau 
1253. gadā, un senākais apbedījums konstatēts pat 
2500.–1500. gadā pirms Kristus. Lielā diena bija, kad 
Grobiņas pilī 1625. gadā pilsētas tiesības parakstīja 
Liepājai, bet Grobiņai par to piešķīra dažādas pri-
vilēģijas. Jau tajā laikā Grobiņas novads bija plauk-
stošs un deva trešo daļu no visas Prūsijas hercogistes 
tirdzniecības ieņēmumiem. Nav aizmirsti arī stāsti 
par vikingiem, par sīvajiem kuršiem, jaunākos laikos 
– par cīņu pret Bermonta karaspēku, par pretošanos 
padomju laikā utt.

Protams, ne jau tikai pagātne ir tā, kas dara mūs īpa
šus. Esam pārliecināti, ka novadam pieder spilgta 
nākotne. Te ir īpaši un radoši cilvēki. Šeit strādā labā-
kie uzņēmēji, šeit ir nozīmīgas un pieprasītas kulinā-
rijas tradīcijas ar garšīgākajiem kliņģeriem Latvijā, šeit 
darbojas nopietni būvnieki un amatnieki, košākie 
adījumu raksti un skaļākās balsis ir tieši Bārtas sievām, 
šeit vairāk nekā 50 gadu atrodas visa bijušā Liepājas 
rajona sporta bāze, mums ir sava ģimnāzija, sava bib-
liotēka uz riteņiem, pilis, muižas un muzeji. Grobiņas 
novadā ir gan plaši lauki, gan biezi meži, mūsu zemi 
apskalo jūra, upes un ezeri. Esam patiesi latvisks 
novads.

Domājams, ka maz ir tādu apdzīvotu vietu, kur par 
novada vēsturi tapis mūzikls! Pirmoreiz Latvijas vēs-

turē radīta un pērnvasar Grobiņas pilsētas svētkos 
pirmatskaņojumu piedzīvoja roksāga “senā Kursa”. 
Turklāt tās radīšanā līdzdarbojās Latvijas spožākie 
mākslinieki, un roksāgas saturs nav izdomāta pasaka, 
bet reāli vēsturiski notikumi.

Pie “zvaigžņu dienām” aizvadītajā gadā jāpieskaita 
arī XXV dziesmu un XV deju svētki. Lai piedalītos un 
izjustu lielo dziesmu svētku noskaņu, ar saviļņojumu 
uz Rīgu devās trīs novada deju kolektīvi, koris un 
etnogrāfiskais ansamblis.

Liela jautrība visas vasaras garumā valdīja uz improvi
zētā vikingu kuģa ālandes upē. Mūsu pašu tūrisma 
uzņēmums “Oga” ļāva gribētājiem kļūt par īstiem 

vikingiem, pat cīnīties nopietnos bruņutērpos un 
izbaudīt nakts notikumus lāpu gaismā – pieprasījums 
bija ļoti liels.

Svarīgs notikums, protams, bija arī 1. jūnija pašvaldību 
vēlēšanas. Iedzīvotāju aktivitāte un rezultāti liecināja, 
ka novada iedzīvotāji nav nopērkami ar solījumiem, 
bet ir darbu un pieredzes vērtētāji. Par Grobiņa nova-
da domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts aivars 
Priedols.

Visprecīzāk un kodolīgāk 2013. gadu mūsu pašval-
dības vēsturē raksturo divi teicieni – “Lielās pilsētās 
ir daudz ko redzēt, mazās – daudz ko darīt” un “Koku 



stipru dara nevis tā stumbra resnums, bet dziļas saknes 
zemē”.

Patlaban jau cītīgi plānojam un gatavojamies Grobiņas 
dzimšanas dienas svinībām maijā. Mūs gaida 
nopietns izaicinājums – starptautiskais senās vēstu
res restaurācijas klubu vikingu festivāls “seeburga 
2014”. Būs arī iecienītā novada diena. Domājam un 
ceram uz jaunu tūrisma piedāvājumu.

Jaunajā gadā mūsu lielākā vēlēšanās – lai novadā pie-

tiek darba un iespēju visiem aktīviem cilvēkiem, lai 
valda saticība, drošība un lai iztiekam bez nelaimes 
gadījumiem. No visas sirds vēlētos, lai jaunā paaudze 
novērtē iespēju strādāt un dzīvot savā novadā un lai 
jaunieši savas zināšanas un potenciālu velta novada 
izaugsmei. Un, protams, lai novadā atgriežas pasau-
lē izklīdušie grobiņnieki un ģimenēm ir iespēja būt 
kopā un kopīgi audzināt bērnus!

valērijs Liepa,
sabiedrisko attiecību speciālists

GULBENES NOVADĀ
uzsāk gulbju akciju

Gulbenes novada vērtība ir mūsu cilvēki, kuri cits 
citu atbalsta, ir pacietīgi, neatlaidīgi un mērķtiecī-
gi. Gulbenes novada ļaudis nekad neapstājas, bet 
nemitīgi virzās tālāk un augstāk. Kā piemēru var 
minēt druvienas pagasta folkloras kopu “Pērlis”, kas 
Latvijā aizsākusi kokļu izgatavošanas kustību, mēnesi 
ilgajā labdarības projekta “LabieDarbi.lv” interneta 
balsojuma konkursā 15 projektu konkurencē saņēma 
vēlamo finansējumu sava mērķa īstenošanai – dalībai 
tradicionālās kultūras festivālā Ķīnā. Pateicoties gul-
beniešu vienotībai, nesavtīgajam atbalstam un neat-
laidībai, “Pērlim” izdevās sasniegt izvirzīto mērķi.

Gulbenes novads ir vieta, kur dzimst zvaigznes. Te 
šūpulis kārts vairākiem populāriem sportistiem, mūzi-
ķiem, māksliniekiem, piemēram, Julijam Straumem 
– māksliniekam, pedagogam un etnogrāfam, kurš 
dzimis Gulbenes novada Druvienas pagastā. Savas 
dzīves 16 darba gadus viņš pavadījis Gruzijā un ir 
Gruzijas Lietišķās mākslas muzeja dibinātājs.

Un kurš gan nezina Gulbenes bānīti – vienīgo Baltijā 
regulāri kursējošo šaursliežu dzelzceļa vilcienu, kas 
divas reizes dienā turp un atpakaļ dodas 33 km garajā 
maršrutā, pa ceļam piestājot vēl astoņās pieturās.

Gulbenes novads ir īpaša pašvaldība – domes priekš-

sēdētāja nikolaja stepanova vadībā tā rūpējas par 
savu galveno vērtību – cilvēkiem un kultūrvēsturisko 
mantojumu.

2014. gadā Gulbenes novada pašvaldība iecerējusi 
virkni dažnedažādu pasākumu norisi. Jau pašā gada 
sākumā Gulbenes novada Līgo pagastā tiks atklāts 
moderns sociālās aprūpes nams, kas aprīkots tā, lai 
ikviens tā iemītnieks tur justos labi un komfortabli.

Gatavojoties Latvijas Republikas simtgadei, Gulbenes 
novada pašvaldība šogad uzsāks akciju “100 gul
bji Latvijas simtgadei” ar mērķi aktivizēt sabiedrību 
lokālpatriotismam un rosināt cilvēku izpratni par 
gulbi kā novada simbolu. Akcijas ietvaros veidos 
dažādus vides objektus, kuros tiks attēlots gulbis – 
novada simbols.

Ceram, ka 2014. gadā piepildīsies vēl viena mūsu 
iecere un vēlēšanās – lai ar vērienu izskan īpaši 
Gulbenes novadam rakstītais Kārļa anitena mūzikls, 
kas skatītājiem priekšā tiks celts ceturtajos Gulbenes 
novada svētkos Litenē 5. jūlijā.

Gunta Krevica,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gulbenes novada Gada balva kultūrā ir jau 
tradicionāls notikums novada kultūras dzīvē.

Gulbenes novada jauniešu ikgadējā pasākumā 
“Gada atsitiens” tiek pasniegtas nominācijas 
dažādās jomās, tā parādot jauniešu viedokli.
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Pa laipu iedams, neskaties zvaigznēs! Tieši tik negaidīta 
mums pašiem un Iecavas novada domes priekšsē-
dētājam jānim Pelsim aizvadītajā gadā bija uzvara 
konkursā “eiropas Gada pašvaldība 2013” novadu 
grupā. Tas apliecina, ka esam veiksmīgi strādājuši, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvas kultūras dzīves 
norisi visā novadā, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, 
popularizētu Eiropas Savienības vērtības un sekmētu 
iedzīvotāju integrāciju un iekļaušanu. Turklāt esam 
atzīti par veselīgāko pašvaldību Zemgalē, iegūstot 
nomināciju “Pašvaldība veselībai” konkursa reģionā-
lajā kārtā.

Lielākais ieguvums no tā ir pašapziņa, jo pašvaldības 
darbs visbiežāk tiek pelts, nevis slavēts. Jūtam arī iedzī-
votāju pieaugošo lepnumu par savu novadu, kas mudi-
na mūs turpināt iesākto, sasniedzot vēl labākus rezul-
tātus. Lai gan iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā 
novadā daudz padarīts, tas jau ir pierasts, pieņemts kā 
norma un kalpo par motivāciju darīt vēl vairāk.

Esam gandarīti, ka pagājušajā gadā piepildījām ilgi 
loloto sapni – uzbūvējām stadionu, kur novada iedzī-

votājiem un sportistiem būs iespēja pilnveidoties 
arī profesionālā līmenī. Uzcelta piebūve vienam no 
mūsu bērnudārziem, tādējādi nodrošinot vietas 
visiem novada bērniem un radot jaunas darba vietas 
15 iedzīvotājiem. Un dziesmu, kas iecavnieku sirdīs 
jau sen raisījusi piederības izjūtu, esam apstiprinājuši 
par himnu, kas tagad ir ne mazāk svarīgs novada sim-
bols kā karogs un ģerbonis.

Šogad par vienu no galvenajām pašvaldības investī-
ciju prioritātēm izvirzīta ilgi gaidītās iecavas mūzikas 
un mākslas skolas būvniecība.

Tuvojoties gadumijai, aizdomājāmies par bijušo un 
vētījām pagātnes notikumus, ar cerību raugoties 
nākotnē. Kā panākt vēlmju piepildījumu? Ar ticību 
sev, saviem spēkiem un mērķiem. Ar apņemšanos 
mazāk runāt, bet vairāk domāt un darīt. Katra diena 
slēpj sevī iespējas un pārsteigumus. Lai jaunajā gadā 
izdodas tos atklāt un izmantot!

beata Logina,
“Iecavas Ziņu” redaktore

IECAVAS NOVADS –
labākais Latvijā!

IKŠĶILES NOVADS –
vārti uz Latvijas sirdi

Viena no prioritātēm Ikšķiles novada pašvaldībā ir 
izglītība, un šajā jomā izdarīts daudz. Mēs bijām 
plānojuši atklāt mūzikas un mākslas skolu, kas arī 
tika izdarīts – 1. septembrī svinējām šo skaisto, ilgi 
gaidīto notikumu. Savā “zvaigžņu stundā” ar lepnumu 
un gandarījumu raudzījāmies uz paveikto. Sadarbībā 
ar pašvaldību pedagogi bija paveikuši lielu darbu – 
iekārtotas mājīgas telpas, iegādāti jauni instrumenti un 
galvenais – iestāde bija gatava uzņemt Ikšķiles novada 

vēsturē pirmos Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus. 
Speciāli atklāšanas pasākumam mūzikas pedagogi 
bija sarūpējuši īpašu koncertprogrammu, savukārt 
mākslas pedagogi skolas atklāšanas dienā apmeklētā-
jus priecēja ar brīnišķīgiem mākslas darbiem.

Jaunatklātajā skolā licencētas desmit izglītības prog-
rammas – profesionālās ievirzes programmu apgūst 
104 audzēkņi, bet interešu izglītībā mācās 110. Šeit 



darbojas arī mūzikas un mākslas studijas, kas pare-
dzētas visiem interesentiem bez vecuma ierobežoju-
ma, kuri vēlas piepildīt senu sapni – apgūt kādu mūzi-
kas instrumentu, izprast vokālās mākslas noslēpumus, 
uzgleznot savu sapņu pļavu, satikt jaukus cilvēkus un 
domubiedrus. Jauki, ka tagad mūsu bērniem un pie-
augušajiem iespējams Ikšķiles novadā saņemt kvali-
tatīvu pakalpojumu, kas saistās gan ar mūzikas, gan 
mākslas izglītību. Ikšķile iemirdzējusies jaunās krāsās 
un ieskanējusies jaunās skaņās!

2013. gadu Ikšķiles novada pašvaldībā visprecīzāk rak-
sturo teiciens – “Drošam pieder pasaule”. Aizvadītajā 
gadā dome priekšsēdētāja induļa Trapiņa vadībā 
pieņēmusi daudzus drosmīgus lēmumus un īsteno-
jusi pārdrošas idejas. Pašvaldība ieguvusi īpašumu 
Ikšķiles pilsētā, Peldu ielā 22, šeit izvietojot pašval-
dības administrāciju. Vasarā atklāts skeitparks, ko 

apmeklē kupls skaits jauniešu. Noslēgts vienošanās 
protokols ar piecām Pierīgas pašvaldībām, kas paredz 
sadarbību starp novadiem izglītībā, kultūrā un sportā. 
Gada nogalē reorganizēta Ogres un Ikšķiles tūrisma 
attīstības aģentūra, nodalot tūrisma sadaļu, kas 1. jan-
vārī darbu uzsāk citā formātā.

Lai 2014. gads Ikšķiles novada ļaudīm nes mieru un 
harmoniju, ticību saviem spēkiem un gudrību īste-
not savus mērķus! Jo laimīgāki cilvēki, jo spēcīgāks 
novads!
Nāc, Laimīte, sētiņā
Vecā gada vakarā.
Ienes gaišas laimes pēdas
Jaunā gada gājumā!

inga Šulca,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ILŪKSTES NOVADĀ
dzīvo ar sēlisku pašapziņu

Ar baltu domu plaukstās izej pretī pasaulei, un viss 
top gaišāks... Ziemassvētku brīnuma gaidās, kad katrs 
savā sirdī šķirstījām izdzīvotās jūtas un pagājušos noti-
kumus, skaidrs kļuva viens, ka ik diena ir tik gaiša un 
dzīva, cik katrs to sevī pieļaujam un dāvājam blakus 
esošajam cilvēkam. Neviens cits mūsu vietā nedarīs 
darāmo, nedomās domājamo un nedāvās dāvājamo.

Ilūkstes novadā aizgājušais gads bija kā kārtējais 
apliecinājums tam, ka esam stipri savā novadā un 
atvērti jaunajam un attīstībai un ka par vērtīgāko 
atzīstam garīgās vērtības, seno kultūras mantojumu 
un savas identitātes apzināšanos Latvijā.

Aizvadītajā gadā Ilūkstes novads svinēja desmito 
dzimšanas dienu un kopā ar tā vadītāju stefanu 
rāznu ar gandarījumu raudzījās uz paveikto šo gadu 
laikā. Novads kļuvis krāšņāks, sakoptāks un mājīgāks. 
Virzošais izaugsmes vadmotīvs ir bijis pašu ļaužu dar-
bīgums un mīlestība uz savu dzimto novadu. Daudz 
darbu izdevies paveikt arī pērn, lai novadu padarītu 

vēl skaistāku. Kā dāvanu dzimšanas dienā saņēmām 
Ilūkstes pilsētas centra vienības laukumā atjaunoto 
vēsturisko strūklaku, kas tagad priecē visu paaudžu 
novada iedzīvotājus un arī ciemiņus. Caur to izdevies 
atgriezt dzīvības dvesmu pilsētas sirdij, ko iepriekš 
plosījušas padomju un pēcpadomju laiku vēsmas.

LOGS 61



biLance 2013

LOGS62

Emocionālākais 2013. gada notikums tika piedzīvots 
XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV deju svēt-
kos, kad Ilūkstes novads rokrokā ar pārējiem Sēlijas 

apvienības novadiem, soļojot zem sēlijas karoga, 
atgādināja Latvijai par sevi kā par spēcīgu, radošu, 
dziļi tradīcijās sakņotu novadu – Sēliju.

Liels gandarījums ir arī par visu paaudžu novadnie-
ku dedzību un vēlmi nest novada vārdu Latvijā gan 
sporta, gan izglītības jomā. Vecākajā paaudzē Ilūkstes 
novada sporta veterānu komanda riteņbraukšanā 

jau otro gadu pēc kārtas izcīnījusi 1. vietu Latvijas 
pašvaldību veterānu – senioru sporta spēļu sacensī-
bās. Savukārt jaunatne pārliecinoši sevi apliecinājusi, 
gan kopumā uzrādot augstus rezultātus centralizēta-
jos eksāmenos (Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā 
bebrenes vidusskola ir pirmajā vietā starp lauku 
vidusskolām), gan piedaloties un gūstot godalgotas 
vietas inovatīvos konkursos Latvijas mērogā.

Kas ir mūsu novada spēks? Tā noteikti ir stiprā savas 
identitātes apzināšanās, atvērtas attiecības un vienota 
mīlestība uz dzimto vietu. Kā svētība no Debesīm nāk 
ciešā sadarbība ar garīgās kārtas pārstāvjiem mūsu 
novadā, kas mudina ikvienu iet to ceļu, kas katram 
ir ejams, lai piedzīvotu dzīvinošu brīnumu šajā laikā, 
šajā dienā un tuvākajā nākotnē.

Vēl tikai gribas novēlēt ikvienam labas gribas cilvēkam 
ļauties vienīgajam cilvēka patiesajam aicinājumam un 
kļūt par mīlestības nesējiem savā dzīves ceļā – ģime-
nēs, darbavietās, novados un mūsu mīļajā Latvijā! Lai 
katram mums ir Dieva svētības pilns 2014. gads!

ilona Linarde,
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja

INČUKALNA NOVADĀ
tic un piepilda sapņus

Neviens sapnis nekad nav par lielu, neviens sapņotājs – 
par mazu. Sapņojiet, jo sapņi, kas izsapņoti Inčukalnā, 
piepildās!

Kad 1966. gadā atklāja Inčukalna pamatskolu, tajā jau 
bija ielikts sapnis arī par peldbaseinu. Toreiz daudzi 
nievājoši teica: “Sapņojiet vien!” 2003. gadā to pie 
pamatskolas atklāja liela sporta kompleksa sastāvā. 

Un pērnajā maijā mēs Sporta kompleksam svinējām 
jau desmito dzimšanas dienu! Sapņojiet!

Šogad tuvus un tālus kaimiņus aicināsim 17. maijā 
uz 5. deju svētkiem aleksandra parka estrādē, kur 
sadancosies vidējās paaudzes deju kolektīva “Virši” 
sadraudzības kolektīvi, savukārt 31. maijā sadziedā-
sies tuvi un tāli jauktā kora “Mežābele” draugi 45. 
dziesmu dienā aleksandra parkā. Šie ir Inčukalna 

novada svētki, kad dziesmas, dejas, mūzika un līksmī-
ba piepilda visu novadu un katra ciemiņa sirdi.

Vēl jau arī pašam inčukalna Tautas namam svinēsim 
85. jubileju. Par svinību laiku un pasākumiem gan vēl 
zvaigznēs rakstīts. Atcerēsimies, ka pirms 85 gadiem 
šeit bija pasta zirgu stallis. Sapņojiet!

Mēs zinām – 2014. gads būs lieliem un maziem brīnu-
miem pilns, tāpēc arī mēs savas pašvaldības domes 
priekšsēdētāja aivara nalivaiko vadībā darīsim lie-
lus un mazus darbus, strādāsim ar lielāku sparu, lai 
novads attīstītos un iedzīvotājiem būtu prieks tajā 
dzīvot un sapņot.

anete nolberga,
sabiedrisko attiecību speciāliste



Gan Jaunjelgavas novada pašvaldības vadītājs Guntis 
Libeks, gan paši jaunjelgavieši atzīst, ka 2013. gads ir 
bijis ļoti ražīgs – Jaunjelgavas pilsētā īstenots tranzīt
ielu rekonstrukcijas projekts, atjaunots vecpilsētas 
parks, izveidoti jauni ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli, radot iespēju pilsētniekiem izvēlēties ērtāku un 
videi draudzīgāku dzīvi. Daudzeses pagastā veikta 
daudzevas saieta nama rekonstrukcija.

Vairāki Jaunjelgavas novada pašdarbnieku kolektīvi 
piedalījās XXV dziesmu un XV deju svētkos, kuros 
mūsu novada dalībnieki rotājās jaunos tautastērpos.

Novada izglītības iestādes aktīvi darbojas dažādās 
Comenius programmās un AWARD kustībā.

Lai nākamajā gadā katra diena piepildīta ar prieku, lai 
katra nedēļa nes jaunas, pozitīvas emocijas, veiksmes 
un īstenotus sapņus, lai pietiek laika gan kalnus gāzt, 

gan veldzēt sirdi! Lai visiem izdodas tas, kas iecerēts!

evija vectirāne,
Informācijas centra direktore

vitas Taškauas foto

JAUNJELGAVAS NOVADS
kļūst arvien labiekārtotāks

JAUNPIEBALGAS NOVADS
lepojas ar restaurēto baznīcu

Jaunpiebalgas novadu – gan Zosēnu, gan Jaunpiebalgas 
pagastu – šķērso Latvijas garākā upe Gauja. Upei savs 
ritms. Te iesākas tecējums, tā iet līkločiem – kā cil-
vēku dzīves. Gaujas iela Jaunpiebalgā ir garākā, ap 4 
km. Šeit atrodas ražošanas uzņēmumi, vidusskola un 
Mūzikas skola, Kultūras nams, veikali.

vidusskola ir vienīgā vispārizglītojošā izglītības iestāde 
novadā, un tajā mācās aptuveni 400 skolēnu. Vidējo 
izglītību var iegūt arī neklātienē. Skola piedāvā astoņas 
izglītības programmas. Skolotāji ir augsti kvalificēti, 
pieredzējuši un radoši. Skolas devīze ir – “Domā labu, 
runā labu, dari labu!”. Sadarbībā ar pašvaldību, skolē-
nu vecākiem un sabiedrību īstenoti daudzi ES struk-

tūrfondu projekti, kā arī vietējie, nacionālie un starp-
tautiskās sadarbības projekti ar vairāku Eiropas valstu 
skolām, neaizmirstot vietējās un nacionālās tradīcijas. 
Skolēni darbojas vairāk nekā 20 kultūrizglītības, vides 
un sporta interešu izglītības programmās. Sasniegumi 
parādīti dziesmu un deju svētkos Rīgā, tāpat daudzās 
Eiropas valstīs. Pagājušā gada septembrī Jaunpiebalgas 
vidusskolas skolnieces andra Pētersone un alise 
smilga piedalījās Eiropas Padomes simulācijas spēlē, 
kur meitenes prezentēja ne tikai savu skolu un Latviju, 
bet sprieda par Eiropas Savienības paplašināšanas 
jautājumiem. Viesošanās Velsā notika vienlaikus ar 
Lielbritānijas vēstnieka Andra Teikmaņa vizīti, un dele-
gāciju sagaidīja Latvijas Goda konsuls Velsā Andris 
Tauriņš, dzimis jaunpiebaldzēns.

Jaunpiebalgā dzimuši izcili kultūras un mākslas dar-
binieki. Te sēti tīrumi, austi audumi, te dziedāts, 
gleznots, spēlētas lugas, te darbojušies podnieki, 
seglinieki, galdnieki. Skaistie un apjūsmotie Piebalgas 
pakalni bijuši grūti apstrādājami, tomēr jaunpiebal-
dzēni nepadevās un līdztekus zemes darbiem pieko-
pa kādu amatu. Ar saviem ražojumiem piebaldzēni 
devās uz Lietuvu, Poliju, Krievzemi, Somiju.

Laiki mainījušies. Tiem cauri gājis arī piebaldzēns. 
Sākot no 1998. gada, Jaunpiebalgas novada dome 
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piesaistījusi ES fondu un valsts budžeta līdzekļus, 
tādējādi organizējot darbu, lai sakārtotu novada infra-
struktūru ar mērķi nodrošināt patīkamu vidi, kurā cil-
vēki dzīvo, strādā un atpūšas. Darām visu iespējamo, 
lai pēc augstskolu pabeigšanas jaunieši atgrieztos pie 
mums. Ar novada domes atbalstu darbojas bērnu 
un jaunatnes iniciatīvu centrs “Tagad”. Aktīvas ir 
vairākas nevalstiskās organizācijas, īpaši vides radošā 
darbnīca un Piebalgas Latviešu biedrība, kas vairāk 
organizē patriotiskas ievirzes pasākumus.

2013. gada vasara jaunpiebaldzēniem bija īpaša 
vērienīgu pasākumu organizēšanā – Valsts prezi-
denta Andra Bērziņa vizīte sakarā ar Jaunpiebalgas 
Svētā Toma ev. lut. baznīcas restaurācijas pabeig-
šanu, Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, 
Jaunpagastu tikšanās skaistākajā Latvijas saimniecī-
bā – Jaunpiebalgas “Lielkrūzēs”, Vidzemes kultū-
ras darbinieku forums, izstāde – gadatirgus “Izvēlies 
Piebalgu!” un Amatas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, 
Priekuļu, Vecpiebalgas un Raunas novada skolotāju 
konference.

“Izstādē – gadatirgū pirmoreiz piedalījās daudz ārzemju 
viesu un dalībnieku – lietuvieši, igauņi, franči. Turpmāk 
strādāsim pie tirgus sadaļas kuplināšanas, lai 2015. 
gadā – desmitās jubilejas reizē – būtu vienota tirgus 
daļa un kultūras forums. Šogad turpināsim iesākto un 
rīkosim pasākumus, kas veicina mūsu novada atpa-
zīstamību, aicinot gan uz koncertiem, gan uz izstādi 
– gadatirgu “Izvēlies Piebalgu!”,” atzīst novada domes 
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.

Daudziem piebaldzēniem, kā arī cilvēkiem Latvijā un 
pasaulē neaizmirstams paliks jaunpiebalgas ev. lut. 
baznīcas restaurācijas pabeigšanas svinīgais pasā-
kums 12. jūlijā ar Valsts prezidenta un dāsnākā ziedo-
tāja – Krievijas miljardiera Pētera Avena piedalīšanos. 
Varam būt pateicīgi jaunpiebaldzēniem Tālavam un 
Jautrītei Jundžiem. Ar viņu iniciatīvu projekts tika 
īstenots neiedomājami īsā laikā – četros gados! Svētā 
Toma baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis 
ar īpaši skaistu griestu un sienu gleznojumu, ozolkokā 
grieztu altāri, kanceli, lustrām, ar 1914. gadā uzstā-
dītajām ērģelēm, kuru atklāšanā piedalījies kompo-
nista un rakstnieka Marģera Zariņa tēvs Otto Zariņš, 
kurš kalpoja par draudzes ērģelnieku. Pie baznīcas 
kopš 1930. gada stāv Kārļa Zāles piemineklis Pirmajā 
pasaules karā un Brīvības cīņās 1914.–1920. gadā kri-
tušajiem draudzes locekļiem.

Mēs labprāt rādām un stāstām apmeklētājiem par 
Jaunpiebalgas novadu. Viesi priecājas par skaisto 
dabu, iepazīstas ar kultūrvēsturiskajiem objektiem, 
un daudzi ir pārsteigti par to, ko apskates laikā 
ierauga Zosēnos Piebalgas mākslas darbu krātuvē, 
Jaunpiebalgas “Jāņaskolā”, izstāžu zālē “Velves” un 
sakoptajās lauku sētās.

vēsma johansone,
Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja

JAUNPILS NOVADA
bagātība – pozitīvi cilvēki

Jaunpils novada pašvaldība ir pati labākā Latvijā, jo 
šeit dzīvo pozitīvi domājoši cilvēki.

2013. gadā paturējām prātā, ka Čūskas gadā jābūt 
gudriem un piesardzīgiem. Visprecīzāk aizvadīto 
gadu varētu raksturot ar Zentas Mauriņas vārdiem 
– “Cilvēks nav akmens, kas, guļot ceļmalā, pats sevi 
piepilda, cilvēks ir un top, aug un nobriest mijiedarbī-
bā ar līdzcilvēkiem, ar darbu, ar Dievu...” Tā arī mēs 
Jaunpils centrā, kur stāv varenā viduslaiku pils, baz-
nīca, sporta nams un novada dome, augam un attīs-
tāmies, strādājam un svinam svētkus, darbojamies un 

sadarbojamies. Mūsu pašvaldības veiksmes atslēga ir 
sadarbība, saliedēta un radoša komanda, profesionā-
la un aktīva domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un 
pozitīvi iedzīvotāji.

Martā notika ilgi gaidītais 3. jaunpils iedzīvotāju 
forums, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. 115 
iedzīvotāji dienas garumā lēma par pašvaldībā risinā-
miem jautājumiem dzīves uzlabošanai, paši piedā-
vāja problēmu risinājumus un veidoja darba grupas 
izvirzīto uzdevumu veikšanai, lai lemtais nepaliktu 
tikai uz papīra, bet tiktu īstenots.



Īpaši aktīvi pērn darbojušās biedrības. To mums kopā 
ir 23 – jaunpils rac “rats”, pensionāru biedrība 
“jaunpils”, audēju biedrība “dzīpars” u.c. Biedrības 
ir palīgi pašvaldībai un sniedz neatsveramu iegul-
dījumu novada attīstībā, gan īstenojot projektus, 
piesaistot naudu no LEADER, KIF, Teterovu fonda un 
citiem fondiem, gan organizējot dažādus pasākumus, 
pieredzes apmaiņas braucienus, aktīvi izglītojoties un 
bagātinot novada kultūrvēsturisko vidi. Interesants ir 
projekts “Tas bija mūsu laiks”, kurā ar domes kon
kursa “darām paši” finansējumu seniori digitalizēs 16 
mm īsfilmas par dzīvi Jaunpilī 60. un 70. gados.

Pērnais gads bijis ražīgs darbā ar jauniešiem, un 
uzsākta sadarbība ar itāliju un spāniju. Projekta 
ietvaros Jaunpils novada jauniešiem bija iespēja pie-
dalīties izglītojošos semināros par Eiropas Komisijas 
darbu ES nodarbinātības un sociālās jomas politikām. 
Decembrī astoņi jaunieši devās uz Itālijas dienvidiem, 
lai aktīvi darbotos.

Esam uzsākuši arī meliorāciju rekonstrukcijas projek-
tus, siltināsim skolu, aprīkosim kultūras namu ar mūs-
dienīgām gaismas un skaņas sistēmām, dejotājiem 
būs jauni tautastērpi.

Vasarā mūsu pašdarbnieku kolektīvu dalībnieku 
“zvaigžņu stunda” bija piedalīšanās XXV dziesmu un 
XV deju svētkos. To izbaudīja jaunpils koris, vidē
jās paaudzes deju kolektīvs “jaunpils”, jauniešu 
deju kolektīvs “atsperīte”, lietišķās mākslas audēju 

kolektīvs un ansamblis “vocalica”, kas ansambļu 
karos izcīnīja 2. vietu Latvijā.

Pērn esam gan labi pastrādājuši, gan priecājušies – 
gadskārtējos viduslaiku svētkos izprecinājām cim-
perlīgo pilskunga meitu, jaunpils vidusskolai kopā ar 
viesu delegācijām no sadraudzības skolām Maskavā, 
Tallinā, Ustjkā un Kelmē svinējām 150 gadu jubileju, 
jaunpils kultūras namam – 40. dzimšanas dienu, 19. 
reizi Jaunpilī notika “Kustību festivāls”, kopā pulcē-
jot teju 1000 dalībnieku, svinējām arī novada dārza 
svētkus, stādījām pīlādžu parku, 18. novembrī par 

labiem darbiem godinājām novada ļaudis un vēl, 
un vēl...

2013. gadā turpinājām sadarbību ar Pasaules Ņūkāstlu 
(Jaunpiļu) aliansi (Newcastles of the world) un gata-
vojamies šogad piedalīties Ņūkāstlu samitā, kas 
notiks Novo Hradā. Pavasarī Jaunpili apmeklēja viesi 
no Kirgizstānas, uzņēmām arī ciemiņus no Itālijas, 
Rumānijas un Igaunijas.

Šogad gan sev, gan citiem vēlam piepildīt senlolotos 
sapņus, uzdrīkstēties darīt un paturēt prātā, ka tikai 
mēs paši esam tie, kas ar labiem darbiem un gaišām 
domām mūsu Latviju labāku darīs. Domāsim pozitīvi, 
būsim laimīgi un ticēsim brīnumiem!

baiba rasa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

JELGAVA –
pilsēta izaugsmei!

Jelgava nepārtraukti mainās un aug, turpina strādāt 
rītdienai. Jelgava ir pilsēta izaugsmei ikvienā jomā 
un katram jelgavniekam. Te iespējams iegūt labu 
izglītību, augstas raudzes profesijas un izmantot zinā-
šanas praksē. Jelgava 2013. gadā pilsētas mēra andra 
rāviņa vadībā turpināja uzsākto attīstības ceļu, rea-
lizējot ilgtermiņa investīciju programmas pilsētvidē, 
uzņēmējdarbības attīstībā un sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanā. Jelgava ir ģimenei draudzīga pilsēta. 
Tā ir labākā vieta dzīvošanai, darbam un atpūtai!

Aizvadītais gads Jelgavā iezīmīgs ar pilsētas iedzīvo-

tājiem būtisku projektu pabeigšanu. Pēc trīs gadu 
būvdarbiem jaunā kvalitātē atvērtas pilsētas centra 
ielas – Lielā iela, Raiņa iela un Jāņa Čakstes bulvāris 
gar Driksas upes krastu. Lielās ielas jauno koncepciju 
atzinīgi novērtējuši daudzi – pilsētas centrālās ielas 
malās iekārtotas automašīnu īslaicīgās stāvēšanas vie-
tas – kabatiņas, ietves papildinātas ar elementiem, 
kas ļauj droši pārvietoties arī vājredzīgiem cilvēkiem, 
izveidoti riteņbraucēju celiņi. Par iecienītu atpūtas 
un pastaigu vietu jau kļuvis Jāņa Čakstes bulvāris un 
Mītavas tilts. Gājēju tilta pakājē atrodas jelgavas stu
denta skulptūra – strūklaka, kur ūdens tek studentu 
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dziesmas “Ir vakars 
vēls” ritmā. Kopš 
strūklakas oficiālā 
atklāšanas brīža sep-
tembrī jelgavnieki jau 
ir iedzīvinājuši jaunu 
tradīciju veiksmes 
piesaukšanai – pie-
skarties studenta lie-
tussarga rokturim.

Septembrī Jelgavā 
tika atklāta SIA 
“Fortum Jelgava” 
biomasas koģene
rācijas stacija – lie-
lākā un modernākā 

Latvijā. Stacija par kurināmo izmanto šķeldu un aiz-
stāj novecojušās jaudas, kurās par kurināmo izman-
toja dabasgāzi. Jaunā stacija spēj nodrošināt līdz 
pat 85 procentiem no Jelgavas pilsētas centralizētās 
siltumapgādes sistēmas slodzes. Lielākie ieguvēji no 
biomasas koģenerācijas stacijas ir pilsētas iedzīvo-
tāji, jo tā ļauj samazināt siltuma tarifu un nodrošina 
papildu darba vietas Jelgavā un visā reģionā. Tas 
veicina ekonomikas un uzņēmējdarbības izaugsmi, 

kā arī palielinās jauniešu interesi par inženierzināt-
nēm Latvijā.

Jelgavnieki lepojas ar savām tradīcijām. Aicinām arī 
jūs 2014. gadā apmeklēt starptautisko Ledus skulptū
ru festivālu no 7. līdz 9. februārim, jelgavas Pilsētas 
svētkus no 30. maija līdz 1. jūnijam, starptautisko 
smilšu skulptūru festivālu 12. un 13. jūlijā, Piena, 
maizes un medus svētkus un Piena paku laivu regati 
30. augustā un metāla svētkus 6. septembrī!

Līga Klismeta,
komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste

JELGAVAS NOVADĀ
gādā par skolām un sporta būvēm

Jelgavas novada pašvaldībai aizvadītajā gadā bijušas 
vairākas “zvaigžņu stundas”. Jau 2013. gada pavasarī 
pašvaldība un tās vadītājs Ziedonis caune tika pago-
dināti, radošās darbības nedēļas “radi!2013” ietvaros 
saņemot balvu par logo un novada jaundzimušajiem 
domātās piemiņas veltes – sudraba laimes vērdiņš ar 
bērna pēdiņu nospiedumu un tekstu “Nes Jelgavas 
novadu pasaulē!” aversā un Jelgavas novada ģerboni 
reversā – izstrādi un popularizēšanu. Tāpat novads 
godam sevi parādīja, piedaloties XXv vispārējos 
latviešu dziesmu un Xv deju svētkos, kur Jelgavas 
novadu pārstāvēja 542 dalībnieki.

Aizvadītajā gadā likti pamati arī jaunām iecerēm. Tā 
vasaras vidū svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu 
staļģenes vidusskolas piebūves pamatos. Topošās 
būves projekts veidos ainavā organisku skolas piebū-
vi ar sporta halli un ēdnīcu.

Vasaras noslēgumā līdz ar pirmo skolas dienu savu 
atklāšanu piedzīvoja valgundes sporta halle – pirmā 
īpaši zema enerģijas patēriņa sporta būve ne tikai 
Jelgavas novadā, bet arī Latvijā. Kopš halles būvnie-
cības sākuma 2012. gada septembrī to ar nepacietī-
bu gaidīja gan blakusesošās Kalnciema vidusskolas, 
gan Jelgavas novada Sporta centra audzēkņi. Sporta 
halles ietilpība ļāvusi tur nodrošināt divus volejbola 

laukumus, trenažieru zāli, kā arī mācību telpas teorē-
tiskām nodarbībām.

Oktobrī, noslēdzoties aktivitātēm projektu konkursā 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšanai”, energoefektivitāte paaugstināta 

vircavas vidusskolas Platones filiāles sporta zāle 
pēc rekonstrukcijas.



piecās novada skolās – Elejas vidusskolas 1.–4. klašu 
ēkā, Vilces pamatskolā, Vircavas vidusskolā, kā arī 
divās tās filiālēs – Platonē un Lielvircavā.

Gads noslēdzies gan ar padarīta darba izjūtu, gan 
reizē jauniem izaicinājumiem nākamajam gadam. Tā 

nule saņemts apliecinājums, ka apstiprināti vēl sešu 
novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabo-
šanas projekti.

jānis erno,
sabiedrisko attiecību speciālists

JĒKABPILS –
labo pārmaiņu pilsēta

Rokas klēpī maizi nepelna – šis latviešu sakāmvārds 
raksturo dinamisko 2013. gadu Jēkabpils pilsētā.

Ciemojoties Jēkabpilī, ikviens var piedalīties noti-
kumos un novērtēt pilsētas plašo kultūras un spor-
ta pasākumu piedāvājumu un jēkabpiliešu viesmī-
lību. Te viesojoties, iespējams sastapt un iepazīt 
pilsētas vaibstus, senatni un tagadni. Krustpils pils, 
sv. Gara pareizticīgo baznīca un vīriešu klosteris, 
vecpilsētas laukums, jēkabpils 330 gadu jubilejas 
piemiņas akmens, Trešdienas tirgus laukums un 
strūves meridiāns – tie ir vieni no īpašajiem Jēkabpils 
pilsētas tūrisma objektiem, kas pilsētas viesiem vēl 
ilgi paliek atmiņā.

Jēkabpils ir pilsēta, kas ik mirkli aug labo pārmaiņu vir-
zienā. Šī ir pilsēta, kurai dota ne tikai īpaša vieta Latvijā, 
tai doti arī īpaši, talantīgi un radoši cilvēki, kuri nesuši 
un aizvien nes Jēkabpils vārdu Latvijā un pasaulē.

2014. būs Zirga gads, tādēļ, lai nākamajā gadā darbi 
veiktos, kopā ar Jēkabpils pilsētas mēru Leonīdu 
salceviču mēs aicinām noteikti paviesoties pie 
jēkabpils Zirga skulptūras vēsturiskajā tirgus lauku-
mā Brīvības ielā un iedomāties savu vēlēšanos!
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Lielākie kultūras notikumi jēkabpilī 2014. gadā

14.–16. februārī Ledusskulptūru parāde “Brīnumzeme” Sēļu sētā
20. jūnijā Koncerts uz plostiem Daugavā “Vasaras saulgrieži Sēlijā ar 

““Dzelzs vilka” Jauno Jāņu orķestri””
pretī Vecpilsētas lau-
kumam

10.–12. jūlijā Jēkabpils pilsētas svētki
11. jūlijā Starptautiskais tautas mūzikas festivāls “Lustes Jēkabpilī” Sēļu sētā
11.–12. jūlijā Ugunsskulptūru mistērija Daugavas ūdeņos pretī Vecpilsētas lau-

kumam
24.–26. jūlijā

23. jūlijā

24. jūlijā

25. jūlijā
26. jūlijā

Operas dienas Jēkabpilī*

Krievijas Valsts kamerorķestra “Maskavas virtuozi” pirmās vijoles 
starptautisko konkursu laureāta Alekseja Lundina koncerts
Klasiskās mūzikas koncerts

Jēkabpils pilsētas kamerorķestra un LNO solistu koncerts
Krievijas Valsts kamermūzikas teātra “Sanktpēterburgas opera” 
brīvdabas izrāde – Rudžēro Leonkavallo opera “Pajaci”
* Operas dienu norisē iespējamas izmaiņas

Jēkabpils Tautas namā

Jēkabpils Sv. Miķeļa 
ev. lut. baznīcā
Krustpils pilī
Krustpils saliņā

9. augustā Latvijas Nacionālā baleta brīvdabas izrāde – Ādolfa Šarla Adāna 
“Korsārs”

Krustpils saliņā

14.–19. oktobrī Rudens kamermūzikas dienas Jēkabpilī Jēkabpils Tautas namā

Lāsma skļarska,
jaunatnes lietu speciāliste
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Mūsu novadā ir unikāli, lieliski cilvēki – aktīvi, atsau-
cīgi, asprātīgi un godīgi. Vēl mums ir 63 kilometri 
Daugavas krasta – tā tomēr ir Latvijas lielākā upe, 
kas dod mums enerģiju. Un, tā kā Daugavas mums ir 
daudz, bet cilvēku – nedaudz, tad enerģija atjaunojas 
ļoti ātri – katrs viens Jēkabpils novada iedzīvotājs var 
paveikt daudz vairāk nekā tad, ja dzīvotu citur!

Par novada “zvaigžņu stundu” uzskatām dalību dzies-
mu un deju svētkos zem sēlijas karoga. Mūsu novads 
šajos svētkos bija plaši pārstāvēts, un – izskanēja 
vēsturiskais Sēlijas reģiona vārds. Tāpat nozīmīga ir 

Sēlijas novadu apvienības izveidošana, ar ko saistām 
gan lielas cerības reģiona attīstības līmenī, gan arī 
vietējā patriotisma pieaugumu cilvēkos.

Izvēloties sakāmvārdu vai teicienu 2013. gada raksturo-
šanai, uzsveram, ka esam Raiņa dzimtene, un pie Raiņa 
arī turamies: “Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!”

Savukārt pie neparastākajiem notikumiem pašval-
dībā aizvadītajā gadā jāatzīmē, ka daudz jautrības, 
dīvainību un pārpratumu izraisa novada nosaukums – 
Jēkabpils ir Jēkabpils, un teju vienalga, vai tā republi-
kas nozīmes pilsēta vai lauku novads. Saprotams, ja 
tā domā citu reģionu iedzīvotāji, taču pagājušā gada 

vasarā, kad Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
edvīns meņķis pašvaldības administrācijas ēkā uzņē-
ma nozares ministru, šai augstajai amatpersonai radās 
jautājums: “Kur es atrodos?” Pārdomas par tēmām 
“kas es esmu” un “kur es atrodos”, šķiet, ir populāras 
augstākajās politiķu aprindās.

Jaunajā gadā gribētos cerēt, ka mūsu valstī mazinā-
sies birokrātija. Lai mēs visi – valsts, pašvaldības un 
iedzīvotāji cits citam uzticētos un ļautu darīt ikdienas 
darbus labvēlīgā gaisotnē, nevis tērētu enerģiju pierā-
dījumiem par savas rīcības pareizību. Mums ir arī ļoti 
konkrēts sapnis – pamosties Jaunā gada rītā un droši 
zināt, ka šogad (nu labi, kaut vai tuvākajos trīs gados) 
tiks asfaltēts vismaz viens valsts autoceļš, kas šķērso 
novada teritoriju!

2014. gads Jēkabpils pusē būs spilgts un skanīgs ar 
sēļu vēsturiskā mantojuma demonstrēšanu – notiks 
sēļu kongress un sēlijas dziesmu svētki.

ieva jātniece,
informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste

JĒKABPILS NOVADS
aug ar Raini

JŪRMALAI –
kūrorta statuss

Konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2013” apbal-
vošanas ceremonijā Jūrmalas pašvaldība saņēma 

balvu par uzvaru nominācijā “Pašvaldība veselībai”. 
Vērtēšanas komisija augstu novērtējusi Jūrmalas pil-
sētas domes paveikto veselīga dzīvesveida veicinā-
šanā un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanā visiem iedzīvotājiem. Jāatzīmē, ka 
Pasaules Veselības organizācija Jūrmalai atkārtoti pie-
šķīrusi veselīgas pilsētas statusu, un tas uzliek arī lielu 
atbildību.



Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis: 
“Pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai nodrošinātu visiem 
pieejamas iespējas dzīvot veselīgi un sportot, būt fiziski 
aktīviem. Ar katru gadu arvien vairāk līdzekļu budžetā 
atvēlam visiem pilsētas iedzīvotājiem pieejamas infra-
struktūras un pilsētvides attīstīšanai, kā arī dažādiem 
veselības veicināšanas un profilakses pasākumiem savu 
iedzīvotāju labā. Pašvaldībā ir izstrādāts veselības vei-
cināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.–2020. gadam, 
un tas nozīmē, ka turpināsim mērķtiecīgu darbu šajā 
virzienā, lai saviem iedzīvotājiem nodrošinātu arvien 
augstāku dzīves kvalitāti.”

Aizvadītā gada nogalē Jūrmala ieguvusi vēl vienu 
jaunu titulu – 2013. gada 19. novembrī Ministru kabi-
nets piešķīris kūrorta statusu Jūrmalas pilsētas admi-
nistratīvajai teritorijai, izņemot Bražciemu, Priedaini 
un Vārnukrogu. Oficiāla kūrorta statusa iegūšana vei-
cinās investīciju piesaisti tālākai pilsētas infrastruktū-
ras attīstībai un popularizēs Jūrmalas veselības tūris-
ma pakalpojumus vietējā un ārvalstu tirgū.

Jūrmalā jau ir izveidota tūrisma infrastruktūra ar vairāk 
nekā 43 dažādu kategoriju tūrisma mītnēm, vairāk 

nekā 285 ēdināšanas uzņēmumiem un plašu aktīvās 
atpūtas un veselības pakalpojumu klāstu. Jūrmalas teri-
torijā esošie dabas dziednieciskie resursi tiek izmanto-
ti veselības uzlabošanā un slimību profilaksē, slimību 
ārstēšanā un rehabilitācijā. Jūrmalas pilsētas teritorijas 
plānojumā 2010.–2022. gadam ir atsevišķi iezīmētas 
plašas kūrorta teritorijas, kur jau darbojas kūrorta ārst-
niecības iestādes un tiek plānoti jauni objekti.

elita cepurīte,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p. i.

KANDAVAS NOVADA
divi 2013. gada “zvaigžņu brīži”

Mūsu pašvaldība ir pati labākā Latvijā tāpēc, ka mēs 
te dzīvojam!

Kandavas novada pašvaldībai 2013. gadā bija divas 
“zvaigžņu dienas” un abas oktobrī – 18. datumā 
konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2013” noslēgu-
ma ceremonijā Liepājā tikām sumināti par uzvaru 
nominācijā “Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai” 
un 24. oktobrī Ģerboņu svētkos Melngalvju namā, 
kad Kandavas novada vadītājs Normunds Štoferts 
no Valsts prezidenta saņēma oficiālo apliecinājumu 
mūsu novada ģerboņa saskaņojumam.

Par iegūto titulu konkursā “Eiropas Gada pašvaldība” 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs normunds 
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Štoferts sacīja: “Nominācija “Pašvaldība integrācijai un 
iekļaušanai” apliecina, ka esam novads, kas domā par 
cilvēkiem, lai viņi šeit justos labi un dzīvotu patīkamā un 
sakārtotā vidē. Piedalīšanās konkursā “Eiropas Gada paš-
valdība” mums deva lielisku iespēju paraudzīties uz sevi no 
malas, salīdzināt ar citiem Latvijas novadiem un pilsētām, 
ieraudzīt labos darbus un paveikto, kā arī saprast, kas vēl 
jāizdara. Patiess prieks, ka mūsu darbs ir novērtēts!”

Savukārt ceļš uz jauno novada ģerboni kandavniekiem 
bija visai sarežģīts un ilga trīs gadus. Lai gan Kandavas 
novads ir vecākais novads Latvijā, jo tika izveidots 
1996. gadā, savu ģerboni tas apstiprinājis kā viens no 
pēdējiem. Ģerboņa tapšanas laikā jautājums par to 

tika skatīts desmit domes sēdēs, un mākslinieki izstrā-
dāja 26 dažādus ģerboņa variantus. Tikai 2013. gada 
februāra domes sēdē pieņemts galalēmums, ko pēc 
mēneša apstiprināja arī Valsts Heraldikas komisija. 
Kandavas novada ģerboni – sarkanā laukā mežakuilis 
dabiskās krāsās, zem tā seši zelta klinšrozītes ziedi – 
izstrādājuši mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs.

Jaunajā gadā mēs vēlētos, lai 2014. gadā atdzim-
tu mūsu brīnišķīgā brīvdabas estrāde “Ozolāji”, jo 
Kandavu bez tās nevaram iedomāties!

dagnija Gudriķe un baiba vītoliņa,
sabiedrisko attiecību speciālistes

KĀRSAVAS NOVADĀ – 
ar pagātnes pieredzi uz nākotni

Mēs dzīvojam un strādājam tagadnē, bet ar pagātnes 
pieredzi un nākotnes vīziju.

Svarīgākais iedzīvotāju un pašvaldības starpā ir sav-
starpēja uzticība un atbalsts. Man kā pašvaldības 
vadītājai katrs mirklis, kad jūtu iedzīvotāju atbalstu 
un iesaistīšanos Kārsavas novadam svarīgu lēmumu 
pieņemšanā vai vienkārši dalību pasākumā, ir sasnie-
gums un maza “zvaigžņu stunda”.

2013. gadu mūsu pašvaldības vēsturē, manuprāt, vis-
precīzāk raksturo Aristoteļa teiciens – “Cilvēka darbs 
un mērķis tiek piepildīts atbilstoši praktiskajai darbībai 
un rakstura tikumībai, jo tikumība dod pareizu mērķi, 
bet praktiskā gudrība izraugās pareizos līdzekļus”.

Vissaviļņojošākais pasākums bija Lieldienās, kad 
godinājām Kārsavas novada Zelta pārus un apbrīno-
jām viņu mīlestību 50 un vairāk gadu garumā.

Tāpat saviļņojošas izvērtās Malnavas Rožukroņa 
Romas katoļu draudzes jaunās baznīcas desmitga
des svinības (laikam esam valstī vienīgie, kur blakus 
atrodas divas vienāda nosaukuma baznīcas). Ar savu 
klātbūtni mūs pagodināja viņa ekselence bīskaps 
Bulis. Bet nedaudz iepriekš savu 150 gadu mūžu 

svinēja Pudinavas Vissvētās Dievmātes patvēruma 
pareizticīgo baznīca.

Maija beigās Kārsavā uzgavilēja Latgales senioru 
dziesmu un deju svētku dalībnieki. Kaut pašus pirms 
tam brīžiem pārņēma neticība saviem spēkiem, vai 
noturēsimies līmenī un spēsim sagatavot īstus svēt-
kus, taču visu paaudžu kopējais komandas darbs vai-
nagojās, kad paši ar gandarījumu varējām atzīt: “Svētki 
izdevās godam!”

Par atraktīviem, izdomas bagātiem un oriģināliem 
pasākumiem rūpējas Kārsavas novada jaunieši, liekot 
ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldības darbinie-
kiem paraudzīties uz ikdienu citām acīm un būt tikpat 
aizrautīgiem un atvērtiem savos ikdienas darbos.

Jaunajā gadā sava novada iedzīvotājiem un viņu 
mīļajiem vēlu veselību un lai ir spars īstenot mērķus, 
avots, kur smelties enerģiju un iedvesmu, un atbalsts, 
kad tas ir visvairāk nepieciešams!

ināra silicka,
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja



Kocēnu novadam 2013. gads bijis dažādiem iespai-
dīgiem notikumiem bagāts, un tikpat daudzsološs 
būs arī nākamais – Zilā koka zirga gads, kas atnesīšot 
spilgtas emocijas un notikumu virpuļus. Viens no 
vērienīgiem un nozīmīgiem pasākumiem Kocēnu 
novadā norisināsies vasarā – šobrīd turpinās iesāktie 
apjomīgie darbi dikļu estrādē, lai 2014. gada 7. jūni
jā jaunizveidotajā dabas koncertzālē, kas izcels Dikļu 
kā dziesmu svētku šūpuļa kultūrvēsturisko nozīmi, 
varētu notikt vērienīgais dziedāšanas svētku 150. 
gadskārtai veltītais pasākums.

Aizvadītā gada jūnijā Neikenkalnā ar dziesmām un 
novada pašdarbības kolektīvu talku tika nojaukta 
vecā estrāde, lai tās vietā taptu jauns, Latvijā vēl 
nebijis projekts – dabas koncertzāle. Jaunās estrā-
des arhitekts ir Uģis Šēnbergs. Neikenkalnā varēs 
noritēt lieli koru koncerti ar aptuveni 2000 dzie-
dātājiem, arī brīvdabas izrādes un citi pasākumi. 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs paudis atbalstu 
Kocēnu novadam, piekritis sadarboties un kopā rīkot 
nozīmīgo pasākumu, nodrošinot māksliniecisko pusi 
un notikuma vērienīgumu Latvijas mērogā. Kocēnu 
novadam ir uzticēts XXV Vispārējo latviešu dziesmu 
un XV deju svētku galvenā mākslinieka Ivara Mailīša 
vides objekts “sidraba birzs vainags”, kas svētku 
laikā bija centrālais objekts Rīgas centrā, bet šopava-
sar tiks uzstādīts Dziesmu svētku promenādē Dikļos.

2014. gadā apritēs 150. gadskārta kopš pirmajām 
dziesmu dienām Dikļos – dziesmu svētku tradīci-
jas aizsākumiem, kad 1864. gadā Dikļu mācītājmui-
žas parkā (tagad Neikenkalns) draudzes mācītājs un 
rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā-
dziedāšanas svētkus, tādējādi liekot pamatus latviešu 
tradīcijai.

Emocionāls brīdis bija 2013. gada jūlijā, kad Kocēnos 
viesojās dziesmu svētku Goda virsdiriģents un 
Latvijas koru leģenda roberts Zuika. Zuikas kungs 
allaž uzsvēris, ka Kocēniem un Kocēnu pamatskolai 

viņa dzīvē ir īpaša nozīme – 1936. gadā viņš uzsāka 
darbu toreizējā Kokmuižas pagasta pamatskolā kā 
skolotājs, vēlāk kļuva par šīs skolas direktoru. Lai vie-
sošanās reizi Kocēnos padarītu vēl īpašāku, Kocēnu 
novada dome bija sarīkojusi svinīgu pasākumu, kura 
ieskaņā, plīvojot XXV Vispārējo latviešu dziesmu un 
XV deju svētku Kocēnu novada dalībnieku karogiem, 
Latvijas valsts himnu Dikļu pūšamo instrumentu 
orķestra izpildījumā diriģēja pasākuma goda viesis – 
Roberts Zuika. Leģendārā diriģenta roberta Zuikas 
100. jubilejai veltīts sarīkojums Kocēnu kultūras 
namā norisinājās jau janvārī. Pasākuma laikā notika 
arī arnolda Klotiņa grāmatas “no zobena dziesma. 
roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un 
trimdā” atvēršana.

Augustā aizritēja Kocēnu novada svētki, vietējiem 
iedzīvotājiem un viesiem piedāvājot daudzveidīgu 
programmu – dažādus kultūras pasākumus, izstādes, 
radošās darbnīcas, konkursus, koncertus un dejas. 
Svētku noslēgumā Vaidavas ezera krastā kopā ar 
pašdarbības kolektīviem svinējām Kocēnu novada 
godus. Debesīm satumstot, novada pārvalžu vadītāji 
tika aicināti sēsties laivās, lai ar uguns liesmu atdzī-

vinātu kādu īpašu ziedu – vaidavas ūdensrozi, ko 
uzbūra tēlnieks Kārlis Īle un viņa komanda.

Novembrī, valsts svētkos, norisinājās Kocēnu nova-
da domes svinīgais pasākums “Te mana zeme, es 
te iederos”. Tā ietvaros notika konkursa “Kocēnu 
novada sakoptākā sēta – 2013” noslēgums, un tika 

KOCĒNU NOVADS –
dziesmu svētku šūpulis
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godināti cilvēki, kas devuši savu ieguldījumu Kocēnu 
novada attīstībā. Pēc pasākuma svinīgās daļas apmek-
lētājus sagaidīja kāds pārsteigums, kura iniciators bija 
Kocēnu novada domes priekšsēdētājs jānis Olmanis 
– visu acu priekšā tika uzburtas krāsainas gaismu 
projekcijas, kas paspilgtināja Kokmuižas cēlo ēku. 
Kokmuiža staro!

2014. gadā Zilais koka zirgs nesīšot veiksmi ļoti čak-
liem un strādīgiem cilvēkiem, kuri velta visus spēkus 

mērķa sasniegšanai. Lai ikvienā Latvijas pašvaldībā ir 
šādi uzņēmīgi cilvēki, kas vienmēr gatavi sniegt savu 
atbalstu, padomu un ieguldīt darbu kopīgu mērķu 
īstenošanā! Un – izbrīvējiet laiku, lai Zilā zirga mugurā 
apciemotu arī viesmīlīgo Kocēnu novadu!

eva eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja, 
elīnas Upītes, evas eglītes 

un Uģa raibača foto

Mēs dzīvojam pašā Latvijas sirdī –
KOKNESES NOVADĀ

Kreisajā pusē, kur sirds, Latvijas kartē ieraugāms 
Kokneses vārds. “Koknese – Latvijas sirds” – šogad dzi-
mušais sauklis iedvesmojis Kokneses novada iedzī-
votājus pārliecībai, ka pati labākā vieta Latvijā, kur 
kaldināt savu laimes vērdiņu, ir tieši šeit – Kokneses 
novadā. Bagāts ar kultūrvēsturi un neatkārtojamu 
ainavu, stiprs ar senām tradīcijām, zaļu domāšanu un 
talantīgiem cilvēkiem – tāds ir mūsu novads, ko veido 
Kokneses, Bebru un Iršu pagasts.

Kāpēc gan neizvēlēties dzīvot Kokneses novadā!? 
Iedzīvotāji jau atzinīgi novērtējuši 7. novembrī atklā-
to par 66 miljoniem uzbūvēto šoseju no Tīnūžiem 
līdz Koknesei – lielāko jaunizbūvēto ceļu kopš 
Latvijas neatkarības atgūšanas. Ja auto ripo pa jauno 
ātrgaitas autoceļu, galvaspilsētā var nokļūt pat 50 
minūtēs!

2013. gads mūsu novada vēsturē ierakstījis neaizmir-
stamus notikumus – gan atklājot jaunas svētku tradī
cijas, gan ar vērienīgu ieguldījumu izglītības iestāžu 
un daudzdzīvokļu māju renovācijā. Domājot par 
mūsu jauno paaudzi, veiksmīgi iesākts bērnudārza 
“Gundega” renovācijas pirmais posms – veikta ēkas 
fasādes siltināšana un jumta seguma nomaiņa. Par 
pozitīvām pārmaiņām mācību kabinetos ir ganda-
rīts Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas kolektīvs. Kā 
no jauna atdzimusi Pērses pamatskola Iršu pagastā. 

Koknesieši lepojas ar trīs atjaunotajām daudzdzīvok-
ļu mājām, kurās veikti energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi.

Ko mēs vēlētos piedzīvot vēlreiz no aizvadītā gada 
bagātā kultūras pasākumu klāsta? Noteikti, ka mazo 
tvīda braucienu pa Kokneses ielām 18. maijā sama 
modināšanas svētkos un iestāžu darbinieku un paš
darbnieku gājienu Kokneses novada svētkos 8. jūni-
jā, par kuriem varam sacīt: tie notika pirmo reizi, bet 
noteikti kļūs par ilgdzīvotspējīgām tradīcijām!

Par Kokneses novada īpašu simbolu kļuvis 
Likteņdārzs – vieta, kur pieminam pagātni, sme-
ļam spēku šodienai un ticību rītdienai. Nākotnei 
par paveikto pērnajā vasarā vēstīs 13. jūlijā Latvijas 
Sporta veterānu savienības (LSVS) svinīgajā pasāku-
mā atklātā tēlnieka Ojāra Feldberga no laukakme
ņiem veidotā kompozīcija un piemiņas plāksne to 
Latvijas sportistu un sporta darbinieku piemiņai, 
kuri gājuši bojā vai cietuši represijās 20. gadsimta 
laikmetu griežos. Arī 23. augustā pirmie iestādītie 15 
ozoliņi iecerētajā ozolu godasardzē izaugs par vare-
niem kokiem Daugavas krastā. Ozolu godasardze 
top ar 34 Latvijas pašvaldību atbalstu. Pirmo reizi aiz-
vadītajā vasarā Likteņdārzā notikušajās laulību cere
monijās mīlestības solījumu kopīgam dzīves ceļam 
izteica daudzi jaunie pāri, un viņu Daugavas viļņiem 

Zanes Zariņas foto



atdotie ziedu vainadziņi bija kā apliecinājums gan 
jaunās dzīves sācēju, gan Likteņdārza nākotnei. Te, 
Daugavas krastā, aizsākusies vēl viena jauna tradī-
cija – kopīga saulrieta sagaidīšana Latvijas valsts 
dzimšanas dienā.

Viens no gaidītākajiem notikumiem Kokneses nova-
dā bija grāmatas – fotoalbuma “atmiņu daugava” 
nonākšana pie lasītājiem. Izdevuma sastādītāji – grā-
matas idejas autors kolekcionārs Jānis Ivars Padedzis 
un vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs paveikuši milzīgu 
darbu – izcēluši no aizmirstības dzīlēm Daugavas jau-
nību – iemūžinātais stāsts palīdzēs atcerēties tiem, kas 
aizmirsuši, un uzzināt tiem, kuri nezina vai maz zina 
par mūsu likteņupes tecējumu. Grāmatā apkopoti 
materiāli, dokumenti un fotoliecības par Daugavas 
senlejas posmu no Pļaviņām līdz Aizkrauklei pirms 
senlejas appludināšanas. Grāmatas izdošanu finan-
siāli atbalstīja Kokneses, Aizkraukles, Pļaviņu un Salas 
novada pašvaldība, Staburaga pagasta pārvalde, kā 
arī Latvijas Pašvaldību savienība, MEDILINK, zemnie-
ku saimniecība “KalnAvoti” un AS “Diena”. “Atmiņu 
Daugava” mums patiesi ir kļuvusi par skaistu dāvanu, 
ar ko iepriecināt ciemiņus!

2014. gadā būsit gaidīti sama modināšanas un 
novada svētkos Koknesē!

* 17. maijā jau piekto gadu Koknesē notiks lielie 
sama modināšanas svētki

“Lielais sams lai augšā ceļas, nu tad trīcēs kalni, lejas!”
Sena teika vēsta, ka Koknesē pie pilsdrupām, kur 
Pērse ietek Daugavā, dzīvo lielais sams. Joprojām 
mūsu pusē ir sastopami vislielākie sami! Pēc upes 
dziļumā pavadītās garās un tumšās ziemas Kokneses 
samu var iepriecināt ar skaistiem svētkiem, dzīves-
priecīgu mūziku un spilgtām krāsām.
Aicinām visus savos skapjos un bēniņos laikus meklēt 
retro tērpus, lai 17. maijā piedalītos Sama modinā-
šanas svētkos un izjustu šo īpašo, krāšņo senatnes 
noskaņu jau otrajā tvīda braucienā!

* 5. jūlijā tiksimies Kokneses novada svētkos!
Kokneses novada pašvaldības vadītājs dainis vingris 
un koknesieši 5. jūlijā jūs gaidīs Kokneses nova-
da svētkos, kur apmeklētājus iepriecinās Kokneses 
novada pašdarbības kolektīvi, sevi “izrādīs” novada 
uzņēmēji, bet azartiskas cīņas norisināsies sporta 
sacensībās. Svētki noslēgsies ar koncertu un lustīgu 
zaļumballi Kokneses estrādē.

Kā balts brīnums gadumijā krīt sniegs – atliek tikai 
pasniegt plaukstu pretī un ielaist šo brīnumu sevī! 
Lai visu, ko nesagaidījām pērn, mums atnes 2014. 
gads!

sarmīte rode,
“Kokneses Novada Vēstu” redaktore,

un anita Šmite,
sabiedrisko attiecību speciāliste

KRIMULDAS NOVADS
pēc pagrieziena punkta

Krimuldas novads atrodas stratēģiski izdevīgā vietā 
– pa ceļam uz Valmieru un Limbažiem, pie Siguldas. 
Mūsu lepnums ir Turaida, Lēdurga, Ragana un Inciems. 
Mums ir vecākā Latvijā saglabājusies baznīca, pašiem 
savs dendroloģiskais parks, neskarti purvi un ezeri, 
kraujas un līdzenumi – skaisti dabasskati un ainavas.

Ļoti svarīgs pagrieziena punkts novada attīstībā bija 
pašvaldību vēlēšanas 2013. gada vasarā. Šis notikums 
izceļams tāpēc, ka Krimuldas novadā mainījās domes 
vadība un tika pāršķirta jauna lappuse novada attīstī-
bā. Jau veikti daudzi uzlabojumi un sakārtoti neskai-
tāmi normatīvie akti, lai novada iedzīvotāji varētu 
izjust uzlabojumus.

Jaunajā gadā gribētos, lai Krimuldas novads apzinātos 
savas iespējas un pierādītu, ka mazs cinītis var gāzt 
lielu vezumu! Mums uzsāktas daudzas labas iniciatī-
vas novada izaugsmes veicināšanā, un 2014. gadā tās 
īstenosim.

Šobrīd mērķtiecīgi strādājam pie Krimuldas nova
da identitātes veidošanas, par pamatu izmantojot 

novada centru Raganu. Ikviens iedzīvotājs varēs sekot 
līdzi, kā top teiksmainās Krimuldas stāsts par raga-
nām, mošķīšiem un leģendāro Kaupo, kā arī Ziedoņa 
taka.

Guntars Grīnvalds,
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs
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Krustpils novads jau izsenis ir vieta, kur krustojas 
ceļi un tiekas ļaudis. Tiekoties un mijiedarbojoties 
tik daudziem dažādiem cilvēkiem, Krustpils novads 
lepojas ar savu latviskumu, spēju saglabāt latviešu 
tautai nozīmīgas tradīcijas, godināt Latvijas vēstures 
veidotājus un cienīt tos, kuri atdevuši dzīvību, lai mēs 
varētu būt brīvi savā valstī.

2013. gadā Krustpils novadā pašvaldību vēlēšanas 
ienesušas pārmaiņas – tika ievēlēts jauns novada 
domes priekšsēdētājs – Gundars Kalve.

Lepojamies, ka Krustpils novads ir līderis Latvijā pie-
saistītajās Eiropas Savienības finanšu investīcijās uz 
vienu iedzīvotāju. Galvenais projekts – jaunā atkri
tumu uzglabāšanas un pārstrādes poligona “dziļā 
vāda” izveide Mežāres pagastā.

Ir iesāktas jaunas tradīcijas. Krustpils novada pašvaldī-
ba turpmāk ik gadu dzimšanas dienās suminās nova-
dā dzīvojošos leģionārus. Decembra vidū Krustpils 
novadā noritēja akcija “iededz gaismu Krustpils 
novadā!”, kur trīs vakarus pēc kārtas tika iedegtas 
eglītes ikkatrā pagastā. 

Krustpils novadā prot ne tikai strādāt, bet arī atpūsties 
un radīt svētkus citiem. Kupli apmeklēti šogad jau tra-

dicionālie novada svētki, kas noritēja Kūku pagastā, un 
fantastiska atsaucība ir ikgadējām sporta spēlēm, kur 
azarts un sacensību gars mijas ar jautrību un atraktivitā-
ti, saliedējot gan novada uzņēmējus, gan lauksaimnie-
kus, gan pašvaldības darbiniekus, jauniešus un citus.

Latvijā šis gads pagāja dziesmu svētku zīmē. Arī Krustpils 
novads tika godam pārstāvēts, un lepojamies, ka mūsu 
sieviešu koris ieguva 3. vietu latviešu tautastērpu skatē. 
Kori un deju ansambļi dziesmu svētku repertuāru rādīja 
mūsu iedzīvotājiem Krustpils novada svētkos.

Nozīmīgs šis gads bijis arī izglītības jomā. Pēc skolu 
reorganizācijas septembrī darbu sāka jaunā variešu 
sākumskola – renovēta, siltināta, skaista un ērta skolē-
niem un bērnudārzniekiem. Savukārt Krustpils pamat
skola 2013. gadā nosvinēja savu 145. gadadienu.

Krustpils aktīvi strādā arī projektu jomā. Tiek uzlabota 
un labiekārtota apkārtējā vide iedzīvotājiem, būvēti 
jauni rotaļu laukumi, labiekārtots novada lepnums – 
Laukezera dabas parks. Rudenī Atašienes pagastā 
atklāts 27 metrus augsts skatu tornis uz Teiču purvu. 

Brauciet un iepazīstiet mūsu novadnieku viesmīlību 
un atsaucību!

Liāna Puduleindāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

KRUSTPILS NOVADS – 
vieta, kur satiekas cilvēki

KULDĪGAS NOVADS
ceļā uz UNESCO

Krustpils novada domes priekšsēdētājs un Lāčplēša 
biedrības Goda zīmes saņēmēji.

rotaļu laukums Zīlānos.

Kuldīgas pilsētā un pagastos ir bagāts kultūras un 
dabas mantojums. Lepnums un pietāte pret šo man-
tojumu, lai to saglabātu un atjaunotu mūsu bērniem 
un mazbērniem, vienmēr ir bijusi Kuldīgas novada 
attīstības prioritāte. 2013. gads Kuldīgas novadā bijis 
zīmīgs kultūras dzīvē. Kuldīgas vecpilsēta ir devīzes 
“Kuldīga – pilsēta ar dvēseli” atspulgs.

Šobrīd Kuldīgas vecpilsētas virzība uz UNESCO ir 

galvenais, un tāpēc top grāmata. Jau kopš 2011. gada 
zinātniskais redaktors Jānis Krastiņš sadarbībā ar 
nozares speciālistiem gatavo zinātniski pētniecisku 
darbu “Kuldīga. arhitektūra un pilsētbūvniecība”, 
kas nāks klajā jau šomēnes. Šāds izdevums Kuldīgas 
vēsturē izveidots pirmoreiz, un tas būs kā viens no 
trim zinātniski pētnieciskajiem darbiem Kuldīgas vec-
pilsētas Ventas senlejā virzībai uz UNESCO pasaules 
mantojuma sarakstu.



Aizvadītā gada aprīlī tika atklāts tēlnieka Gļeba 
Panteļejeva vides objekts “Teleports”. Tas mājvietu 
radis gājēju ielas galā, simbolizējot pāreju no vecās 
pilsētas daļas uz jauno. Hercoga Jēkaba tēls pozi-
cionēts tā, lai, iznākot no portāla, viņš no vecpilsē-
tas ienāktu jaunajā pilsētas daļā. Objektam ir divas 
puses – alumīnija, simbolizējot 21. gadsimtu, un rūsi-
nāta čuguna, kas domāta kā 17. gadsimts.

Kuldīgā ik uz soļa jūtama senatnes elpa – simtgadīgas 
koka un mūra ēkas, bruģētas ielas, šķūnīši, dakstiņu 
jumti, vēsturiskais velvju tilts, lievenīši un virsgaismas 
lodziņi. Šāda romantiska vecpilsētas vide paver iespē-
jas radošiem cilvēkiem – māksliniekiem, dzejniekiem, 
komponistiem. Un, ja vēl dabiskā vide iet rokrokā ar 
mūsu vēlmi atbalstīt radošumu pilsētā, tad ieguvēji 
ir visi. Pērn Kuldīgā darbu sākusi mākslinieku rezi
dence, kas rīko plenērus, kinovakarus, izstādes, pie-
dāvā māksliniekiem dzīvot un radīt Kuldīgā. Mākslas 
akadēmijas studenti sadarbībā ar pašvaldību un ar 
tās atbalstu vasarā gleznoja Kuldīgas ielās. Studentu 
darbi tagad priecē ne tikai kuldīdzniekus un viesus, 
bet arī mūsu sadarbības partnerus Latvijā un ārpus 
tās. Latvijas Mākslas akadēmijas rektors gleznotājs 
Aleksejs Naumovs uzgleznoja lielformāta ainavu – 
Ventas rumbu. Pārsteidzoši ātri – divās stundās un 
15 minūtēs tapa viens no lielākajiem darbiem, kādu 
mākslinieks gleznojis – 1,5 m x 3 m. Veiksmīgā sadar-
bība ar Mākslas akadēmiju šobrīd rezultējas iecerē 
atvērt filiāli Kuldīgā. Pašvaldība jau šobrīd var piedā-
vāt mūsdienīgu izstāžu zāli Mākslas namā, kas radīts, 
rekonstruējot sinagogas kompleksa ēkas, grafikas 
spiedi un keramikas darbnīcu Mākslas skolā, kopmīt-

nes Sporta skolā, Mākslinieku rezidences atbalstu, bet 
pats galvenais – dabisku un radošu vidi Ventas krastā.

Kuldīgas restaurācijas centrs vasarā saņēma augsto 
“Europa Nostra” apbalvojumu, kas novadam piešķirts 
par gudrām ierosmēm Eiropas Savienības kultūras 
mantojuma saglabāšanā. Nozīmīgi vēsturiskā manto-
juma darbi noris arī pagastos, piemēram, Laidu pils 
saglabāšana, veicot restaurāciju, kā arī dažādi kultūras 
pasākumi Padures klētī, kas atdzīvina un neļauj pazust 
aizmirstībā mūsu senču paražām un prasmēm.

Oktobrī veiksmīgi tika aizvadītas starptautiskās arhi
tektūras dienas, kas vienuviet pulcēja plašu eksper-
tu loku un cilvēkus ar invaliditāti, lai testētu vides 
pieejamību vecpilsētā. Speciālisti atzina, ka Kuldīgai 
vajadzētu nopietni apdomāt, kā iziet Eiropā ar savu 
paraugu, jo labo praksi visdrīzāk varētu vest uz Eiropu, 
nevis otrādi.

Kuldīga ir kā dzīvs, mainīgs muzejs, tāpēc Kuldīgas 
novada pašvaldība domes priekšsēdētājas ingas 
bērziņas vadībā realizējusi “venēcijas” projektu, pēc 
rekonstrukcijas vecpilsētu maksimāli pietuvinot veido-
lam, kāda tā vēsturiski bijusi – pazemināts ielu līmenis, 
izveidots šķeltā bruģa segums, iekārtoti apstādījumi.

Katra ēka, katra iela, katra sēta Kuldīgā slēpj savu 
vēsturisko stāstu un laika liecību, tāpēc atliek vien 
atbraukt un par to pārliecināties!

signeta reimane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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ĶEGUMA NOVADA
tūkstoš mirkļu

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!
    (Rainis)

Neko precīzāku par šo Raiņa četrrindi nevar iedomā-
ties, lai raksturotu aizvadīto gadu Ķeguma novadā. 
Tas paskrējis kā viens mirklis, bet, atskatoties uz to, 

varam secināt un redzēt, cik daudz esam guvuši un 
cik daudz labu darbu mūsu novadā padarīts tikai 
viena gada laikā!

Laiku laikos Ķeguma novads bijis viens no zaļāka-
jiem Latvijā. Te ir gan egļu, gan priežu meži, parki, 
mazi skvēri, mazstāvu apbūve, piemājas dārziņi un, 
protams, likteņupe Daugava. Iespējams, ka, pateico-
ties tieši tai, Jāzepam Osmanim pērn tapa Ķeguma 
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novada kopdziesma, kas atspoguļo Daugavas māk-
sliniecisko tēlu un tās vienotību mūsu novadā. 2013. 
gads Ķeguma novadam devis arī novada ģerboni, kā 
arī ģerboņus Tomes un rembates pagastam. Tagad 
visas novada administratīvi teritoriālās vienības var 
lepoties ar savu oficiālo simboliku.

2013. gadā savu otro elpu ieguvis parks pie Ķeguma tau-
tasnama. Augusta vidū Ķeguma parka celiņu krustojumā 
dienas gaismu ieraudzīja jauns vides objekts – saules 

pulkstenis. To var uzskatīt par Latvijas visvasarīgāko laik-
rādi – kas gan vēl labāk varētu raksturot siltu un saulainu 
dienu kā nesteidzīgi uz akmens uzsēdies tauriņš!

Pateicoties projektam “Ķeguma pludmales labiekār-
tošanas II kārta”, Ķeguma pludmale spēj nodroši-
nāt daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas. Izveidota 
moderna aktīvās atpūtas zona ar brīvdabas trena-
žieriem, ar kuru palīdzību iespējams trenēt dažādas 
muskuļu grupas un kas piemēroti dažādu vecumu 
cilvēkiem. Savu vietu pludmalē ieņēmušas arī pār-
ģērbšanās kabīnes un velostatīvi, lai atpūtu padarītu 
iespējami komfortablāku.

Ar šā sabiedrības veselības veicināšanas projekta īste-
nošanu nebūt nenoslēdzās 2013. gada aktīvās atpūtas 
projekti, bet gan tikai sākās! Pie vērienīgākajiem 
minama Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 
stadiona rekonstrukcija, kuras ietvaros izveidots fut-
bola laukums ar ūdens drenāžas sistēmu, ieklāts sin-
tētiskais segums skrejceļiem, izveidoti divi pludmales 
volejbola laukumi un āra hokeja laukums, kas vasarā 
kalpos kā tenisa vai florbola laukums. Stadiona terito-
rija ir iežogota, un uzstādītas sēdvietas skatītājiem.

Pagājušais gads novadā zīmīgs ar daudzajiem būvnie-
cības darbiem, arī kultūras jomā, jo bagātinājis skaistās 
kultūras iestādes – Ķeguma tautasnamu un Tomes 
tautasnamu ar renovācijas darbiem. Un nu tie ar jaunu 
sparu gaida savus pašdarbniekus un klausītājus!

Izmantojot KPFI projektu sniegtās iespējas, pērn silti
nātas septiņas pašvaldības ēkas, un šobrīd var teikt, 
ka visas Ķeguma novada pašvaldības ēkas siltināšanas 
ziņā ir sakārtotas.

Būtiskus uzlabojumus triecientempā pērn ieguva 
mūsu novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestā

de “Gaismiņa” – tika rekonstruētas visas komunikāciju 
sistēmas, kā arī bērnudārza iekštelpu pilns kosmētis-
kais remonts, ņemot vērā darbinieku vispārdrošākās 
idejas – izveidotas mūsdienu prasībām atbilstošas 
grupiņas, guļamistabas, sanitārās telpas, lielā virtuve, 
sporta un aktu zāle, kas ieguva arī skatuvīti, bet jo īpaši 
visus apmeklētājus pārsteidz dekorētais gaitenis.

Arī novada vecie ļaudis ieguvuši jaunas, skaistas un 
moderni aprīkotas mājas – sociālās aprūpes cen
tru “senliepas”, kur aprūpi var saņemt 30 vecļaužu. 
Rembates pagastā novada sociālais dienests pašā gada 
nogalē atvēra sociālās rehabilitācijas dzīvokli, kurā 
trūcīgās un maznodrošinātās personas var saņemt ele-
mentārās higiēnas pakalpojumus, kā arī apgūt sadzīvē 
nepieciešamās iemaņas “Dzīves skolas” nodarbībās. 
Arī Ķegumā un Tomē tiek rekonstruētas vecās ēkas, lai 
jau pavisam drīz iekārtotu un atvērtu dienas centrus.

Novadā ir ļoti aktīvas nevalstiskās organizācijas, kas 
neizsīkstoši rūpējas, lai Ķeguma novads arvien attīstī-
tos un mūsu dzīves līmenis augtu. Patīkami, ka ik gadu 
tiek izveidota kāda jauna biedrība un arvien vairāk tiek 
aptverts viss novads. Ķeguma novada dome, ko vada 
roberts Ozols, apstiprinājusi divas atbalsta sistēmas. 
Katru gadu tiek organizēts iedzīvotāju iniciatīvas pro-
jektu konkurss, un 10–13 iedzīvotāju izstrādātajām 
iecerēm dome piešķir finansējumu līdz 500 latiem kat-
rai. Otra atbalsta iespēja ir pērn izveidotais Nevalstisko 
organizāciju atbalsta fonds, lai sniegtu finansiālu atbal-
stu ne tikai pašu biedrību attīstībai, bet arī līdz 300 
latiem lielu atbalstu dažādiem to rīkotajiem pasāku-
miem, kas domāti visiem novada iedzīvotājiem.

Pateicoties biedrībai “Starptautiskais soroptimis-
tu klubs “Ogre–Ķegums””, Ķeguma jaunieši ieguvu-
ši jaunu skeitparku, ko profesionāļi novērtējuši kā 
vienu no labākajiem.

Mūsu novada ģerbonī rotājas saule. 
Ķeguma novadā saules un gaismas 
nekad netrūks, jo mēs to ražojam, 
un mūsu labie darbi un sadzīve dod 
gaišumu līdzcilvēkiem.

Novēlam mums visiem stipru garu, 
možu skatu un lai Zilais cerību zirgs 2014. gadā atnes 
ikvienam kādu piepildītu cerību! Leposimies ar savu 
valsti, savu pašvaldību, jo tikai tā mēs būsim vienoti!

Zane Zemniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste



Ķekavas novada prioritāte ir iedzīvotāji, viņu dzī-
ves kvalitātes uzlabošana un labklājības veicināšana. 
Sekojot laikmeta tempam, pašvaldība meklē jaunas 
iespējas, kā saviem novadniekiem piedāvāt arvien 
plašāku un mūsdienīgāku pakalpojumu klāstu.

Ņemot vērā, ka Ķekavas novadā demogrāfijas līkne 
iet augšup un arvien vairāk jaunu ģimeņu izvēlas dek-
larēties mūsu novadā, jau labu laiku viens no priekš-
plānā izvirzītajiem mērķiem ir sakārtota un visiem 
pieejama izglītība. Ķekavas novadā 2013. gada laikā 
atvērts jauns bērnudārzs daugmalē, kas nodrošina 

ar vietām vairāk nekā simts bērnu, un apgriezienus 
uzņēmis auklīšu dienests, kura darbība izpelnījusies 
atzinību ne vien jauno ģimeņu vidū, bet arī valsts 
mērogā.

Ķekavas novada bērni un jaunieši saņem kvalitatīvu 
izglītību un iespēju apmeklēt vairākus desmitus dažā-
du interešu izglītības nodarbību, ar godalgām atgrie-
žas no olimpiādēm, izstādēm un sporta sacensībām. 
Taču visīstākā “zvaigžņu stunda” pagājušajā gadā bija 
ilgi gaidītās, jaunās un skaistās Ķekavas sākumskolas 
atklāšana 1. septembrī. Sapnis par jaunu skolu tika 
lolots jau teju divus gadu desmitus, līdz beidzot īste-
nojies. Plašās, gaišās un mūsdienīgās telpas piepilda 

bērnu prieks un dzirkstoša zinātkāre, te aug nākamie 
zinātnieki, pētnieki, uzņēmēji, amatnieki, sportisti – 
mūsu nākamā paaudze.

Jāteic gan, ka pērn atklāta tikai pirmā no trim projektā 
paredzētajām skolas ēkām – sākumskolas frontālā 
ēka, kurā izvietotas administrācijas un mācību telpas. 
Taču turpinām strādāt un lūkoties nākotnes virzienā. 
Tiklīdz būvniecības pirmais etaps noslēdzās, tika 
uzsākti darbi pie nākamā. Pašlaik norit sākumsko-
las projekta otrās kārtas paredzētie būvdarbi – top 
vēl divas ēkas. Tajās tiks izvietotas mācību klases, 
liela aktu zāle, kā arī ēdināšanas telpas. Taču arī tas 
vēl nebūs viss. Sākumskolas projektā paredzēta arī 
trešā kārta – moderna un starptautiskiem standartiem 
atbilstoša sporta halle ar peldbaseinu, te esam ieplā-
nojuši rīkot ne tikai valsts, bet pat starptautiska mēro-
ga sacensības dažādos sporta veidos, paplašināsim 
savu iespēju robežas.

Daudz paveikts arī sociālās jomas uzlabošanā. 
Rūpes par sabiedrības vismazāk aizsargāto daļu 

uztveram kā vienu no svarīgākajiem darbiem. Esam 
lepni, ka aizvadītā gada laikā atvērts jauns sociālais 
centrs mellupos un paplašinātas un ar liftu aprīkotas 
sociālās aprūpes centra telpas Ķekavā.

Neviens sapnis nav par lielu, neviens sapņotājs – 
par mazu. Novads domes priekšsēdētāja valta 
varika vadībā turpina virzīties uz priekšu, allaž 
paturot prātā izvirzītos mērķus. Tas strauji attīstās, 
pateicoties spēcīgai zinošu profesionāļu komandai 
un lieliskajām iespējām, ko sniedz galvaspilsētas 
tuvums.

vineta bērziņa,
Sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbalsta 

daļas vadītāja

ĶEKAVAS NOVADĀ
labas domas vairo labus darbus
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Lielvārdes novada svētki 2014. gadā notiks no 25. 
līdz 27. jūlijam.

Tradicionālie Lielvārdes pilsētas svētki, kas notikuši jau 13 
gadus, šogad iegūs jaunu formu, kļūstot par visa novada 
svētkiem. Tie turpinās mūsu svētku iemīļotās tradīcijas 
– ekumēnisko dievkalpojumu piektdienas vakarā un 
klasiskās mūzikas koncertu, makšķerēšanas sacensības, 
novada pašdarbības kolektīvu koncertus, amatnieku 
gadatirgu un radošās darbnīcas, kā arī sporta dienu.

Jaunums būs starptautisks vides objektu festivāls 
“dzīves ģeometrija” Rembates parkā Lielvārdē un 

daudzveidīgi pasākumi Jumpravā un Lēdmanē. Svētku 
laikā notiks arī novada kultūrvēsturi un amatniecību 
izzinošs pārgājiens, un visiem tā dalībniekiem būs 
iespēja uzzināt daudz jauna un interesanta par mūsu 
novadu. Tas būs aizraujoši un noderīgi!

Daudzus priekšlikumus svētku organizēšanā iesnie-
guši iedzīvotāji. Viņi aptaujā ieteica rīkot svētkus visā 
novadā, lai tos izjustu un svinētu visi novada ļaudis. 
Pie svētku rīkošanas jau ķērusies darba grupa. Mēs 
darīsim visu, lai šie svētki notiktu par prieku visiem 
novada iedzīvotājiem un mūsu viesiem. Sirsnīgi aici-
nām un gaidām jūs ciemos!

30. augustā gaidām Lēdmanē, kur topošajā biedrības 
“Zilais krusts” estrādē “Druvās” notiks starptautisks garī
gās mūzikas festivāls. Bet 11. oktobrī jumpravā plānots 
starptautisks bardu un folka festivāls “bardu rudens”.

beata Kempele,
“Lielvārdes Novada Ziņu” redaktore

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja aivara 
Troskas vēlējums jaunajā gadā
Cilvēki bieži mēdz būt glupi un spītīgi, egocentriski un 
neloģiski. Vienalga – piedod viņiem!
Ja būsi labsirdīgs, cilvēki vainos tevi, ka zem labsirdības 
maskas slēp izdevīgumu. Vienalga – paliec labsirdīgs!
Ja gūsi panākumus, tevi aplidos viltus draugi un patiesi 
ienaidnieki. Vienalga – tiecies pēc panākumiem!
Ja būsi godīgs un taisns, cilvēki centīsies apmānīt tevi. 
Vienalga – paliec godīgs un taisns!
Ja būsi mierīgs un laimīgs, tevi apskaudīs. Vienalga – 
paliec laimīgs!
To, ko tu gadiem celsi, kāds sagraus vienā naktī. Vienalga 
– turpini celt!
To labo, ko dari šodien, rīt cilvēki aizmirsīs. Vienalga – 
turpini to darīt!

(Māte Terēze)

LIELVĀRDES NOVADS
aicina uz šīsvasaras svētkiem

LIEPĀJA iedvesmo!

Lielvārdes andreja Pumpura muzeja kolektīva impro
vizācija par Laimdotas un Lāčplēša tēmu.

ilgoņa streiļa foto

2013. gads Liepājā bijis ar dažādiem pasākumiem 
bagāts un nozīmīgs gan kultūras un sporta jomā, 
gan liepājnieku ikdienas darbos un gaitās. Kā 
apliecinājums liepājnieku ilgtermiņa ieguldījumam 
pilsētas attīstībā un labākas vides nodrošināšanā ir 
titula “eiropas Gada pašvaldība 2013” saņemšana. 
“Tas ir augsts novērtējums ikviena liepājnieka pada-
rītajam darbam, radītajām idejām un piepildītajām 
iecerēm,” uzsver Liepājas domes priekšsēdētājs 
Uldis sesks.



Labie darbi tikuši novērtēti arī ārpus Liepājas un 
pat Latvijas. Starptautiskajā EDEN konkursā Liepāja 
ieguva titulu “eiropas izcilākais tūrisma galamērķis 
Latvijā”. Konkursa 2013. gada tēma bija – pieejams 
tūrisms jeb tūrisms cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Liepāja ir bagāta ar kultūras, mākslas un sporta tradī
cijām. Aizvadītā vasara Liepājā bijusi īpaši piepildīta 
ar dažādiem pasākumiem ikviena gaumei – sākot ar 
koncertiem, radošām darbnīcām un sacensībām un 
beidzot ar tādiem grandioziem pasākumiem kā plud-
males festivāls “Summer Sound”, Eiropas čempionāts 
basketbolā, Eiropas rallija čempionāts, Salvadora Dalī 
darbu izstāde Liepājas muzejā un citiem, kas Liepājā 
pulcējuši desmitiem tūkstošu viesu.

Arī tajos gada mēnešos, kad saule lutina mazāk, 
Liepājā kultūras un mākslas dzīve nenorimst, piedā-
vājot dažādas izstādes, ekspozīcijas un koncertus, kā 
arī citas radošas aktivitātes. Kā īpašas pērles izceļa-
mas Liepājas teātra izrādes un Liepājas simfoniskā 
orķestra koncerti, kas guvuši atzinību un augstu 
novērtējumu gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.

2013. gadu esam pavadījuši un 2014. gadu sagaidām 
daudzfunkcionālā centra “Lielais dzintars” zīmē. 
2013. gada 4. oktobrī “Lielajam dzintaram” ielikām 
pamatakmeni ar vēstījumu nākamajām paaudzēm 
par šodienas sapņiem un cerībām radīt Liepājas kul-
tūras, arhitektūras un mākslas vērtību, 21. gadsimta 
vizītkarti.

““Lielā dzintara” projektu raksturo daudzfunkcionali-
tāte un izcila, moderna un skaista arhitektūra. Turklāt 
šī ēka raksturos vienu no Liepājas vērtībām – dzintaru, 
kura krāsās laistīsies koncertzāles fasāde,” par projekta 
realizēšanu gandarīta Liepājas domes priekšsēdētāja 
vietniece silva Golde.

“Pamatakmens ielikšana Liepājai un visai Latvijai ir 
īpaši nozīmīgs notikums, par ko esam sapņojuši pēdē-
jos desmit gadus – par lielāko, greznāko, skanīgāko 
un mīlētāko dzintara graudu Baltijas jūras krastā. Tas 
ir objekts, kas ne tikai mainīs Liepājas pilsētas ainavu, 
bet arī mūsu domāšanu, nesot Liepājas vārdu pasaulē 
un pasaules elpu Liepājā. Esmu pārliecināts, ka te ne 
tikai uzstāsies pasaules līmeņa zvaigznes, bet arī tādas 
dzims,” uzsver Uldis sesks.

Daudzfunkcionālais centrs “Lielais dzintars” kļūs par 
vietu, kur varēs pilnvērtīgi radīt un baudīt kultūras 
dzīvi. Liepājas koncertzāles akustika, kas būs viena 
no labākajām pasaulē, sniegs iespēju klausītājiem 
nodoties kvalitatīvai mūzikas baudīšanai.

Visiem liepājniekiem, Liepājas skartajiem un Liepājas 
draugiem novēlam iedvesmas pilnu un radošas ener-
ģijas bagātu jauno gadu!

dace Ķēde,
sabiedrisko attiecību speciāliste

LIMBAŽU NOVADĀ
redz sauli un zvaigznes
Limbaži... Hanzas pilsē-
ta. Reņģu galvaspilsēta. 
Himnas pilsēta. Sudraba 
pilsēta. Limbaži – senie un 
mainīgie, viss vienuviet, kā 
smalks pavediens no vec-
pilsētas uzsācis savu ritē-
jumu, ietinot vēsturi, tradī-
cijas, kultūru, dzīvesprieku 
un darbīgu cilvēku idejas.

Mēs lepojamies ar savām 
vēsturiskajām vērtī
bām – šeit dzimis Latvijas 
himnas autors Baumaņu 
Kārlis, lepojamies, ka tikai 

Limbažos var apskatīt Baltijā vienīgo dzīvā sudraba 
muzeju, ko Tūrisma attīstības valsts aģentūra atzinusi 
par veiksmīgāko jauno tūrisma produktu 2013. gadā, 
tāpat esam ceļā uz Sudraba pilsētas tēla izveidošanu.

Pērn Limbažu novads ieņēma līdera pozīcijas 
daudzdzīvokļu ēku siltināšanā Rīgas reģionā, tāpēc 
saņēmām Rīgas plānošanas reģiona nomināciju 
“Pašvaldība Eiropas Savienības finansējuma piesais-
tei” konkursā “Eiropas Gada pašvaldība 2013”. Mūsu 
strūklaka “Kamols”, kas priecē ne tikai limbažniekus, 
bet arī pilsētas viesus, atzīta par labāko ārtelpu objek-
tu konkursā “Gada balva dizainā 2013”. 

2014. gadā Limbažu novadā būs vairāki nozīmī-
gi pasākumi: 24. maijā igatē atzīmēsim komponista 
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emiļa melngaiļa 140. dzimšanas dienu. Jubileja tiks 
svinēta Limbažu novada tautas mākslas svētkos “Še 
mana roka, še mana sirds”. Pasākumā sadziedāsies 
dažādu paaudžu koristi no visas Latvijas, pulcējot 
ap 1000 dalībnieku. 31. maijā lielkoncertā sadancos 
novada dejotāji. vasarā Umurgā notiks Latvijā vienīgais 
starptautiskais diksilendu festivāls. rudenī Limbaži 
uzņems viesus no visas pasaules, jo šeit notiks F1 
pasaules čempionāts miniatūriem elektromobiļiem, 
jo tieši Limbažos 2013. gadā izveidota automodelisma 
trase, kas atbilst pasaules čempionāta standartiem.

“Tikai laimīgie redz sauli un zvaigznes...” 2013. gads 
Limbažu novadam bija kultūras un sirds gads, kad 

vairākos nozīmīgos pasākumos – dziesmu un deju 
svētkos, trīs novadā rīkotajos starptautiskajos festivā-
los, pilsētas 790. dzimšanas dienā – sirds mīlestībā 
vienojās novada pašdarbnieki, iedzīvotāji un viesi 
no dažādām pasaules valstīm. Šajos svētkos spilgti 
izjutām kopību un vienotību, kas dara stiprus mūs un 
mūsu novadu.

Kopā ar pašvaldības vadītāju didzi Zemmeru vēlam 
– lai Zirga gads atauļo drosmīgs, spēcīgs un daudzso-
lošs! Veiksmi un izdošanos visa 2014. gada garumā!

Liene Preimane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

LĪGATNES NOVADU
vieno dziesma un deja

2013. gads Līgatnes novadā aizritējis dziesmu un deju 
svētku zīmē. Jau maijā Līgatnē pulcējās gandrīz 800 
dejotāju no tuvākās apkaimes, lai deju rakstus, kas 
jūlijā priecēja skatītājus “Daugavas” stadionā un visā 
Latvijā, parādītu novadniekiem.

Dziesmu un deju svētki ir tie, kas vieno mūsu mazo 
novadu, kur teju vai ikviens ir iesaistīts, lai godam 
nestu Līgatnes vārdu, – gan pieredzes bagātās audē
jas, kas steidza noaust kājautus, lai mūsu “Zeperi” 

varētu piedalīties tautas tērpu skatē, gan paši dejotāji 
un koristi, gan tautas lietišķās mākslas studijas dalīb-
nieces, vokālā ansambļa dāmas, gan viņu vīri, sievas 
un bērni un mēs pārējie, kas jutām līdzi un priecājā-
mies līdz ar viņiem.

Gan lielajos dziesmu svētkos, gan pie mums Līgatnē 
šogad godājām jāzepu vītolu viņa 150. jubilejā. 18. 
novembrī pieminējām šo latviešu mūzikas patriarhu 
un krāšņā svētku koncertā visi kopā izstaigājām viņa 
un mūsu Latvijas dzīves gaitas.

Tuvojoties gadumijai, vēlreiz mūs pulcēja kopā dejo-
tāji, kas jau desmito reizi aicināja draugus uz “rudens 
dančiem Lustūzī”.

2014. gadā pašvaldība un domes priekšsēdētājs 
Guntars Pīpkalējs vēl, lai dziedātāju, dejotāju un līdz-
jutēju pulks aug, jo tas būs apliecinājums tam, ka esam 
gana lepni, gana enerģijas un dzīvesprieka pilni, gana 
pārtikuši un gana radoši, lai 2018. gadā Līgatnes vārds jo 
košāk izskanētu Latvijas simtgades dziesmu svētkos.

inese Okonova,
Kultūras un tūrisma centra vadītāja

anitas jaunzemes 
foto



Kāpēc Līvānu novads ir vislabākā pašvaldība Latvijā, 
jautājām gan saviem Līvānu novada domes kolēģiem 
un priekšsēdētājam andrim vaivodam, gan uz ielas 
sastaptiem cilvēkiem – mūsu iedzīvotājiem.

“Jo Līvānu novads ir draudzīgs novads ģime-•	
nēm ar bērniem.”
“Jo pašvaldībā un uzņēmumos strādā sava •	
novada patrioti.”
“Jo šeit ir ļoti saliedēti cilvēki.”•	
“Jo te ir veiksmīgi uzņēmumi, drosmīga paš-•	
valdība, koša un sakārtota vide ģimenes lab-
sajūtai.”
“Jo novads nepārtraukti tiecas uz izaugsmi, •	
gudri plāno un arī sasniedz izvirzītos mēr-
ķus.”
“Jo mums ir jaukas un sirsnīgas tradīcijas – •	
Bēbīšu svētki, Danču muzikantu saiets, Pilsētas 
svētki, Zelta un dimanta kāzu jubilāru godi-
nāšana. 2013. gadā ieviesta jauna tradīcija – 
visiem Latvijas Republikas dzimšanas dienas 
pasākuma apmeklētājiem – kopīga milzu tor-
tes baudīšana.”
“Mums ir arī savs firmas ēdiens – Dubnas •	
un Daugavas akmeņi un garākā tautiskā josta 
Latvijā.”
“Jo te ir vieta, kur vēlamies, lai aug mūsu •	
bērni.”
“Jo Līvāni ir atslēga Latgales vārtos.”•	

Līvānu novada pašvaldību trāpīgi raksturo teiciens 
“Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Esam trešie Latgalē 
(uzreiz pēc lielākajām Latgales pilsētām – Daugavpils 
un Rēzeknes) no ERAF piesaistītā finansējuma (un 
ne tikai) ziņā. Eiropas Savienības projektu rezultātā 
Līvānos pēdējo gadu laikā renovēti visi, pat vismazā-
kie pagalmi, izveidoti bērnu rotaļu laukumi, uzstādīti 
soliņi, veikta apzaļumošana. Rekonstruētas ielas, silti-
nātas un renovētas gandrīz visas pašvaldības iestādes 
– kultūras nami, skolas, bibliotēka. Uzbūvēta autoos-
ta. Izveidota sporta infrastruktūra – stadions, sporta 

zāle un vieglatlētikas manēža. Jauniešiem domāta, 
moderni aprīkota ēka – jaunatnes iniciatīvu centrs 
“Kvartāls”, bet tam līdzās futbola un volejbola lauku-
mi un skeitparks.

Viena no “zvaigznēm”, kas 2013. gadā spoži iemirdzē-
jās Līvānu novada debesīs, ir jaunizveidotais, atkal 
atdzimušais Līvānu stikla muzejs – unikāla, mūsdie-
nīga stikla izstrādājumu ekspozīcija, kur iespējams 
skatīt visu Līvānu stikla rūpnīcas vēsturi. Vienīgā šāda 

ekspozīcija Baltijā, kur apskatāmi gan vēl 19. gadsim-
ta beigās ražotie stikla izstrādājumi, gan īpaši stikla 
elementi (tumša stikla plāksnes), kas rotā Brīvības 
pieminekli Rīgā, gan stikla mākslinieku autordarbi, 
kas ir tikai vienā eksemplārā, gan daudzi citi – vairāk 
nekā pieci tūkstoši eksponātu.

Līvānu pašvaldības darbā viens no stūrakmeņiem ir 
sekošana kristīgajām jeb vispārcilvēciskajām vērtī
bām. Mūsu novadā darbojas četru konfesiju (kato-
ļu, luterāņu, pareizticīgo, vecticībnieku) dievnami. 
2013. gada augustā Līvānos notika visas Latvijas 
Draudžu dienas, ko organizēja Baptistu draudžu 
savienība. Visi mūsu novada jaunatklātie objek-
ti vienmēr ir tikuši iesvētīti. Nav noslēpums, ka 
pat ūdens molekulas maina savu struktūru lūgšanu 
iespaidā. Tāpēc Ziemassvētkos un Jaungada naktī 
mēs sūtījām Visumā gaišas domas un lūgšanas par 
savu novadu, par tā vadītājiem un par cilvēkiem, kas 
te dzīvo, strādā un veido ģimenes. Atgriežoties pie 
pamatvērtībām, mēs spēsim izveidot valsti, ar kuru 
lepojamies! Sāksim katrs savā pašvaldībā! Un mums 
izdosies!

Ginta Kraukle,
Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

un indra artemjeva,
sabiedrisko attiecību speciāliste

jāņa magdaļenoka foto

LĪVĀNU NOVADS –
atslēga Latgales vārtos
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Lubānas novada pašvaldība un tās vadītājs Tālis 
salenieks lepojas kā vislatviskākais novads. 2013. 
gads lubāniešiem paliks atmiņā ar Lubānas nova
da karoga iegūšanu, ko tāpat kā Lubānas novada 
ģerboni rotā sudraba ozola zīles ar zelta lapiņām 
uz zila fona. Zilais fons zem ozolu lapām un zīlēm 
simbolizē ne tikai skaistos Aiviekstes upes līkločus. 
Lai arī Lubāna ezers atrodas nedaudz atstatus no 
jaunajām novada robežām, ezera un pilsētas vārdi 
cilvēku prātos ir nesaraujami saistīti. Latviešiem visu 
koku vidū dižākais ir ozols – varenuma, stipruma un 
pastāvības simbols. Liels ozols ir arī daudzu vēstures 
notikumu liecinieks. Latvietim ozols bijis nozīmīgs 
simbols visos laikos. Lubānas novadā ir daudz diž-
koku un koku, kas saistīti ar ievērojamiem cilvēkiem 

un vēsturiskiem notikumiem. Deviņas 
ozolzīlītes Lubānas novada ģerbonī ir 
apliecinājums ticībai – bērni ir mūsu 
galvenā bagātība!

Vasarā, nesot sava novada karogu XXv vispārējos lat
viešu dziesmu un Xv deju svētkos, izjutām patiesu 
prieku un lepnumu par savu novadu, skaisto karogu 
un kuplo svētku dalībnieku pulku. Šajos svētkos pie-
dalījās 128 Lubānas novada pašdarbnieki.

Aizvadītajā gadā Lubānas novadā savu darbību 
uzsāka ilgi lolotas un gaidītas pašvaldības iestādes 
– vēsturisko liecību un izstāžu zāle un jauniešu 
centrs.

Pērnajam gadam izvēloties kādu latviešu tautas 
sakāmvārdu, varam teikt: labāk zīle rokā nekā mednis 
kokā. Lai 2014. gads kā zelta ozolzīle katram atnes 
kāroto un sniedz veselību, saticību un mīlestību katrā 
ģimenē!

12. jūlijā visus laipni aicinām uz 13. starptautisko 
amatiermākslas festivālu “aiviekstes svētki”!

ilze Kraukle,
kultūras darba speciāliste

Patrīcijas Kolātes foto

LUBĀNAS NOVADS –
vislatviskākā pašvaldība

LUDZAS NOVADS –
īpaša pārvērtību vieta

Ludza ir senākā Latvijas pilsēta un Ludzas novads – 
īpaša pārvērtību vieta. Te senais sadzīvo ar jauno, 
vienojošais savijas ar atšķirīgo, te harmoniski lēnī-
gais latgaliešu dzīves tecējums ieplūst attīstības un 
pārmaiņu ritumā. To var izprast un izgaršot tikai šeit 
– Ludzas novadā.

2013. gads Ludzas novada pašvaldībai pagājis lielo 
rekonstrukcijas darbu zīmē. Ludzā vien tika uzsākta 
deviņu ielu posmu atjaunošana un divu laukumu pār-
būve. Pašvaldība palīdzēja īstenot vairāku daudzdzī-
vokļu namu energoefektivitātes projektus, labiekārtot 



pagalmus un piebraucamos ceļus. Daudzi uzsāktie 
darbi tiks turpināti arī šogad. Domes priekšsēdētāja 
alīna Gendele atzīst, ka sasniegtais iedvesmo un rosi-
na uz jauniem mērķiem un ieceru īstenošanu.

Pēc priekšsēdētājas domām, īstu “zvaigžņu stundu” 
mūsu novadnieki pērn piedzīvoja brīdī, kad sporta 
kluba “Latgols” vīriešu handbola komanda atkārtoti 
izcīnīja valsts čempionu titulu. Tā bija saliedētības un 
kopības izjūta, prieks un gandarījums, kas ilgi paliks 
atmiņā.

2014. gada vasaras saulgriežos ikvienu gaidīsim 
Ludzas pilskalnā, kur notiks tradicionālais un aizvien 
savdabīgais Lielais Latgaļu tirgus. jūlijā motoru rūko-
ņas skaņās noritēs “Klaidoņu dienas”. Ar sauli azotē 
atzīmēsim Ludzas dzimšanas dienu augusta pirmajā 
pusē. apjumībās svinēsim “bīzūs svātkus” (“Biezos 
svētkus”) – priecāsimies par novākto ražu un plūksim 
paveikto darbu augļus.

Jaunajā gadā lolosim domu, lai katram no mums 
senās pils mūri dod spēku un jauno ceļu bruģis virza 
uz priekšu. Lai mēs spētu panest to, ko paceļam, un 
sasniegt to, ko ieceram!

svetlana rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste

MADONAS NOVADS
ārpus stereotipu rāmjiem

Madonas novads domes priekšsēdētāja andreja 
ceļapītera vadībā 2013. gadu pavada ar gandarījuma 
izjūtu par sekmīgi padarītiem darbiem un vērienīgām 
iecerēm nākotnei. Īstenoto Eiropas fondu līdzfinan-
sēto projektu ziņā esam līderi valstī, un rezultāts 
redzams mūsu renovētajās un sakārtotajās pašvaldī-
bas iestāžu ēkās, atjaunotajos tautasnamos, sociālās 
aprūpes iestādēs, nobeigumam tuvojas ielu rekons-
trukcija novada centrā.

Mūsu novada ekonomiskās aktivitātes pamatā ir 
uzņēmējdarbība. Ar gandarījumu uzņemam katru 
ziņu par veiksmīgām mūsu uzņēmēju aktivitātēm, 
ikvienas jaunas darba vietas izveidošanos. Tāpēc kā 
lielāko veiksmi izdošanās augšgalā minam ražotnes 
un koģenerācijas stacijas “baltic block” atklāšanu 
Bērzaunes pagastā. Mūsu novada uzņēmēji ir radījuši 
uzņēmumu, ieguldot tajā lielākās investīcijas kopš 
neatkarības atgūšanas. Jaunais uzņēmums nodrošina 
50 darba vietas, turklāt ar konkurētspējīgo atalgoju-

mu palīdzējis no ārzemēm atgriezties mājās vietē-
jiem puišiem, kas bija devušies darba meklējumos. 
Pašvaldība atbalsta un arī turpmāk atbalstīs visdažā-
dākos uzņēmējus – gan iesācējus, gan tos, kas uzkrā-
juši uzņēmējdarbības pieredzi, gan investorus, kas 
vēlas novadā radīt jaunas darbavietas un tādējādi celt 
atalgojumu novadā strādājošajiem kopumā.

Nākamajā gadā novēlam dzīvot pozitīvisma un sav-
starpēja atbalsta gaisotnē! Centīsimies mūsu pašvaldī-
bas sistēmu padarīt pēc iespējas ekonomiskāk funk-
cionējošu un efektivizēt piedāvājumu iedzīvotājiem, 
lai idejas, kas nāk no ļaudīm, rastu auglīgu augsni, lai 
mēs palīdzētu tām izaugt līdz īstenošanai dzīvē. Lai 
nebaidāmies jaunu, pārdošu ideju, lai savās vēlmēs 
un iecerēs neesam pieticīgi, bet gan ejam ārpus iedo-
mātiem stereotipu rāmjiem! Lai esam ne tikai emocio-
nāli pozitīvi uzlādēti, bet arī fiziski veseli!

dzintra stradiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Mazsalacas novada pašvaldība ir pati labākā, jo tajā 
strādā darbotiesgriboša un uz pozitīvām pārmai-
ņām vērsta deputātu, vadības, domes darbinieku un 
ie stāžu vadītāju komanda. Mazsalacas novada paš-
valdības vadītājs Harijs rokpelnis ir jaunākais domes 
priekšsēdētājs visā Latvijā, un kopā ar izpilddirektoru 
ritvaru sirmo viņi veido lielisku un spēcīgu tandēmu, 
kas jau tagad – pusgadu pēc stāšanās amatā panākuši 
daudz pozitīvu pārmaiņu novadā.

Par 2013. gada “zvaigžņu dienām” mūsu pašvaldības 
dzīvē uzskatām pilsētas svētku nedēļu “mazsalacai 
85” ar saliedētiem novada iedzīvotājiem, sen nere-
dzētiem novadniekiem un pilsētas viesiem, kā arī 
dažādu interesantu aktivitāšu klāstu visām interešu 
grupām.

2013. gadu Mazsalacas novada pašvaldības vēsturē 
vislabāk raksturo teiciens – neskati vīru pēc cepures jeb 
– nevērtē novadu pēc izmēra!

Jaunajā gadā mūsu lielākā vēlēšanās ir – lai novada paš-
valdības rosīgo darbošanos pamanītu enerģiski uzņē-
mēji, jauni cilvēki un spēcīgas ģimenes, kas šogad gri-
bētu un varētu dot savu artavu Mazsalacas izaugsmē.

jūlija pēdējā nedēļā visus gaidīsim uz unikālajiem 
velosvētkiem “Ērenpreisam 123”, kuros jau tradicionāli 
saulītē tiks celti pirmie Latvijas laika velosipēdi un šā 
zīmola radītājs slavenais velosipēdu meistars Gustavs 
Ērenpreiss, kura dzimtās mājas ir Mazsalacas novadā.

ilze mitāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

MAZSALACAS NOVADU
nevērtējiet pēc izmēra!

MĀLPILS NOVADĀ
kultūrvēsturi pēta zinātniski

Atskatoties uz aizvadīto gadu Mālpils novadā, viens 
no spilgtākajiem notikumiem ir Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas izbraukuma sēde – zinātniskā konference 

“mālpils novada 
kultūrvēstures jau
tājumi”, kas norisi-
nājās Mālpils kultū-
ras centrā 29. augus-
tā un vērtējama kā 
nozīmīgs notikums 
ne tikai Mālpils 
novadā, bet arī 
Latvijā. Konferencē 
ar lasījumiem uzstā-
jās gan Latvijas 
sabiedrībā pazīsta-
mi zinātnieki, gan 
pārstāvji no muze-
jiem un zinātniska-
jiem institūtiem, gan 



arī vēsturnieki, novadpētnieki un interesenti no Rīgas, 
Sējas, Turaidas, Mores un Mālpils, arī Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidents Ojārs spārītis. Konferences 
rīkotāji bija Latvijas Zinātņu akadēmija un domes 
priekšsēdētāja aleksandra Lielmeža vadītā Mālpils 
novada pašvaldība, bet galvenā organizatore – bied-
rības “Idoves mantojums” valdes priekšsēdētāja māl-
piliete Dr. art. ieva Pauloviča.

Rudenī Mālpils novadā tika atklāts arī nozīmīgs tūris-
ma objekts – kājāmgājēju un makšķernieku taka 
gar mergupi. To veidojusi biedrība “Mālpils zivīm”. 
Taka vijas gar Mergupi no Mālpils viduslaiku pils līdz 

atpūtas vietai pie Oto Skulmes ozola pretī “Skulmju” 
muzejam. Visas takas garumā var atrast ne tikai labas 
strauta foreļu makšķerēšanas vietas, bet arī baudīt 
skaistus dabasskatus un izstaigāt Mālpils vēsturi no 14. 
līdz 20. gadsimtam.

Viens no 2014. gada nozīmīgākajiem notikumiem 
mūspusē būs mālpils novada svētki, kas tiks svinēti 
9. augustā.

esmeralda Tāle,
atbildīgā par izdevumu “Mālpils Vēstis”
mihaila ignata un raivja austriņa foto

MĀRUPES NOVADA
zelta un sudraba “zvaigžņu stundas”

MĒRSRAGA NOVADS cerību ragā

Mārupes novadā 2013. gads paliks atmiņā ar vairākām 
zelta un sudraba “zvaigžņu stundām”, ko aktīva, neat-
laidīga un aizrautīga darba rezultātā novadam nesis 
neviens cits kā mūsu iedzīvotāji – novada iedzīvinātāji.

Šovasar visā Latvijā Mārupes vārdam izcili licis skanēt 
novada deju kolektīvs “mārupieši”, kas Vispārējo 
latviešu dziesmu un deju svētku dejotāju konkursā 
atzīts par Latvijas labāko vidējās paaudzes deju kopu. 
Līdz šim augstāko sasniegumu Mārupes volejbola 
vēsturē sarūpējuši novada volejbolisti, 2013. gadā 
izcīnot sudraba medaļas Latvijas volejbola čempio-
nāta nacionālajā līgā. Esam lepni arī par sportistiem 
peldēšanā, basketbolā un citur, jo viņu neatlaidīgais 

darbs Mārupi pirmo reizi iecēlis Pierīgas sportiskākā 
novada titulā.

Zilā zirga gadā, gluži tāpat kā pirms diviem gadiem, 
Mārupē atdzims kopīga Jāņu ielīgošana, atgriezīsi-
mies arī pie novada svētku svinēšanas. 2014. gada 
augustā vairāku dienu garumā gan mārupieši, gan 
viesi varēs iesaistīties dažādās neierastās sporta, kul
tūras un uzņēmēju aktivitātēs. 

Gadumijā pašvaldības vadītājs mārtiņš bojārs ar savu 
komandu vēl katram atrast laiku sapņiem, jo labie nodo-
mi, par kuriem ilgstoši sapņots un domāts, piepildās.

Kate nītiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mērsraga novads ir labākā pašvaldība Latvijā, jo gan 
pašvaldības vadītājs Lauris Karlsons un darbinieki, gan 
iedzīvotāji ir gatavi to apgalvot ar augsti paceltu galvu!

Dabas daudzveidība, jūras piekrastes tradicionā-
lās nodarbes veidi un kultūras vērtības kontekstā ar 
mūsu laikmeta tendenci – saglabāt vietējo īpatnību 
un izkopt nacionālo identitāti – ir bagāts materiāls. 
Leģendas un nostāstus par Mērsraga novada vietām 
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un lietām var uzskatīt par baltu patiesību vai blēņu 
stāstiem, nosaukt par pagātnes paliekām vai dēvēt par 
mutvārdu vēsturi – tas ir katra paša ziņā. Kas to lai zina, 
vai bija tā vai nedaudz citādāk... bet leģendas nekad 
nerodas tukšā vietā. Un mērsrags ir bagāta vieta!

Mērsragā jau kopš pašiem novada nesenajiem pirm-
sākumiem zināms sauklis – “Mērsrags – iespēju rags”. 
Pie tā pieturamies arī ikdienā un cenšamies sasniegt 
gan pašvaldības uzstādītos mērķus, gan palīdzam 
mērķus īstenot iedzīvotājiem. Tāpēc domājams, ka 
Mērsraga novads var ieiet vēsturē ar teicienu – “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu” vai arī ar fragmentu no lat-
viešu tautasdziesmas: “Mazs bij tēva novadiņ(i)s, bet 
diženi turējās.” Tādējādi gribam uzsvērt, ka novada 
lielumam nav nozīmes, ja vien ir liela apņēmība un 
vēlme padarīt dzīvi labāku.

Gan nozīmīgākais, gan lielākais pasākums Mērsraga 
novadā šogad būs novada svētki augusta otrajā 

sestdienā. Šajos svētkos ik gadu noris svētku gājiens, 
kurā vienojas iedzīvotāji, uzņēmēji un svētku viesi. 
Gaidām ciemos!

madara brāle,
preses sekretāre

NAUKŠĒNU NOVADA
lielākie veikumi un ieceres

Aizvadītais gads Naukšēnu novadā iesākās ar jau-
nas tradīcijas iedibināšanu – jaundzimušo sveikša
nu pasākumā “mazais novadnieks”. Vēsturiski nozī-

mīgs brīdis bija rakstnieka Ērika Hānberga grāmatas 
“skujiņš naukšēnos” izdošana. Grāmatā apkopoti 
atmiņu stāsti par kolhoza “Naukšēni” laiku, kā arī 
informācija par pēdējo 20 gadu galvenajiem notiku-
miem, kas veicinājuši attīstību. Pērnvasar atzīmējām 
arī Naukšēnu novada vidusskolas jubilejas – Ķoņu 
skolai 145, bet skolai Naukšēnos – 75.

Īpašs prieks bija piedalīties dziesmu un deju svēt
kos Rīgā kopā ar kaimiņu un sadarbības partne-
ru deju kolektīvu no Helmes pašvaldības Igaunijā. 
Dejotprieku izjutām arī savā novadā, jo Naukšēnos 
organizējām starpnovadu skolēnu deju svētkus. 
Esam lepni par saviem iedzīvotājiem, kuri nova-
da vārdu nes ārpus tā robežām, parādot teicamus 
sasniegumus sportā, izglītībā un citās jomās!

Mūsu valsts 95. gadadienas priekšvakarā jau otro 
gadu pēc kārtas Naukšēnos notika novada simbola 
iesvētīšana – šoreiz iesvētījām naukšēnu novada 
karogu, kas simbolizē sauli un enerģiskos cilvēkus, 
kuri dzīvo un strādā mūsu novadā, kā arī novada sta-
bilitāti, mieru un Igaunijas robežu.

Paralēli svētkiem un kultūras pasākumiem noritē-
ja dažādi infrastruktūras uzlabošanas darbi. Viens 
no finansiāli apjomīgākajiem un laikietilpīgākajiem 
bija ūdenssaimniecības attīstības projekts. Veicām 
remontdarbus naukšēnu doktorātā, kultūras namā 
un skolu telpās. Uz lielākajiem autoceļiem uzstādī-
jām robežzīmes ar novada ģerboņa attēlu.

Tāpat kā citās Latvijas pašvaldībās, arī Naukšēnos 
pēc pašvaldību vēlēšanām daļēji nomainījās domes 

Par godu Latvijas republikas 95. gadadienai izveidotā 
ilustratīvā torte.



sastāvs, kā arī, balstoties uz izmaiņām likumā, sama-
zinājies deputātu skaits. Priekšsēdētājs gan palicis tas 
pats – jānis Zuments. Lai veicinātu novada attīstību, 
pašvaldības un domes darbā būtiska bija trīs attīstī
bas plānošanas dokumentu izstrāde un apstiprinā
šana. Visa gada garumā pašvaldība īstenoja dažādus 
projektus, kuru ietvaros iedzīvotājiem un lauksaim-
niekiem bija iespēja pabūt ārpus Latvijas robežām, 
lai smeltos jaunas ieceres novada attīstībai. Naukšēnu 
novads vienmēr ir atvērts jaunām sadarbības iespē-
jām, tādēļ esam uzsākuši sarunas par sadarbības līgu-
ma slēgšanu ar Borgholchauzenes pašvaldību Vācijā.

Šogad plānojam līdzvērtīgus darbus un projektus, 
piemēram, vidusskolas piebūves siltināšanu un reno-
vāciju un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanu. 
augustā kopā ar igauņiem uz mūsu valstu robežas 
organizēsim baltijas ceļa 25. gadadienas pasākumu.

Visām Latvijas pašvaldībām un iedzīvotājiem novē-
lam šogad kopā paveikt daudz labu darbu un no sirds 
priecāties par savu un arī citu veikumu!

nora Kārkliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasaules latviešu ģimeņu saiets
NERETAS NOVADĀ

NĪCAS NOVADS –
dzīvesvieta un pietura laimīgiem cilvēkiem

Aizvadītajā vasarā veselu nedēļu jūlijā Nereta un nere-
tieši uzņēma Pasaules latviešu ģimeņu saietu – 3x3 
nometni. To vērtējam kā pagājušā gada svarīgāko 
notikumu Neretas novadā. Pirmo reizi gods rīkot 3x3 
nometni Neretai bija uzticēts pirms 11 gadiem, un toreiz 
veiksmīgi tikām galā. Nereta ir viena no nedaudzajām 
vietām Latvijā, kas šo pasākumu rīkoja otro reizi.

Pirmoreiz 3x3 nometne notika 1981. gadā ASV – 
Garezerā. Šī tradīcija attaisnojusies jau vairāk nekā 
triju gadu desmitu garumā. Pasaules latviešu ģimeņu 
saiets ir viena no nozīmīgākajām kustībām, kas vei-
dota ar īpašu nodomu – pulcināt latviskā vidē trīs 
paaudzes, lai visi kopā varētu mācīties cits no cita un 
stiprinātu latviskās saites.

Uz 2013. gada saietu Neretā bija ieradušies ap 
400 latviešu no daudzām pasaules valstīm. Sevišķi 
liels prieks bija par saieta viesiem no Amerikas un 
Austrālijas, kuri mēroja ļoti tālu ceļu, lai būtu kopā ar 
mums. Nedēļas laikā nometnes dalībnieki piedalījās 
daudzveidīgās nodarbībās, piemēram, pirts rituālā, 
stikla apgleznošanā, pērļu rotu un sveču darināšanā, 
gleznošanā, spēlēja teātri, gatavoja latviskus ēdienus, 
auda, kala, darināja lelles, dejoja, sportoja un iesais-

tījās vēl daudzās citās aktivitātēs. Savām interesēm 
atbilstošu nodarbi varēja atrast ikviens, un ievirzes un 
pasākumi bija interesanti un iedvesmojoši!

Visa nedēļa 3x3 nometnes dalībniekiem pagāja 
draudzīgā gaisotnē, latviskā vidē, daloties prasmēs, 
izjūtot kopību un izbaudot šā pasākuma gaisotni. 
Savukārt mēs, vietējie, ar prieku un lepnumu izrādī-
jām savu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, kul-
tūras namu, bērnudārzu, muzeju “Riekstiņi”, Pilkalnes 
muižu, arī Sīļukalnus, Mazzalvi un citas vietas.

arvīds Kviesis,
Neretas novada domes priekšsēdētājs

Nīcas novada dome un pašvaldības darbinieki,  domes 
priekšsēdētāja agra Petermaņa iedvesmoti, cenšas 
īstenot novada devīzē – dzīvesvieta un pietura laimī-
gam cilvēkam – pausto. Aizvadītais gads bijis bagāts 
daudzveidīgām aktivitātēm un labiem darbiem.

Lejaskurzemes novadu čaklākie lasītāji aprīlī Nīcā 
pulcējās Grāmatu svētkos un bija gandarīti par iespē-

ju tikties ar rakstniekiem un nodarbību vadītājiem. 
Vasarā ļaudis, kam rūp savas mājas, sētas un apkārtnes 
sakoptība, jau tradicionāli apmeklēja nīcas dārzu 
dienu un ar pateicību viesojās skaistos, čaklu roku 
aprūpētos dārzos. Viņu vidū bija arī Saeimas priekšsē-
dētāja Solvita Āboltiņa. Daudziem ir lieliskas atmiņas 
par piedalīšanos pirmajā melleņu lasīšanas čempio
nātā Jūrmalciemā, bet 128 novada pašdarbniekiem 
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jeb katram trīsdesmitajam nīceniekam – par dalību 
lielajos dziesmu un deju svētkos Rīgā, izrādot Nīcas 
krāšņo tautastērpu. Arī ikdienā ļoti daudz novada 
iedzīvotāju sevi pilnveidojuši, piedaloties pašdarbī-
bas kolektīvos un izvēloties no daudzveidīgā pieaugu-
šo izglītības un sporta nodarbību piedāvājuma.

Priecē, ka aizvadītajā gadā izdevies īstenot novada 
ļaudīm nozīmīgus projektus – nosiltināt nīcas vidus
skolu un bērnudārzu, labiekārtot bernātu dabas 
parku, uzlabojot piekļuvi Čakstes kalnam, uzstādot 
skulptūru grupu un uzsākot dabas taku izveidi. 
Bernāti ir vieta, ko jau Latvijas pirmais Prezidents Jānis 
Čakste atzinis par skaistu, kūrorta izveidei piemērotu. 

Tagad ikviens Bernātu apmeklētājs var uzzināt par 
Jāņa Čakstes viesošanos un nīcenieču košo brunču 
noslēpumu. Vairākas labas idejas īstenotas, izsludinot 
pašvaldības atbalstītu projektu konkursu. Jaunieši 
un viņu vecāki ir gandarīti par iespēju vasarā iesaistī-
ties pašvaldības sabiedrisko darbu veikšanā.

Šogad turpināsim virzīties uz mērķi un aicināsim laimī-
gus cilvēkus pieturēt Nīcas novadā vidējās paaudzes 
tautas deju kolektīvu festivālā “soļi smiltīs” un Otaņķu 
etnogrāfiskā ansambļa 50 gadu jubilejas pasākumā.

Gunita Šime,
sabiedrisko attiecību speciāliste

OGRES NOVADS –
iedzīvotājiem bagātākais novads Latvijā

Ogres novada moto “Cilvēka un dabas harmonija” 
mūs arī vada, gādājot par saviem iedzīvotājiem, 
savu vidi un infrastruktūru. Ogres novadu bagātīgi 
lutinājusi daba – novadam cauri vijas Ogres upe, kas 
ietek tepat Daugavā. Nekur nav tik skaisti Zilie kalni 
un meži, kur dažādas aktivitātes notiek augu gadu un 
cilvēki tajās iesaistās no visas Latvijas un pat ārpus 

valsts robežām! Ogres novads ir lielākais novads 
Latvijā iedzīvotāju skaita ziņā – vairāk nekā 39 tūksto-
ši iedzīvotāju. Tieši viņi ir novada lielākā vērtība, un 
visi kopā mēs, pašvaldības un sava vadītāja edvīna 
bartkeviča atbalstīti, turpināsim pilnveidot un attīstīt 

novada ekonomiku, padarot pilsētu un visu novadu 
sakoptāku, skaistāku un dzīvošanai, darbam un atpū-
tai vēl pievilcīgāku.

Nozīmīgākie notikumi šogad noteikti būs saistīti ar 
uzsākto projektu turpināšanu un veiksmīgu, kvalita-
tīvu pabeigšanu. Viens no tiem – sešu pirmsskolas 
izglītības iestāžu rekonstrukcija, kas uzsākta jau 
pērn. 2014. gadā bērnudārzi iegūs jaunu veidolu, un 
palielināsies arī mūsu mazāko iedzīvotāju komforts. 

Šogad plānots pabeigt arī dambja izbūvi gar Ogres 
upi. Pagājušais gads Ogrē iesākās visai trauksmai-



ni – janvāra sākumā Ogresgala pagastā applūda 77 
dzīvojamās un dārza mājas, tāpēc pašvaldība nopiet-
ni strādāja, lai jau 2013. gadā tiktu uzsākta dambja 
nostiprināšana.

Ogres novadā iedzīvinātas vairākas skaistas kultūras 
tradīcijas. Citu starpā novada iedzīvotāji ar nepacietī-

bu gaida artūra manguļa mūzikla “Zilo kalnu milzis” 
pirmizrādi, kas plānota šovasar.

Veiksmīgu, darbiem raženu un priecīgu 2014. gadu!

baiba Trumekalne,
preses sekretāre
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OLAINES NOVADS –
vienots ikdienā un svētkos

OZOLNIEKU NOVADS
turas ar saknēm novadā

Olaines novada moto “Esam vienoti ikdienā un svēt-
kos” precīzi atspoguļo novada iedzīvotāju uzskatus 
un vienotību. To apliecina arī pašvaldību vēlēšanas 

1. jūnijā, kad mūsu iedzīvotāji pierādīja, ka ir vienoti, 
un, pateicoties viņiem, Olaines domi veido tikai trīs 
partijas. Tas precīzi atspoguļo to, ka mūsu novada 
iedzīvotāji zina, kādu pašvaldības vadību vēlas, un ir 
pārliecināti par savu izvēli.

Cilvēki Olaines novadā ir lielākā vērtība, un viņi 
to zina, tādēļ arī domei ir svarīgs viņu viedoklis 
pašvaldības pakalpojumu organizēšanā un lēmumu 
pieņemšanā iedzīvotāju interesēs. Olaines novada 
pašvaldības vadītājs andris bergs saka paldies visiem 
novada iedzīvotājiem. Arī turpmāk būsim vienoti 
domās un darbos!

Kristīne ivanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ikviena Latvijas pašvaldība ir laba un veiksmīga kādā 
konkrētā jomā, tāpēc šoreiz, noslēdzot 2013. gadu, 
gribētos akcentēt to, kāpēc Ozolnieku novada paš-
valdība ir nevis laba, bet īpaša… Īpašus mūs padara 

mūsu cilvēki, kuri, kopā strādājot un atpūšoties, spēj 
iedvesmot un motivēt cits citu – sasniegt arvien vairāk 
un dzīvot aizvien labāk, lai paaudze pēc paaudzes 
lepotos ar to, ka Ozolnieku novada ļaudis visi kopā 
un katrs atsevišķi ir ierakstīti “ar saknēm novadā…”.

Raiņa vārdi – “Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais 
darbs uz priekšu tiek!” spilgti atspoguļo 2013. gadu 
Ozolnieku novada pašvaldībā, kad pēc 24 gadu ilga 
darba novada vadītāja stafeti nodeva māris ainārs un 
pārņēma Pēteris veļeckis. Zināms, ka, lai turpinātu 
novada veiksmīgu attīstību, jāprot harmoniski līdzās 
pastāvēt ilgus gadus veidotām tradīcijām un jaunām 
idejām ar svaigu redzējumu par novada nākotni. 
Šāds process veiksmīgi norisinās tikai tad, ja ikviens 
novada iedzīvotājs un pašvaldības darbinieks sniedz 
savu ieguldījumu kopīga mērķa sasniegšanā, un tieši 
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to mēs kopīgiem spēkiem esam darījuši, pēc labā-
kās sirdsapziņas veicot mums uzticētos pienākumus 
ģimenē, izglītības iestādē, darbā un sabiedriskajās 
aktivitātēs.

Aicinām visus žurnāla “Logs” lasītājus pievienoties 
mums 2014. gada 10. maijā, kad notiks tradicionā-
lais piedzīvojums “Ozolnieku velotūre”, kas gadu 
no gada apvieno vairāk nekā 500 mazu un lielu 
velobraucēju, bet 26. jūlijā viesus gaidīs Ozolnieku 
novada svētki “ar saknēm novadā…”, piedāvājot 
apmeklētājiem krāsainu un pārsteigumiem bagātu 
svētku programmu.

Kā zināms, vēlēšanos nedrīkst izteikt skaļi, tad tā 
nepiepildīsies, tāpēc Ozolnieku novada pašvaldība 
gadumijā novēl cilvēkiem apstāties ikdienas steigā, 
atrast mirkli sev un klusībā vēlēties vienu, bet ļoti 
īpašu vēlēšanos, to pierakstīt uz lapas, ielikt aploksnē 
un noglabāt drošā vietā, lai 2014. gada nogalē aplok-

sni atvērtu un paskatītos, vai vēlēšanās piepildījusies. 
Mēs ticam, ka piepildīsies…

evita Kairiša,
sabiedrisko attiecību speciāliste

PĀRGAUJAS NOVADĀ
ar latviskumu un patriotiskumu

Pārgaujas novads ir latviskākais novads. Augstu 
vērtējam patriotisko audzināšanu, kam pašvaldība 
rada atbilstošus apstākļus. Latviskums un patriotisms 
sastopams ne tikai iedzīvotāju darbos un attieksmē, 
bet arī uzņēmēju darbībā. Pērn vienam no novada 
uzņēmējiem piešķirta mārketinga zīme “Latviskais 
mantojums”. Mēs mīlam un cienām vietu, kurā 
dzīvojam, un tas vien jau nozīmē, ka mūsu pašvaldība 
ir pati labākā Latvijā!

Visprecīzāk un kodolīgāk 2013. gadu mūsu pašvaldības 
vēsturē raksturo teiciens – “Kas grūti nāk, tas labi nāk!”.

Šis gads Pārgaujas novadam nesīs pārmaiņas un 
jaunus izaicinājumus, turpinot labi iesāktos darbus 
un ieviešot jaunas tradīcijas. 2014. gadam jābūt 
neaizmirstamam daudzo gadu virknē – ar cerībām, 
piedzīvojumiem, zvaigžņu mirdzumu acīs un spēku 

sirdīs. Šogad centīsimies izvairīties no trīs pagastu 
svētkiem un iesim zem viena – novada karoga un 
pirmo gadu svinēsim vienus Pārgaujas novada 
svētkus, kas notiks jūlija trešās nedēļas nogalē.

2013. gadā noslēdzās viena no nodaļām Latvijas 
vēstures grāmatas lappusēs, un, sākot ar 2014. gadu, 
rakstīsim jaunu – ar vēl nebijušiem notikumiem, 
neatsveramu pieredzi, cerībām un ticību, ka gads 
ikvienam būs labāks, pārticīgāks un laimīgāks. Lai arī 
ticībai ir liels spēks, bez pašu apņemšanās un stingras 
rīcības brīnumi nenotiks. Tādēļ mums visiem kopā 
jāmeklē jaunas iespējas izvirzīto mērķu īstenošanai.

2014. gads sola jaunus izaicinājumus gan Latvijai 
kopumā, gan Pārgaujas novadam. Ar pirmo janvāri 

novada iedzīvotāju fotoizstāde “mans latviskais novads”.
jau 14 gadus Lāčplēša dienā, pieminot Latvijas valsts 
karavīrus, pārgaujieši vienojas skrējienā apkārt rozulai.



iedzīvotājiem tik ierasto latu, kas ir bijis viens no atkal 
atgūtās neatkarības simboliem, kam bijām emocionāli 
pieķērušies, nomainījis eiro – cita vērtība, cits izskats. 
Sākotnēji liekas, ka cenas vizuāli pieaugušas, tāpēc 
šis būs liels pārbaudījums mūsu uztverei. Bet esam 
droši, ka ar mūsu novada iedzīvotāju gudrību un 
dzīves pieredzi kopīgi spēsim pielāgoties izmaiņām 
un pavērst tās mums vēlamā virzienā.

Vēlam visiem ticību saviem spēkiem, lielu darba 
sparu, sasniedzamus mērķus un īstenojamus 
sapņus!

Hardijs vents,
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs,

un jolanta vaido–Zālīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste

PĀVILOSTAS NOVADS
kā allaž gaida Zvejnieku svētkos jūlijā

PĻAVIŅU NOVADS –
sportiska pašvaldība

Aizvadītajā 2013. gadā Pāvilostas novadā notika nebi-
jis pasākums, kas tika organizēts kā pateicība vietē
jiem uzņēmējiem. Tā iniciators bija domes priekšsē-
dētājs Uldis Kristapsons, atbalstu idejas īstenošanai 
saņemot arī no domes deputātiem. Un tā novembra 
pēdējā dienā Pāvilostas pilsētas kultūras namā svinīgi 
tika pasniegti Pateicības raksti un piemiņas balvas 
trīs lielākajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa mak-
sātājiem un trīs lielākajiem darba devējiem. Plānots, 
ka šāda veida pasākums varētu kļūt par tradīciju arī 
turpmākajos gados.

2013. gada nozīmīgākais notikums mūsu novadā bija 
Upesmuižas parka estrādes pārvērtības, turklāt tās 
atklāšana sakrita ar pāvilostnieku tradicionālo pasā-
kumu – Zvejnieku svētkiem. Upesmuižas parka estrā-
di projektējis arhitekts Ralfs Rešetniks, kurš uztvēris 
Pāvilostas īpašo auru, projektējot arī citus objektus, 
piemēram, Veselības centru.

Zvejnieku svētki Pāvilostā katru gadu jūlija otrajā 
sestdienā tiek svinēti jau vairāk nekā 70 gadus pēc 
kārtas. Tie ir svētki ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, 

bet arī viesiem no tuvākām un tālākām vietām. Tādēļ 
aicinām uz tikšanos Pāvilostā arī 2014. gada jūlijā! Bet 
pirms tam – maija trešās nedēļas nogalē svinēsim 
Pāvilostas pilsētas 135. jubileju.

Jaunajā, 2014. gadā ļoti ceram, ka tiks atrisinātas 
ieilgušās problēmas Pāvilostas ostā. Par tās dziļumu 
runā jau vairāk nekā gadu, un gribētos, lai šogad šo 
jautājumu atrisinātu un ostā atgrieztos lielie zvejas 
kuģi. Osta ir kā Pāvilostas sirds, tādēļ ceram, ka mēr-
ķis – tur atjaunot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi – tiks 
sasniegts!

evita bumbule,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pļaviņu novads atrodas trīs kultūrvēsturisko novadu 
centrā, kur ir arī smaguma centrs, līdz ar to varam sevi 
dēvēt par Latvijas sirdi. Esam sportam draudzīgākais 
novads. Mums ir pretimnākoši cilvēki, draudzīgs paš-
valdības kolektīvs un darbojamies vienotam mērķim.

Par 2013. gada “zvaigžņu stundu” mūsu pašvaldībā var 
uzskatīt Pļaviņu aizsargdambja atvēršanas svētkus 

ar skrējienu pa to. Dambis ir ne tikai aizsargbūve, bet 
arī kļūs par pilsētas vizītkarti.

Izvēloties aizvadīto gadu un novadu raksturojošu 
sakāmvārdu, vietā ir tradicionālais “Mazs cinītis gāž 
lielu vezumu” vai mūsdienīgāks teiciens – viss plūst, 
viss mainās. Jo plūdi nāk un aiziet, bet Pļaviņas 
paliek.
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Līdz šim nepiedzīvots notikums Pļaviņu novadā pērn 
bija atraktīvie riteņbraucēji, kas startēja 4. maija neat
karības dienas velobraucienā, kas notika jau trešo 
gadu pēc kārtas.

Lielākais pasākums šogad būs Pļaviņu novada piecu 
gadu svinības, kas plānotas 23. jūnijā.

Mūsu lolotākā vēlēšanās jaunajā gadā – lai visiem 
novada iedzīvotājiem būtu darbs un tik daudz nau-
das, ka pietiktu visam nepieciešamākajam! Pļaviņu 

novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde šo vēlēju-
mu papildina ar četrrindi:

Lai tev būtu darbs, kas iepriecina,
Draugi, kuriem uzticēties,
Domas, kas nes gaismu,
Un nemiers, kas spārno!

jānis Peņģerots,
sabiedrisko attiecību un informācijas  

vadības speciālists

PREIĻU NOVADS –
griezieties pret sauli, tad ēnas paliks aiz muguras!
“Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. Griezieties 
pret sauli, tad ēnas paliks aiz muguras!” – tāds ir lat-
viešu tautas sakāmvārds, kas trāpīgi raksturo Preiļu 
novadu un tā cilvēkus 2013. gadā, un tā dzīvot mēs 
vēlam ikvienam.

Saules dotais siltums un gaisma Preiļu ļaudis pavada 
visu gadu un dod iedvesmu un gaišumu ikvienam 
darbam. Varu stāstīt par pašvaldības vadības, domes 
priekšsēdētāja alda adamoviča un deputātu uzdrīk-
stēšanos pieņemt svarīgus lēmumus daudzu apjo
mīgu projektu realizēšanai infrastruktūras jomā – 

komunikāciju sakārtošanā pilsētā, ielu asfaltēšanā, ēku 
renovācijā un siltināšanā, pilsētas un pagastu teritoriju 
labiekārtošanā, jaunu atpūtas objektu izveidošanā. 
Jāpiemin arī pašvaldības finansiālā palīdzība mūsu 

novada visu konfesiju baznīcām, vairāku reģionālo un 
valstiska mēroga pasākumu norisei Preiļu novadā.

Apliecinājums tam, ka paveiktie darbi bijuši nepie-
ciešami cilvēkiem, ir ikdienā teiktais paldies un labi 
apmeklētie pasākumi. Vasaras sākumā atklātā aktīvās 
atpūtas zona un bmX trase Preiļos pulcēja visas vasa-
ras garumā ikvienu, kurš savu brīvo laiku pavada kus-
tībā un sportojot. Preiļu novada svētki ar apjomīgu 
kultūras programmu, fantastisku koncertu un strūkl aku 
šovu noslēgumā katram iedeva milzīgu daudzumu 
pozitīvo emociju. Savukārt ziemas sporta cienītājiem 
ir izveidota aprīkota slēpošanas trase Preiļu parkā un 
pirmo reizi iegādāts tik daudz slēpju un slidu.

Domāju, ka būs precīzi trāpīts, ja nosaukšu par radošu 
drosmi un sava novada mīlestību arī visu to projektu 



realizāciju, ko veikušas daudzas nevalstiskās organi
zācijas un novada ļaudis. Pirmo reizi vēsturē, patei-
coties mūsu cilvēkiem, Preiļos izdots fundamentāls 
darbs – fotoalbums par Latgali. Par dzirkstoša prieka 
izpausmi var nosaukt mūsu novada tautas mākslas 
kolektīvu piedalīšanos dziesmu un deju svētkos.

Spilgtu piemēru ar novada cilvēku labajiem darbiem 
ir daudz, par ko arī pārliecinājušies Preiļu ciemiņi, 
atbraucot uz nelielo, bet allaž sakopto pilsētu un 
apmeklējot novada tūrisma objektus. Par saviem dar-

biem esam stāstījuši plašam lasītāju, radioklausītāju 
un TV skatītāju lokam.

Esam gandarīti par padarīto un priecīgi, ka mūsu cil-
vēku darbs un uzdrīkstēšanās ir pavērusi plaši daudzu 
iespēju durvis, lai saule mūsu mājās iespīdētu pavi-
sam dāsni. Jā, 2013. gadā bija arī ēnas, bet tās, kā teic 
tautas gudrība, palikušas mums aiz muguras.

Paldies ikvienam, kurš palīdzējis preiliešiem aizvadī-
tajā gadā – ar labu vārdu, derīgu domu un praktisku 
līdzdarbošanos! Vairāki mūsu planētas atraktīvie prāti 
jau plāno ceļojumus kosmosā. Esmu pārliecināta, ka 
arī kāds no preiliešiem tuvākajā nākotnē neatteiktos 
no piedāvājuma paskatīties uz mūsu planētu no cita 
punkta, un tomēr jaunajā – 2014. gadā mēs stingri 
stāvēsim ar kājām uz zemes un ienesīsim vēl vairāk 
mīlestības, līdzcietības un sapratnes te, kur katrs dzī-
vojam un strādājam – savās mājās, savā novadā, visā 
Latvijā. Lai bagāts un gaišs 2014. gads!

maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

PRIEKULES NOVADĀ
mājo prieks

Priekules novads – mūsu lepnums. Mūsu mājas, ar 
spārnotiem Ikara sapņiem un darbiem veidotas.

Mēs lepojamies ar saviem cilvēkiem un viņu labajiem 
darbiem. Priekules novada ļaudis ir ar sava novada 
ģerboņa varonim atbilstošu raksturu – ļaujas domu 
lidojumam un nebaidās riskēt. Priekules novads ir 
ikviens – gan tikko dzimis mazulis, gan nule savu dzīvi 
sācis jaunietis, gan pieredzējis sirmgalvis – ar savu 
novadu sirdī.

Mēs, Priekules novada iedzīvotāji, lepojamies ikreiz, 
dzirdot sava novada vārdu. Mūsu ļaudis nekurn un 
nesēž, rokas klēpī salikuši – kokmateriāli, gaļas izstrā-
dājumi, lauksaimniecība – tā ir neliela daļa no tā, ko 
priekulnieki piedāvā Latvijai un pasaulei.

Arī savu brīvo laiku protam pavadīt pilnvērtīgi un ar 
vērienu. Jau gadiem pilsētas vārdu spodrina rado
šā grupa “saspraude”, kuras veikumu varam skatīt 
mums tik nozīmīgā vēstures objektā – Zviedru vār-
tos. To restaurāciju ceram sākt jau šogad. Lepnumā 
par savu novadu Priekules dejotāji aizdejoja līdz 
dziesmu un deju svētkiem, kur viņus sagaidīja mūsu 
daudzskaitlīgais dziedātāju pulks.

Mīlestība un lepnums sākas ar tuvāko. Mēs kopjam 
savu namu un dārzu ne tikai sirdspriekam, bet dāvā-
jam skaistumu visam novadam. Šis darbs ik gadu tiek 
novērtēts konkursā “Par sakoptu novadu”.

Mēs – novadam un novads – 
mums. Priekules ikara svētkos 
savu domu lidojumu var parādīt 
un uzteikt ikviens. Tāpat Priekules 
novadu piemin seniori, jo arī 
viņiem ir sava vieta, kur netraucēti 
vadīt vakarus. Ja labi ir gan jaunam, 
gan vecam, tad – novadam būt!

Priekules novada pašvaldības vadītāja vija jablonska 
novēl – lai jebkurā gadalaikā, daudz nedomājot, 
varam teikt: “Mēs lepojamies ar Tevi, Priekule!” Jo – 
prieks mājo Priekulē!

Līga svara,
“Priekules Novada Ziņu” redaktore
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Labi darbu padarīju,
Skaisti svētkus nosvinēju –
Nepiekusu dancodama,
Neaizsmaku dziedādama.

Priekuļu novada pašvaldība 2013. gadu aizvadījusi 
jubileju un svētku gaisotnē.

23. aprīlī savu 100 gadu pastāvēšanu atzīmēja •	
valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts.
Maijā 50 darba gadus ar vairākiem pasāku-•	
miem atzīmēja vadošais keramisko būvmate-
riālu ražošanas uzņēmums “Lode”.
30. jūnijā tika svinēti•	  pirmie Priekuļu novada 
svētki.
XXV dziesmu un XV deju svētkos•	  piedalījās 
septiņi novada deju kolektīvi un sieviešu 
koris “Laumas”.
2. novembrī 30 gadu jubileju svinēja •	 vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “sadancis”.

2014. gada lielākais pasākums mūsu novadā būs jūlijā 
– laikā, kad vasara svin savu pilnbriedu, saule staigā 
pa zemes virsu, bites san saldajos liepu ziedos, smar-
žo sidraba smilgas un baltais āboliņš un rūgteni tvan 
vīgriezes tālajās pļavās. Pats vasaras vidus. Tas ir laiks, 
kad pilnībā izbaudīt ziedošās vasaras mirkļus.

Ūdens, zeme, smaržīgais 
gaiss, puķes un zāle, zvaig-
žņu čuksti un vēja dzies-
ma – visa dzīvā radība 
dod mums dzīvesprieku, 
enerģiju un spēku izturēt 
tumšos un garos ziemas 
mēnešus. Jūlijs ir laiks, kad 
varam teikt: “Mana pasau-
le zied!” Tas ir arī laiks, kad 
Priekuļu novada dārzu un 
parku īpašnieki aicina Lat

vijas puķu draugus uz kārtējo saietu, lai kopā prie-
cātos par augu bagātību un krāšņumu novada lauku 
viensētās, dārzos, apstādījumos un parkos, lai redzē-
tu Priekuļu novada cilvēku varēšanu, lai apbrīnotu 
viņu radošās idejas, mēģinātu tās īstenot savu dārzu 
pilnveidošanā un varbūt lai vienkārši ļautos vasaras 
vējam un baudītu vasaru. Tāpēc aicinām tevi 19. jūlijā 
ierasties Priekuļos, atvērt savu sirdi un dvēseli ziedu 
un smaržu pasaulei un veldzēties puķu ziedēšanas 
brīnumā!

Atšķirībā no citiem puķu draugu saietiem šis dos 
iespēju Priekuļu novadā pavadīt divas dienas. To 
laikā varēs ne tikai apmeklēt savdabīgākās, košākās 
un krāšņākās novada sētas, bet arī aplūkot ievēro-
jamus kultūrvēsturiskos objektus. Ar savu unikalitāti 
pārsteigs smilšakmens klinšu un alas komplekss 
“Lielā ellīte” – vienīgais šādas formas dabīgā smilšak-
mens veidojums Latvijā. Savukārt apmēram kilometru 
garā Līču–Laņģu klinšu smilšakmens josla būs kā 
brīnišķīga dabas ainavu izstāde ar milzīgām gleznām. 
Varēsit paviesoties amatciemā, kur cilvēki labiekār-
totā ciematā sadzīvo ar dabu un mežu. “brīvkalnu” 
takā iespējams ne tikai labi atpūsties, bet arī stiprināt 
piederības apziņu savai zemei un vairot savu garīgo 
spēku. Ikviens objekts atklās savu vienreizību un 
neatkārtojamību, un būs arī iespēja aplūkot apstādī-
jumus Priekuļu kapos.

Lai šie svētki mums visiem kopā dāvā daudz prieka un 
saules gan dabā, gan sirdī, izbaudot ziedošās vasaras 
mirkļus! Tos ceram izbaudīt arī mēs, vietējie – Prieku-
ļu novada pašvaldības vadītāja māra juzupa,

Īrisa Uldriķe,
“Priekuļu Novada Vēstu” veidotāja,

un daina Kahovska

PRIEKUĻU NOVADĀ
jūlijā būs puķu draugu saiets



Raunas novads un pašvaldības vadītāja evija Zurģe 
lepojas ar savām tradīcijām. Jau ceturto gadu Raunā 
norisināsies festivāls “rodam raunas novadā”. Katru 
gadu ar iedzīvotāju palīdzību tiek noskaidrots pro-
dukts, kas kalpo kā nākamā gada tēma. 2014. gads būs 
veltīts zivīm. Festivāls norisinās divas dienas. Pirmajā 
klausītājus priecē klusās mūzikas koncerts ar Latvijā 
pazīstamu mūziķu piedalīšanos, bet otrajā dienā 

notiek tirgus, degustācijas, pašdarbnieku priekšnesu-
mi un vakara programmā skaļās mūzikas koncerts, arī 
piedaloties Latvijā pazīstamiem mūziķiem.

Savukārt viduslaiku pavasara gadatirgus, kad no 
malu malām pie mums brauc tirgotāji un pircē-

ji, Ronennburgas pils 
pakājē notiks trešo gadu. 
Tirgus laikā apmeklē-
tājiem un tirgotājiem ir 
iespēja baudīt koncer-
tus, praktiski piedalīties 
dažādās viduslaiku aktivi-
tātēs un vērot viduslaiku 
priekšnesumus. Vakara 
programmā norisinās 
koncerts un tradīcionālā 
viduslaiku uguņošana uz 
ūdens.

Aizvadītajā gadā tika ieviesta jauna tradīcija – raunas 
vārda dienas svinēšana. No drošiem avotiem uzzi-
nājām, ka vārds “Rauna” ir ierakstīts 1940. gada kalen-
dārā 28. augustā. Pērn svinības notika Tanīsa kalnā. 
Kopā ar Raunas jaukto kori tika izdziedātas dziesmas 
par Raunu, varēja skatīties brīvdabas kino, un, pro-
tams, notika lielās svētku tortes degustācija.

Draugs, Rauna tevi aicina ciemos!

Linda Kručāne,
kultūras darba organizatore

RAUNAS NOVADA
tradīcijas

RĒZEKNE –
pilsēta Latgales sirdī

Rēzeknes pilsētas pašvaldība 
ir pati labākā Latvijā vispirms 
tāpēc, ka mēs šeit dzīvojam, 
mīlam savu pilsētu un rūpēja-
mies, lai tā kļūtu arvien attīstītā-
ka. Beidzamo četru piecu gadu 
laikā Rēzeknē noticis tik daudz 
pozitīvu pārmaiņu, cik nebija 

pa pēdējiem divdesmit gadiem kopā. To, kā pilsēta 
mainījusies, redz ne tikai Rēzeknes viesi, bet arī paši 
rēzeknieši, kaut arī, staigājot pa pilsētu ik dienas, 
pārmaiņas saskatīt ir grūtāk – pie tām pierodi pavisam 
nemanot.

Mūsu pilsētā darbojas brīnišķīga jaunā koncertzāle 
– Latgales vēstniecība “GOrs”, kas atklāta aizvadītā 
gada maijā un jau piesaistījusi visas Latvijas kul-
tūras ļaužu un kultūras pasākumu cienītāju uzma-
nību, vēstot interesentiem par Latgali, tās mākslu 
un kultūru. Rēzeknē nu jau vairāk nekā gadu dar-

bojas austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs 
“Zeimuļs”, kurā iekārtojusies Jaunatnes lietu nodaļa 
un Skolēnu interešu centrs, Tūrisma attīstības centrs, 
Latgales amatnieku salonveikals un darba prasmju 
izstāžu zāle, kā arī kafejnīca “Rositten” ar skatu uz 
pilskalnu. Arī Latgales kultūrvēstures muzejs piedzī-
vojis labas pārmaiņas un gaidīt gaida arvien jaunus 
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apmeklētājus, piedāvājot izstādes un ekspozīcijas 
visdažādākajām gaumēm.

Rēzeknē ļoti aktīvi tiek rekonstruētas ielas, un gal-
venā – atbrīvošanas aleja beidzot ieguvusi pavisam 
citus vaibstus – pilnībā atjaunots asfalta segums, lab-
iekārtotas autobusu pieturvietas, nomainīts apgais-
mojums un pazemes komunikācijas. Rēzeknē radu-
sies arī jauna iela – Gājēju iela, ko rēzeknieši ļoti 
iecienījuši – gan pastaigājoties pa to ar bērniem, gan 
laulātie un vēl nelaulātie pāri. Gājēju iela, virzoties 
gar Rēzeknes upi, sasaista skaistākos un jaunākos pil-
sētas objektus – “Zeimuļu”, GORU un arī pērn atjau-
noto Festivāla parku, un, kad tiks uzbūvēts Rēzeknes 
olimpiskais centrs, Gājēju iela pa upes krastu sasniegs 
arī to. 2013. gadā Rēzeknē pabeigta visu triju pilsētā 
esošo katlumāju rekonstrukcija, un centra rajona 
katlumājā kopš pērnā gada darbojas koģenerācijas 
iekārtas, kas kopā dod iespēju samazināt siltuma 
tarifus pilsētā.

“Zvaigžņu stundu” pērn mūsu pašvaldībā bijis daudz: 
koncertzāles atklāšana, daudzveidīgi un plaši pilsē-
tas svētki, kas savijās ar pirmo starptautisko Baltijas 
jūras reģiona valstu īsmetrāžas filmu kinofestivālu 
“Open Place”, skaistas un pacilātas Latvijas valsts 95. 
gadadienas svinības un Rēzeknes pilsētas Goda pil-
soņa nosaukuma piešķiršana kinorežisoram Jānim 
Streičam un vēl citas.

Visprecīzāk un kodolīgāk 2013. gadu mūsu pašvaldī-
bas vēsturē raksturo teiciens – “Mainies uz augšu!”, un 
Rēzekne mainās nepārtraukti. Viss, kas pēdējos gados 
pilsētā notiek, ir ievērības cienīgs, un par to gribas 
stāstīt visai pasaulei!

Visa šā gada garumā turpināsies olimpiskā centra 
“rēzekne” būvniecība. Mūsu lielākā vēlēšanās jauna-
jā gadā – lai pilsētā tiktu atvērti rūpniecības uzņēmu-
mi un tur būtu darba vietas rēzekniešiem un novada 
iedzīvotājiem. To kā pilsētas attīstības prioritāti allaž 
uzsver arī Rēzeknes mērs aleksandrs bartaševičs.

Laura sondore–strode,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Skanīgais un sportiskais 2013. gads
RĒZEKNES NOVADĀ

Mēdz teikt, ka runāt par mūziku ir tas pats, kas dejot 
par arhitektūru. Protams, mūzika ir jāklausās vai vēl 
labāk – pašam jādzied un jāspēlē, taču reizēm bez 
parunāšanas par mūziku arī nevar. Jo īpaši tāpēc, ka 
aizvadītais gads Rēzeknes novadam bijis ļoti skanīgs 
– sadziedāšanās par godu Sveču dienai, muzikālo 
“Vara talantu” meklēšana, Ģitāristu forums un vēl 
desmitiem muzikālu pasākumu 2013. gadā aizritējis 
Rēzeknes novadā.

Gads atnesis arī kādu muzikālu jauninājumu – 2013. 
gada janvārī tika dibināta rēzeknes novada vokālā 
studija “skonai”, kurā 30 bērnu un jauniešu ar ska-
nīgām balsīm var attīstīt savus muzikālos talantus 
vokālās pedagoģes Guntras Kuzminas un kustību 
pasniedzēja Edgara Juknas vadībā.

Kā zināms, šis bija dziesmu un deju svētku gads. No 
Rēzeknes novada dziedāt, dejot un smelties pozitī-
vas emocijas devās vairāk nekā 500 pašdarbnieku. 
Uz nedēļu iekavējās pļaujas darbi, bērni tika uzticē-
ti krustvecākiem vai babām, savukārt saimniecību 
pieskatīja kaimiņš, tomēr dejas, dziesmas un kopā-
būšanas vilinājums viņiem bija spēcīgāks par ierasto 

ikdienu. Savas pozitīvās attieksmes un tautas tradīciju 
spēka saglabāšanas dēļ ikviens no viņiem būtu pelnī-
jis Gada pašdarbnieka titulu.

Arī rudens Rēzeknes novadā pagāja ar mūzikas garšu, 
jo septembra beigās turējām īkšķus par rēzeknes 
novada pašvaldības jaukto kori “ezerzeme”, kas pie-
dalījās koru konkursā Itālijas pilsētā Rimini. Latgaliešu 
skaņās balsis un dedzīgās sirdis aizkustināja itāļu 
žūriju, un mājup koris pārveda sudraba un zelta dip-
lomus. Tas ir ievērojams sasniegums, ņemot vērā, ka 
konkursā piedalījās 33 kori no 16 valstīm.



2013. gads bijis skanīgs, taču dziesma nav vienīgais, 
kas paliks atmiņā. Rēzeknes novada iedzīvotājiem 
pērn bijuši arī ievērojami sportiski sasniegumi. Mēs 
īpaši lepojamies ar atdzimušajām tautas sporta tradī-
cijām – aizvadītajā gadā Rēzeknes novadā notikušas 
33 dažādas sporta sacensības un turnīri, kuros pieda-
lījušies 2820 sporta entuziastu. Svarīgi piebilst, ka tas 
ir teju divas reizes vairāk nekā 2011. gadā.

Gada skrējiena nosaukumu būtu pelnījis skrējiens 
“rāzna–mākoņkalns”, jo šī, iespējams, ir vienīgā 
skriešanas distance pasaulē, kurā uzvarot var saņemt 
māla podu ar naudu. Šoreiz 3,5 kilometrus garo 
distanci ar finiša sprintu stāvajā kalna virsotnē 200 

skrējēju konkurencē visātrāk pieveica Jānis Ļubka 
no Kārsavas novada un Iveta Malta no Viļāniem. 
Starp citu, šogad maijā notiks jau ceturtais skrējiens 
mākoņkalnā. Gaidām ikvienu azartisku cilvēku, kurš 
būtu gatavs aktīvi pavadīt laiku un pārspēt līdzšinējo 
trases rekordu – 14 minūtes un 25 sekundes!

2013. gadā esam iesākuši daudzus lielus darbus, ko 
šogad plānojam pabeigt, tostarp vairāku skolu silti
nāšanu un vēsturiskās Lūznavas muižas ēkas reno
vāciju, lai grezno kultūrvēstures pieminekli saglabātu 
un izveidotu par Rēzeknes novada nozīmes saieta 
namu, kas nodrošinās brīvā laika pavadīšanas, sporta 
un dažādu kultūras pasākumu norisi.

Ar lielu nepacietību gaidām arī vienu no spilgtākajiem 
šāgada notikumiem – rēzeknes novada dienas no 14. 
līdz 19. jūlijam, kad nedēļas garumā varēs dziedāt, 
dejot, spēlēt teātri, sportot, piedalīties dažādās aktivi-
tātēs un galvenais – būt kopā ar ģimeni un draugiem. 
Tās gaida arī pašvaldības komanda ar domes priekšsē-
dētāju monvīdu Švarcu priekšgalā. Tiekamies!

madara Ļaksa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Astoņi spilgti notikumi
RIEBIŅU NOVADĀ

• Rekonstruētā Riebiņu kultūras centra atklāšana
17. maijā oficiāli durvis vēra rekonstruētais Riebiņu 
kultūras nams, kas mainījies ne tikai vizuāli, bet arī 
ticis pie jauna statusa un nosaukuma – Riebiņu kultū-
ras centrs. Riebiņu kultūras nams pēc rekonstrukcijas 
vizuāli mainījis fasādi, tomēr kā atpazīstamības zīmi 
saglabājis pirms gadu desmitiem mākslinieku vei-

doto mozaīku. Novada domes priekšsēdētājs ilmārs 
meluškāns bija gandarīts, ka svinīgo atklāšanas pasā-
kumu apmeklēja aptuveni 700 novada iedzīvotāju 
un viesu.

• Pašvaldības atbalsts novada biedrību projektiem
Vasarā Riebiņu novada pašvaldība izsludināja mazo 
grantu projektu konkursu “iedzīvotāju iniciatīvu 
stiprināšana” ar mērķi atbalstīt vietējo iniciatīvas 
grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, spor-
ta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopša-
nas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju 
iesaistīšanos tajās. Pašvaldība atbalstīja visus septiņus 
iesniegtos projektus un katram piešķīra 300 latu.

• Jauniešu veiksmīgais starts Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē
No 13. līdz 15. jūnijam Ventspilī norisinājās Latvijas 
Jaunatnes olimpiāde, kurā pirmo reizi startēja arī 
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Riebiņu novada komanda. Kandidāti tai tika izvēlēti 
pēc reitinga galda tenisā, pēc izpildītā normatīva 
vieglatlētikas disciplīnās un pēc neatlaidības un vēlē-
šanās saistīt savu brīvo laiku ar sportu. Riebiņu nova-
da jaunieši rasma Ormane, Ligita Tumāne, mārīte 
Pokšāne, jānis Upenieks, anna Škuratova, ivans 
daņilovs, edgars molnieks un ruslans daņilovs 
Ventspilī uzrādīja labus rezultātus.

• Riebiņu novada svētki
Riebiņu novads pulcēja iedzīvotājus no tuvākiem un 
tālākiem pagastiem jau no 12. jūlija, un ciemiņiem 
un garāmbraucējiem par svētkiem vēstīja paceltie 
karodziņi visas Viļānu ielas garumā. Svētkiem veltīti 
pasākumi visu nedēļu notika arī pagastos, bet novada 
svētku kulminācija bija 20. jūlijā, kad Riebiņu ielās 
trompetistu pavadībā devās zirgu parāde. Dienas 
garumā amatnieku un mājražotāju tirdziņš un jautrs 
svētku jampadracis pulcēja novada pašdarbības 
kolektīvus. Jau par tradīciju kļuvusi nominācija “Gada 
cilvēks”, un 2013. gadā tās ieguvēja ir Sīļukalna kultū-
ras nama vadītāja anita Upeniece. Novada pašdar-
bības kolektīviem svētki turpinājās Sīļukalna kultūras 
namā, kur Saimnieču dienā vietējās saimnieces aici-
nāja uz gurķošanos un citām jautrām izdarībām, bet 
nedēļas nogalē aktīvās atpūtas bāzē “Silmalas” visiem 
dziesmu un deju svētku dalībniekiem tika pasniegti 
Pateicības raksti par ieguldīto darbu.

• Ratiņu parāde Rušonā
24. augustā Rušonas pagasta Kastīrē pirmo reizi noti-
ka pasākums “Ratiņu parāde Rušonā”, ko organizēja 
jauniešu biedrība “Jaunie spārni”. Izrotātie bērnu rati-
ņi un riteņi devās parādē pa ciemata galveno – Liepu 
ielu, bet pēc tam sekoja mazo rallijs “Ķeram vasaru 
aiz astes!”, kura dalībniekiem vajadzēja atrast kontrol-
punktus un izpildīt arī papilduzdevumus.

• “vella rats” riebiņos
Jau piekto reizi 21. septembrī Riebiņos startēja velokrosa 
sacensības “vella rats”, ko organizē Riebiņu vidusskola 
sadarbībā ar Riebiņu novada domi. Šoreiz sacensībās 
tika mainīts gan distances garums, gan tās papildināja 
ar jaunu disciplīnu – veloorientēšanos. Startētgribētāji 
atbilstoši vecumam un varēšanai varēja izvēlēties pus-
otra, astoņu vai 24 kilometru distanci, bet mazākie 
velobraucēji pārbaudīja savas spējas skolas pagal-
mā, pārvarot dažādus šķēršļus un veicot uzdevumus.

• Ierīkotas ugunsdrošības sistēmas bērnudārzā un 
vidusskolā
25. septembrī Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Sprīdītis” un Riebiņu vidusskolā tika nodotas eks-
pluatācijā jaunierīkotās ugunsdrošības sistēmas, kas 
tapušas ar Šveices finansiālu atbalstu. Lai novērtētu 
paveikto, Riebiņos bija ieradies arī Šveices vēstnieks 
Latvijā Markuss Niklauss Pauls Dutlijs.

• Atzinības raksti 16 novada iedzīvotājiem
18. novembra vakarā Riebiņu novadā tradicionāli noti-
ka Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltīts svinīgs 
pasākums un aktīvāko un darbīgāko iedzīvotāju sveik-
šana ar novada Atzinības rakstu un naudas balvu. Šoreiz 
to saņēma Silajāņu pagasta Kotļerovas bibliotēkas vadī-
tāja marija Zahareviča, Silajāņu pamatskolas saimnie-
cības daļas vadītājs stanislavs Provejs, zemnieku saim-
niecības “Niķīši” īpašnieki marija un nikodems Puduļi, 
pensionētā skolotāja sofija visocka, ārsta palīdze anna 
vaivode, zemnieku saimniecības “Laukvidus” īpašnieks 
Pēteris Teilāns, sociālās aprūpes centra “Rušona” pavā-
re anna danilova, Rušonas pamatskolas pirmsskolas 
grupiņas audzinātājas palīdze rita Grebeža, jaunie-
šu biedrības “Jaunie spārni” vadītāja inese Šuksta, 
zirgu audzētavas “Trīs vītolu staļļi” vadītājs juris astičs, 
Riebiņu vidusskolas direktora vietnieks saimnieciska-
jos jautājumos juris Čižiks, zemnieku saimniecības 
“Viktorija” īpašnieks ivans daņilovs, skolotāja valentīna 
mičule un zemnieku saimniecības “Gribolva” īpašnieki 
jevģēnija un jāzeps sērmie. Svētku koncertā piedalījās 
arī sadarbības partneri no ārvalstīm – Baltkrievijas dele-
gācija un Glubokoje pilsētas akadēmiskais koris.

rolands naglis,
sabiedrisko attiecību speciālists

ROJAS NOVADĀ
var izbaudīt labu kino jūras krastā

Mūsu pašvaldība ir pati labākā Latvijā tāpēc, ka daudz 
resursu mēs tērējam iedzīvotāju drošībai, izglītošanai 
un iespējām lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Katrā cie-
matiņā ir sava vieta kopāsanākšanai un ļaudis, kas šo 
misiju veic. Mēs pārdomāti izlietojam savas finanses, 
bet dāsni dalāmies ar labiem vārdiem saviem ļau-
dīm.

Ļoti daudz pozitīvu emociju novadniekos un viesos 
sniedz kinofestivāls “rojaL”, kad četrās vietās inte-
resentiem ir iespēja baudīt dažādu valstu, dažādu 
žanru un dažādu emociju piesātinātas kinofilmas, bet 
noslēguma naktī Rojas pludmalē tiek demonstrēts 
kino uz lielā ekrāna, un vari sēdēt jūras krastā, baltās 
smiltīs un izbaudīt šo mirkli.



Visprecīzāk 2013. gadu mūsu pašvaldības vēsturē 
raksturo šāds teiciens – “Ir jāizvirza lieli mērķi, jo tajos 
vieglāk trāpīt”.

Jaunajam gadam mēs lolojam vēlēšanos, lai ļaudis 
netiktu dalīti: mēs – valdība, jūs – tauta, bet visi būtu 

kopā un ar vienu kopēju mērķi – mīlēt un cienīt to 
zemīti, kas mums atvēlēta dzīvošanai.

2014. gada lielākais, nozīmīgākais un interesantā-
kais pasākums Rojas novadā būs gadskārtējie 
Zvejnieksvētki 12. jūlijā. Gaidām ciemos!

eva Kārkliņa,
Rojas novada domes priekšsēdētāja

Esi savējais
ROPAŽU NOVADĀ!
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2013. gads Ropažu novadā aizritējis aktīvu un veselīgu 
aktivitāšu gaisotnē. Pavasarī, tiklīdz nokusa pēdē-
jais sniegs, sadarbībā ar aktīvajiem iedzīvotājiem 
un biedrībām Ropažu novadā aizsākām veselīgas 
sportošanas akciju “Katram vienu kilometru”, kuras 

ietvaros reizi nedēļā katrā 
no novada lielākajiem cie-
miem aicinājām iedzīvotā-
jus uz kopīgu sportošanu, 
tādējādi piedomājot par 
kustību nozīmi ikdienā, 
veselīgu dzīvesveidu un 
iespēju uzlabot savu vese-
lību un dzīvesprieku.

Četros lielākajos novada ciemos – Ropažos, 
Zaķumuižā, Silakrogā un Muceniekos tika iezīmēta 
vienu kilometru gara trase, ko reizi nedēļā kopā ar 
citiem aktīvistiem konkrētā nedēļas dienā konkrētā 
laikā ikviens pēc savas izvēles varēja veikt skrienot, 
ejot, nūjojot vai skrituļojot, piefiksējot arī savu indi-
viduālo starta un finiša laiku. Akcija tika organizēta uz 
absolūtas brīvprātības principiem, bez dalības mak-
sām un ilga sešus mēnešus – no aprīļa līdz oktobrim. 
Akcijā piedalījās 422 ropažu novada iedzīvotāji, 
kuri kopā veica 4500 kilometrus.

Akcijas laikā novadā iepazīti un atklāti jauni sporta 
entuziasti, kurus esam spējuši iesaistīt dažādās nova-
da aktivitātēs, kā arī kopīgi pavisam no cita skatpun-
kta palūkojušies uz to, ko varam un kas kopīgiem 
spēkiem iespējams mūsu veselības veicināšanā.

Akcija “Katram vienu kilometru” iekļāvās arī 
starptautiskās veselības nedēļas “now we move” 
aktivitātēs, ko Latvijā koordinēja Latvijas Tautas sporta 
asociācija. Šīs nedēļas mērķis ir veselīgā sportošanā 
iesaistīt vairāk nekā simts miljonus eiropiešu. No 7. 
līdz 13. oktobrim ik dienu kādā no novada ciemiem 
notika dažādas veselību veicinošas aktivitātes – kaulu 
blīvuma pārbaude, kopīga savingrošanās, nūjošana, 
orientēšanās, sporta spēles un citas, kā rezultātā 
Starptautiskās veselības nedēļas noslēgumā Ropažu 
novads ieguva godalgoto 2. vietu. Lepojamies ar šo 
panākumu un arī turpmāk esam apņēmības pilni 
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mudināt iedzīvotājus dzīvot veselīgi, daudz kustēties 
un darīt to kopā ar citiem, jo tā ir gan vieglāk, gan 
jautrāk!

Vēl svarīgs pagājušā gada notikums Ropažu novada 
pašvaldībā bija multifunkcionālo centru atklāšana 
divos novada ciemos – silakrogā un Tumšupē. Centri 
kalpo par vietu, kur iedzīvotājiem tuvu dzīvesvietai 
saņemt dažādus pašvaldības bezmaksas pakalpoju-
mus – pieeju internetam, bibliotēkas pakalpojumus, 
dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas un kopīgus 
kultūras pasākumus, kā arī iespēju izglītoties un vien-
kārši satikties, lai saturīgi pavadītu savu brīvo laiku.

Arī šogad Ropažu novada pašvaldība un domes 
priekšsēdētājs Zigurds blaus aicinās ikvienu novada 
iedzīvotāju būt aktīvam un iesaistīties dažādās paš-
valdības iniciatīvās un ikdienas un svētku aktivitātēs 
ar vadmotīvu “Esi savējais Ropažu novadā!”.

inga Koleča,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

RUCAVAS NOVADA
bagātais gads

2013. gads Rucavas novadā bijis notikumiem bagāts – 
atklājām Ģedimina Salmiņa piemiņas istabu, atzīmē-
jām Rucavas etnogrāfiskā ansambļa, Rucavas amatier-
teātra un Rucavas sieviešu vokālā ansambļa 30 gadu 
jubileju, atklājām bērnu rotaļu laukumus un Dunikas 
saieta namu, izstrādājām novada attīstības plānu, 
teritorijas plānojumu un stratēģiju, uzņēmām Rucavā 
ministriju un citu iestāžu pārstāvjus, kas vērtēja nova-
du konkursā “Eiropas Gada pašvaldība”.

Saviem iedzīvotājiem izdodam bezmaksas informa-
tīvo izdevumu “duvzares vēstis”, kur atspoguļojam 
notikumus novadā, tajā skaitā Rucavas sievu aktivitā-
tes. Par ikmēneša tradīciju kļuvusi mākslinieku izstāžu 
atklāšana kultūras namā, kā arī Uzņēmēju dienu rīko-
šana, kas Rucavas novadā notiek visas vasaras garumā. 
Organizējam pieredzes apmaiņas braucienus, kā arī 
uzņemam citu novadu un valstu delegācijas. Esam 
izdevuši katalogu par rucavas novada uzņēmējiem 
un organizējam Traktordienas, seminārus un kursus. 
Lai atbalstītu zemniekus, pērn kļuvām par Latvijas 
Zemnieku federācijas biedru. Pašvaldība atbalsta arī 
Rucavas novada biedrības, piešķirot līdzfinansējumu to 
projektiem, piemēram, etnogrāfiskās mājas “Zvanītāji” 
rekonstrukcijai, “Zvanītāju” vasaras skoliņas organizēša-
nai, aprīkojuma iegādei ģimenes ārstiem un citiem.

Jaunā tradīcijā pāraug iecere katru gadu organizēt 
konferenci par rucavas novada vēsturi. Esam patei-
cīgi Vairai Vīķei–Freibergai, Imantam Freibergam un 
daudzajiem labajiem cilvēkiem, kas pērn piedalījās 
pirmās konferences organizēšanā un atklāšanā.

Tradicionāls kļuvis arī pašvaldības organizētais pava
sara pikets uz rucavas–Liepājas šosejas ar mērķi 

pievērst uzmanību un prasību pēc nepieciešamās 
gādības visiem Latvijas ceļiem, kas savukārt ir būtisks 
faktors uzņēmējdarbības vides attīstībai. Esam patei-
cīgi par 2013. gada akcijas atbalstu ekonomistam 
Dmitrijam Smirnovam un visiem, kam rūp Latvijas 
nākotne, kā arī satiksmes ministram Anrijam Matīsam 
par solīto atbalstu šajā jautājumā un jau veiktajiem 
darbiem.

2014. gadā turpināsim uzturēt novada skolas, ambu-
lanci un citas iestādes, kas nepieciešamas novada 
iedzīvotājiem, kā arī plānojam, ka šogad darbu uzsāks 
Keramikas darbnīca, Austrumu cīņu mākslas klubs, 
Rucavas novada būvvalde un Ģimeņu atbalsta centrs. 
2014. gadā novadā notiks dažādi pasākumi, tajā skaitā 
3x3 nometne, kuras pamatmērķis ir latvisku zināšanu 
paplašināšana, ģimeņu stiprināšana, latviskās kopības 
izjūtas veicināšana un latviskas kultūrvides attīstīšana. 
Šogad izdosim Ģedimina Salmiņa un Guntas Timbras 
grāmatu par Rucavas vēsturi. Vienas no lielākajām 
svinībām 2014. gadā būs Dunikas pagasta 95. gads-
kārta.



Jaunajā gadā visiem vēlam – lai jums ir sapņi un 
uzdrīkstieties un rīkojieties, lai tie piepildās, lai izdo-
das saskatīt iespējas, lai jūsu sapņu piepildījums dara 
jūs pozitīvus, dzīvespriecīgus un turpiniet izstarot 
gaismu, labestību un mīlestību! Paldies visiem, kas 
domā un dara Rucavas, Dunikas un Latvijas labā! 
Lai jaunais 2014. gads nes veselību, dzīvotprieku un 
labklājību!

Līga stendze,
Rucavas novada domes priekšsēdētāja

RUGĀJU NOVADS
tiecas uz augšu

Mēs, rugājieši, lepojamies ar 
saviem un savu novadnieku 
sasniegumiem vietējā un valstiskā 
mērogā. Mēs esam sava novada 
un Latgales patrioti, tāpēc cenša-
mies saglabāt iedibinātās, kā arī 
radīt jaunas tradīcijas. Mūsu priori-
tāte ir iedzīvotāju labklājība, tādēļ 

vienmēr atbalstām un iedrošinām iedzīvotājus iesais-
tīties sabiedriskajās aktivitātēs un izteikt savus priekš-
likumus un ieteikumus pašvaldības darbībā. Mēs 
esam sportiski – aktīvi organizējam sporta turnīrus, 
čempionātus basketbolā, volejbolā un hokejā; esam 
aktīvi kultūras dzīves veidošanā – turpinām rīkot gan 
jau iemīļotos pasākumus, gan arī ar jaunām idejām un 
apņēmīgu darba sparu organizējam jaunus.

Liels pavērsiens novada dzīvē sākās pēc pašvaldību 
vēlēšanām, jo mainījās novada vadītājas – stafeti no 
iepriekšējās domes priekšsēdētājas ritas Krēmeres, 
kura pašvaldību vadīja kopš 1997. gada, pārņēma 
sandra Kapteine. Līdz ar to pašvaldības dzīvē nāca 
dažādas pārmaiņas, bet nu 
jau varam teikt, ka iedzī-
votāji un jaunā vadība ir 
savstarpēji apraduši, tāpēc 
izdodas veiksmīgi sapras-
ties un sniegt atbalstu.

Rugāju novada sauklis 
“Tiecies uz augšu!” rakstu-
ro novada nemitīgo mai-
nību, virzību un attīstību, 
tiecoties pēc izaugsmes. 
Aizvadītais gads bijis veik-
smīgs realizēto projektu 
ziņā. Patīkami, ka pama-
zām novadā atgriežas vie-
tējie jaunieši, kas dzimto 
novadu izvēlas par savu 
darbavietu. Pērn ievēroja-

mus rezultātus sacensībās, olimpiādēs un arī čempio-
nātos sasnieguši mūsu skolēni.

Šogad augustā atzīmēsim rugāju skolas 110 gadu 
jubileju. Pasākumā ieplānotas dažādas aktivitātes, 
ieskaitot, protams, skolas absolventu salidojumu un 
svētku koncertu.

Jaunajā gadā vēlētos, lai ikviens iedzīvotājs spētu 
noticēt svētku brīnumam un apjaust to, ka brīnumi 
var notikt arī ikdienā. Ikviens sev varam ik dienu 
sagādāt patīkamus mirkļus un pozitīvas emocijas, pa 
vienam vien īstenojot saplānotos darbus un tiecoties 
sasniegt savus mērķus un ieceres. Kopā mēs varam 
īstenot ne tikai katrs savas ieceres, bet arī darbus paš-
valdības attīstībai un izaugsmei. Ceram, ka 2014. gadā 
veiksmīgi turpināsim realizēt ieplānotos projektus, lai 
iedzīvotājiem būtu prieks atrasties siltās, renovētās 
ēkās un uzturēties tīrā, sakoptā vidē.

madara balode,
sabiedrisko attiecību speciāliste

rugāju stadiona 
atklāšanas svētkos 27. septembrī.
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janvārī uz Dzirnavu dīķa izcēlu lielo Rundāles asari, 
sacensībās ierindojoties starp veiklākajiem zemledus 
makšķerniekiem. Tā Jaunais gads tika godam iesvē-
tīts, solot bagātību un pārticību.

Februārī metu kaunu pie malas un braucu pie kai-
miņbrāļiem lietuviešiem, lai vienotos kopīgā svētku 
gaidīšanas priekā, atzīmējot kaimiņvalsts neatkarības 
dienu. Šamējie, protams, parādā nepalika, un kopīgā 
svinēšana beidzās Rundāles pusē.

martā tiku pie senlolotā Rēdliha (tā, kas “Dinamo 
Rīga” hokejists) autogrāfa, piedaloties Ceturtajā jau-
niešu saietā.

Gatavojoties bagātajiem gada notikumiem, aprīlī čakli 
piestrādāju pie sava novada sakopšanas, iesaistoties 
Vislatvijas Lielajā talkā. 140 iedzīvotāju 280 darba 
rokas piepildīja 1900 maisus atkritumu, kopumā sama-
zinot mūsu novada svaru par sešām tonnām gružu.

maijā āvu kājās pastalas, apjozu zobenu un devos 
pierādīt zemgalieša varēšanu Mežotnes pilskalna 
svētkos. Te kā katru gadu – seno cīņu paraugde-
monstrējumi, brauciens vikingu laivā ar Lielupes vēju 
burās, senie amati un tikšanās ar domubiedriem un 
vēstures cienītājiem.

Vasaras sākumā jūnijā vētīju pašvaldības darboņu 
solīto un paveikto un devos uz pašvaldību vēlēša-
nām. Pēc saspringtā lēmuma pieņemšanas sekoja 
pelnīta atpūta – Rundāles novada svētki Rundāles pilī, 
kas šoreiz tika izvadīti zem devīzes “Skanam, vizam, 
tiekamies!”.

jūlijs pagāja dziesmu un deju svētku zīmē. Izlocījām 
kājas un skanīgi piedziedājām galvaspilsētu Rīgu. Arī 
uz vietas Rundālē izrādījām savas mākas un varēšanas 

Annas dienas gadatirgus atklāšanā – tagad 17 šķirņu 
mājas sierus un kūpinātu gaļiņu, kā arī dažādu ziedu 
medu un citus lauku labumus var iegādāties tepat 
mūsu Rundāles mājtirgū.

Tirgošanās un jautras izdarības sagaidīja mūs augustā 
lielajā Kirmašā jeb gadatirgū Svisločā Baltkrievijā. 
Sajūtas bija neaprakstāmas – mazliet no nostalģijas, 
pārsteiguma un emociju gūzma no cilvēku pozitīvās 
sagaidīšanas! Arī mēs nestāvējām malā – dancojām, 
dziedājām un cienājām ar gardajiem speķa pīrādzi-
ņiem.

septembrī devos uz Saulaines profesionālo vidus-
skolu, kur tikos ar sen neredzētiem kursa biedriem 
un pasniedzējiem. Latvijas senākā lauksaimniecības 
iestāde atzīmēja 105 gadu jubileju!

Oktobrī pārliecinājos, ka tehniskais progress ir labs, 
taču pārbaudītas vērtības vēl labākas. Vairāk nekā 50 
kilometrus no Pakrojas Lietuvā līdz Rundālei mēroja 
pasta kariete ar četriem brašiem “žemaitukiem” – lie-
tuviešu zirgiem! Visu cieņu pajūga vadītājam, kuru 
nebiedēja nedz skarbais vējš, nedz lietus, vairāk nekā 
sešas stundas uzmundrinot rikšotājus. Un visu cieņu 
zirgiem, kuri visas šīs sešas stundas pacieta šo uzmun-
drināšanu.

RUNDĀLES NOVADA hronika
jeb Vismaz 12 iemesli, kāpēc Rundālē tik labi dzīvojas

Lielajā talkā pārliecinājos, ka mans mašīnīts ir gana 
ietilpīgs, jo iekšpusē divtik maisu ierūmējās, i kaimiņus 
paņēmu līdzi.

mūsu novadnieki izrādās lieli šmorētāji – kādi tik 
rudens labumi pagrabos nav atrodami, ko lielajā 
degustāciju galdā likt!

rundāles mājtirgus atklāšanas lentes griešana tika 
uzticēta novada annām.



11. oktobrī beidzot noskaidroju, kas ir pļepenīca 
un pūtelis (un tas nav tas, pēc kā tas izklausās) un 
kā garšo zustreņu savārījums un sīpolu mikslis. Ar 
nepacietību gaidīšu nākamo gadu un Starptautiskajai 
putras dienai veltīto pasākumu. Celšu augšā vecās-
mammas receptes, lai parādītu, ko pats māku!

novembrī uzzināju, ka jāpērk ziedi un jāiet kaimiņu 
sveikt – apbalvoja par ieguldījumu novada sabied-
riskās dzīves attīstībā. Visi tik skaisti un pacilāti, mir-
dzums acīs. Beigās gan izrādījās, ka ziedu krietni par 
maz, jo novadā vesels pulks talantīgu cilvēku dzīvo 
– gan bērnus labi māca, gan dejo un dzied!

Visu decembri čakli adīju, šuvu un cepu, lai iesais-
tītos tradicionālajā Ziemassvētku labdarības akcijā 

“Sasildīsim sirdis!”. Pašadītas zeķes, piparkūkas un 
lauku labumi nokļuva daudzās mūsu novada iedzīvo-
tāju mājās. Īpaši par mūsu Ziemsvētku vecīša apcie-
mojumu priecājas vientuļie pensionāri.

Patiesā cieņā – rundālietis

P.s. Jaunajā gadā novēlam gan sev, gan citām Latvijas 
pašvaldībām labestību, mieru, zirga stabilitāti un 
kumeļa možumu!

Redakcijas piebilde. Rundāles novada pašvaldības dar-
bus un nedarbus akceptē domes priekšsēdētājs Aivars 
Okmanis, bet hronista pienākumu veicēja ir sabiedrisko 
attiecību speciāliste Kristīne Kociņa.

RŪJIENAS NOVADĀ
“laime nav pasaulē, tā ir tevī pašā un tavās rokās”
2013. gada augustā pirmo reizi Latvijā Rūjienas novadā 
svinēja “Laimes festivālu”. Svētkos novada iedzīvotāji 
un viesi piedalījās izklaidējošos un izglītojošos pasā-
kumos, kuru galvenā tematika – laime, piemēram, 
festivāla svētku gājienā veiksmes izjūtu daudziem 
dāvāja arī tradicionālo laimes nesēju skursteņslauķu 
rokas pieskāriens. Tā kā viens no festivāla uzdevu-
miem ir “inficēt” ar laimes “vīrusu” visu Latviju, pēc 
festivāla ceļojošo karogu Rūjienas pašvaldības vadī-
tājs Guntis Gladkins nodeva Smiltenei, kas būs 2014. 
gada “Laimes festivāla” organizētāja.

Aizvadītajā gadā novadā noslēdzās pirmā Nīderlandes 
fonda KNHM projektu konkursa “iedzīvotāji veido 
savu vidi” realizācija. Izmantojot piešķirto finansējumu, 
iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību ierosināja un pavei-
ca nozīmīgus savas dzīves vides uzlabojumus – tika 
nobruģēts pagalms pie dzīvojamā nama un izveidoti 
divi bērnu rotaļu laukumi, labiekārtota dabīgā dzeramā 
ūdens ņemšanas vieta. Tāpat labiekārtota igauņu rakst-
nieka un mitologa Reiņa Sepa piemiņas māja. Bet jaun-
izveidotā Oļas upes kultūrvēsturiskā dabas taka tagad 
vilina daudzus pastaigas mīļotājus. 2013. gads bija tikai 
sākums iedzīvotāju un pašvaldības kopējai darbībai, arī 
šogad turpināsies ieceru un sapņu īstenošana.

Saka, ka, piedzimstot bērnam, debesīs iedegas kāda 
zvaigzne. Tādēļ, ņemot vērā demogrāfisko situāciju 
novadā un valstī kopumā, katrs jaundzimušais novad-
nieks ir mūsu pašvaldības “zvaigžņu stunda”. 2013. gada 
nogalē Rūjienas novadā reģistrēts 31 jaundzimušais.

Jaunatne ir mūsu vērtīgākais un būtiskākais resurss, 
kas pašvaldībai prasmīgi un talantīgi “jāapsaimnie-
ko” – gluži kā stāstā par “pieciem talantiem”, kurā 
tiek atzinīgi novērtēts, ka kādam uzticētās vērtības ir 
nevis jāpaslēpj, bet gan saprātīgi jāattīsta un jāvairo. 

Gādājot par to, pašvaldības jaunizveidotais rūjienas 
jauniešu centrs kļuvis par kodolu, kas palīdz lau-
kos dzīvojošajiem jauniešiem īstenot savas idejas 
un vienlaikus būt noderīgiem vietējai kopienai. Tā, 
piemēram, gada nogalē jaunieši paši gatavoja pipar-
kūkas un dāvināja tās pilsētas senioriem. Savukārt 
četri Rūjienas vidusskolēni aizvadītajā vasarā, izman-
tojot Rūjienas un Japānas Higašikavas pilsētas sirsnīgo 
sadraudzību, vairākas nedēļas mācījās Higašikavas 
vidusskolā un iepazinās ar vietējo kultūru un tradīci-
jām. Jācer, ka gūtās ierosmes iedvesmos jaunos cilvē-
kus un nākotnē būs noderīgas novada attīstībai.

2014. gada sākums būs pāreja uz eiro, kam gatavs 
arī Latvijas ziemeļu pierobežas Rūjienas novads. To 
īpaši apliecinās Igaunijas prezidents Tomass Hendriks 
Ilvess, kurš, apsveicot Latviju ar eiro ieviešanu, savu 
iecienīto saldējumu iegādāsies Rūjienā, jau maksājot 
jaunajā Eiropas valūtā.

ieva Zemīte,
Attīstības nodaļas vadītāja,

un vita melbārde,
kultūras nama direktore

vides objekts “Ligzda” rūjienā.
aigara Lapiņa foto
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Mēs dzīvojam Ziemeļvidzemē, pie jūras ar krāšņām 
upēm, neskartiem mežiem, Ziemeļvidzemes bio-
sfēras rezervātā. Salacgrīva ir ZAĻAIS novads, kurā 
izmanto vēja spēku, zemes, jūras un saules siltumu. 
Mēs domājam par tīru vidi, sakoptu apkārtni un vese-
lu, izglītotu un atpūtušos cilvēku.

Par to, kas būs nākotnē, var spriest pēc pagātnes un 

tagadnes. Mūsu liktenis atkarīgs ne tikai no valsts 
varas, bet arī no katra indivīda vēlmes dzīvot, strādāt, 
mācīties un pilnveidot sevi. Aizvadītais gads ir bijis 
pretrunu, šaubu, jaunu atklāsmju un vecu patiesību 
atklāšanas gads. Novēlam, lai Jaunais gads sakārtotu 
jūsu domas, piešķirtu apņēmību jūsu rīcībai un dotu 
augļus jūsu iedomātajiem darbiem! Mēs gaidām jūs 
ciemos Salacgrīvas novadā – masku festivālā feb

SALACGRĪVAS NOVADS
gadu mijā

SALAS NOVADĀ
pie Daugavas ir viss!

Mums ir viss! Daugava, tās nebeidzamais tecējums, 
Sēlijas pakalnu skaistums, darbīgi un uzņēmīgi cilvēki. 
Pašvaldības darbinieku komandas galvenais uzdevums 
ir strādāt iedzīvotāju labā. Tas nav tikai skaists sauklis, 
bet gan mūsu darba galvenais pamatpostulāts ikdienā.

Salas novadu veido Salas un Sēlpils pagasts – katrs ar 
savu odziņu. Salas pagastā ir attīstīta uzņēmējdarbība, 
bet Sēlpils pagasts lepojas ar bagāto vēsturi un skais-
tām ainavām. Pašvaldību un gandrīz visas iestādes, 
izņemot vienu, vada sievietes. Vienmēr esam pratuši 
vienoties, lai līdzsvaroti attīstītu visu novada terito-
riju, protams, izmantojot ES struktūrfondu līdzek-
ļus, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām 
un atbalstot vietējos uzņēmējus. Tāpēc mēs gribam 
dzīvot, strādāt un audzināt bērnus labākajā Latvijas 
novadā – Salas novadā!

2013. gada “zvaigžņu diena” mūsu pašvaldības dzīvē 
bija 1. jūnijs, kad noslēdzās četru gadu posms pašvaldī-
bu darbā un novada iedzīvotājiem bija iespēja izteikt 
savu attieksmi par paveikto, kā arī domāt par nākotni. 
Iepriekšējo gadu novada domes darbs novērtēts ar 

iedzīvotāju izcilu atbalstu – 75,84% vēlētāju savu balsi 
atdeva par sarakstu “Vienoti mūsu novadam”, un paš-
valdību tāpat kā agrāk turpina vadīt irēna sproģe.

Aizvadītā gada raksturojumam izvēlamies Anšlava 
Eglīša sacīto: “Nav lietas, kas nebūtu atrisināmas ar 
mazu drusku vesela saprāta un labas gribas.” Bet dīvai-
nākais notikums mūsu pašvaldībā pērn bija vilku 
lenkšanas laikā no meža iznākušais lācis!

Jaunajā gadā mūsu lielākās cerības saistās ar salas 
vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaug-
stināšanas projekta īstenošanu.

Kultūras pasākumi 2014. gada vasarā salas novadā:
24. maijā•	  – Salas novada svētki;
28. jūnijā•	  – Sēlijas novadu dziesmu un deju 
svētki Zvejnieklīcī;
26. jūlijā•	  – Daugavas svētki Zvejnieklīcī.

Kristīne jucīte,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste

svētki un vainags daugavai – kā apliecinājums 
likteņupes spēkam un ietekmei uz cilvēkiem, kuri 
dzīvo līdzās tās tecējumam.

salas novada vimpeļa iesvētīšana biržu evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā.



ruārī, plostnieku svētkos maijā, akustiskās mūzi
kas festivālā “sudraba kaija” Liepupē, jūras svēt
kos salacgrīvā, “Positivus” festivālā jūlijā, Klasiskās 
mūzikas festivālā, salacgrīvas pilsētas svētkos un 
ainažu Ziemeļlivonijas svētkos augustā un, pro-
tams, nēģu dienā oktobrī!

Aicinām arī apskatīt Ainažus, Salacgrīvu un Liepupi – 
vietas ar savu īpašo šarmu, redzēt un izbaudīt Ziemeļ-
latvijas skarbo dabu, izjust upi nebeidzamā plūdumā, 
vēju priežu galotnēs un jūru ar neatkārtojamiem 
saulrietiem!

dagnis straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs,

un ilga Tiesnese,
Informācijas nodaļas vadītāja

SALASPILS NOVADĀ
atbalsta daudzbērnu ģimenes

Mūsu pašvaldība ir pati labākā 
Latvijā tāpēc, ka tā ir mūsu pašval-
dība!

Visprecīzāk un kodolīgāk 2013. gadu Salaspils novada 
vēsturē raksturo mūsu pašu moto – “Mēs – iedzīvo-
tājiem, nevis iedzīvotāji –mums!”. To domes koman-
dai ikdienā liek iegaumēt arī pašvaldības vadītājs 
raimonds Čudars.

Par 2013. gada “zvaigžņu stundu” Salaspils novada 
dzīvē var uzskatīt jaunās sporta halles atklāšanu. Tas 

ir nozīmīgs un ilgi gaidīts objekts kopš sirsnīgas un 
svētītas pamatakmens ielikšanas līdz par krāšņam 
šovam atklāšanas ceremonijā un intensīvam darbam 
šobrīd enerģiska direktora vadībā.

Par neparastāko aizvadītā gada notikumu mūsu paš-
valdībā var uzskatīt priekšvēlēšanu kampaņas laikā 

deputātu kandidātu iestudēto teātri pēc Blaumaņa 
darbu motīviem – atklājās, ka deputātu kandidāti 
ir tiešām labi aktieri. Bet, ja nopietni, tad pavasarī 

Radošuma nedēļas ietvaros salaspiliešu saadītās čībi-
ņas kā dāvanas mūsu jaundzimušajiem noteikti deva 
papildu impulsu deputātiem rudenī apstiprināt tik 
ļoti novērtēto daudzbērnu ģimeņu atbalsta prog
rammu ar moto “Trešais bērns – par brīvu”.

2014. gada nozīmīgākais notikums mūsu novadā būs 
ilgi gaidītā miera ielas rekonstruēšana.

Pie Jaungada nakts vēlēšanām pieder arī visneticamā-
kās, tāpēc savam novadam kā pašu svarīgāko vēlētos, 
lai Salaspils atrastos policentriskās attīstības centrā!

Lolita Trukšāne,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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Mūsu pašvaldība ir pati labākā tāpēc, ka Saldus nova-
dā rūpējas par saviem cilvēkiem. Mēs turam godā 
stipras un strādīgas ģimenes, atbalstām talantīgus 
jauniešus, priecājamies par katru mazo novadnieku 
un neaizmirstam par vecajiem ļaudīm. Saldus nova-
da pašvaldības darbinieki domes priekšsēdētājas 
indras rassas vadībā nenogurstoši dara savu darbu, 
lai cilvēkiem radītu patīkamu un sakārtotu dzīves un 
uzņēmējdarbības vidi.

Aizvadītajā gadā noslēgti svarīgi projekti Saldus pil-
sētas ielu tīkla sakārtošanā – pabeigti darbi Robežu 
un Viesnīcas ielā, sakārtotas peldvietas pie Saldus 
ezera un Novadnieku pagastā, siltināta Saldus 2. 
vidusskolas ēka un nomainīts apgaismojums telpās, 
Zaņas pagastā uzstādītas autonomās apgaismojuma 
laternas, ūdenssaimniecības attīstības būvniecības 
darbi pabeigti Pampāļu, Kursīšu, Jaunlutriņu, Šķēdes 
un Saldus pagasta Druvā, uzbūvēta Saldus Mūzikas 
un mākslas skolas ēka, un paveikti daudzi citi lielāki 
un mazāki darbi.

Jo īpaši lepojamies ar jauno saldus mūzikas un 
mākslas skolu – vietu, kur mazie saldenieki gaišā, 

sakārtotā un mājīgā vidē var apgūt mākslas brīnumus 
un mūzikas noslēpumus. Turklāt jaunā ēka ieguvusi arī 
profesionāļu atzinību, saņemot Latvijas Arhitektūras 
gada balvu.

Līdzās šiem pabeigtajiem darbiem ir virkne iesāktu 
projektu – turpinās darbs pie pilsētas ielu tīkla sakār-
tošanas, uzlabojot uzņēmumu un izglītības iestāžu 
pieejamību – Dārza, Celtnieku un Kuldīgas ielā, tiek 
izbūvēta piebūve speciālajai pirmsskolas izglītības 
iestādei “Cerībiņa”, pabeigts darbs pie Saldus novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimenes 
atbalsta dienas centra ēkas pieejamības uzlabošanas. 

Novadā notiek vairāku izgāztuvju rekultivācija, tiek 
aktualizēts Sātiņu dabas lieguma dabas aizsardzības 
plāns, plānota putnu novērošanas platformas būv-
niecība.

Pašvaldībai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar 
novada uzņēmējiem – cilvēkiem, kuri, aktīvi strādā-
dami savā nozarē, vienlaikus sekmē novada ekono-
misko attīstību. Lai atbalstītu savus uzņēmējus, nova-
dā ne tikai īsteno dažādus infrastruktūras attīstīšanas 
projektus, bet arī organizē regulāras tikšanās, kurās 
pašvaldības pārstāvji informē uzņēmējus par jaunu-
miem pašvaldībā, savukārt uzņēmējiem ir iespēja 
jautāt par sev aktuālām tēmām, šādi efektīvāk sadar-
bojoties. Tāpat mūsu uzņēmējus aicinām piedalīties 
ikgadējā izstādē “ražots saldū”, un kopā ar viņiem 
tiek organizēti saldus novada svētki.

Pērn izveidota jauna tradīcija īpaši sumināt Saldus 
novada jaunos iedzīvotājus, aicinot uz svinīgu pasā
kumu jaundzimušos un viņu ģimenes. Mazuļiem 
pasniedz sudraba karotītes ar novada simboliku, un 
ģimene saņem vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā. 
Pagājušajā gadā aizsākta arī tradīcija sumināt pārus, 

kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Novadā 
notika arī bērnības svētki, kas guva iedzīvotāju atbal-
stu un notiks arī citus gadus.

Tāpēc mēs droši sakām, ka Saldus novada pašvaldī-
ba ir labākā Latvijā. Mums ir radoši cilvēki, darbīgi 
uzņēmēji, sakārtota dzīves vide un vieta, kur augt un 
attīstīties, kurā veidot un radīt, no kuras atsperties 
lidojumam un kurā allaž atgriezties.

Zane sproģe,
Tūrisma informācijas centra sabiedrisko attiecību 

speciāliste,
un Laura Liepiņa,

tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste

SALDUS NOVADS
gādā par saviem cilvēkiem



Šādi var teikt par Saulkrastu pašvaldību, tās darbinie-
kiem, domes priekšsēdētāju ervīnu Grāvīti un nova-
du 2013. gadā. Gads aizritējis, čakli strādājot un darot 
ikdienas darbus, kas kā nelieli, bet krāsaini mozaīkas 
gabaliņi izveidojuši vienotu veselumu, padarot mūsu 
novadu bagātāku. Saulkrastu novads un pašvaldība 
ir paši labākie, jo šeit dzīvo darbīgi un gudri savas 
zemes patrioti – ļaudis, kas dzīvo ar prieku, mīl un 
strādā, bieži vien nesavtīgi darbojas līdzcilvēku labā.

Aizvadītajā gadā daudz paveikts novada labiekār-
tošanā, tūrisma, izglītības, kultūras un sporta jomā. 
Uzsākti rekonstrukcijas darbi Zvejniekciema stadio-
nā un nosiltināta Zvejniekciema vidusskolas sporta 
zāle, veikti vērienīgi meliorācijas darbi, turpinājies 
ūdenssaimniecības attīstības projekts, izbūvētas jau-
nas gājēju ietves, no koku krāvumiem attīrītas upes, 
izveidoti jauni atpūtas laukumi bērniem, godināti 
Otrajā pasaules karā Saulkrastos bojā gājušie somu 
karavīri, izveidojot piemiņas vietu, sagaidīti tūristi 
no daudzām pasaules valstīm, svinētas uzvaras un 
svētki.

Ar gandarījumu varam cildināt jaukto kori “anima”, 
kurš ieguva pirmās vietas starptautiskā koru festivālā 
Čehijā un ar godu piedalījās nozīmīgajos koru karos 
XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svēt-
ku laikā, iegūstot profesionāļu augstu novērtējumu. 
Mūsu jaunie orientieristi izcīnīja godalgotas vietas 
pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā 
Portugālē.

2014. gads būs jaunu izaicinājumu pilns, tomēr kā 
būtisks jāuzsver jau pērn uzsāktais saulkrastu peld
vietas labiekārtošanas projekts. Plānots, ka peldvietā 
atradīsies divi pludmales volejbola laukumi un nelie-
las vairāklīmeņu skatu terases jūras, saulrietu, koncer-
tu vai volejbola sacensību vērošanai. Ļoti ceram, ka 

pēc darbu pabeigšanas šī teritorija kļūs par iedzīvotā-
ju un pilsētas viesu iecienītu atpūtas un daudzveidīgu 
pasākumu norises vietu dažādos gadalaikos, savukārt 
peldvietas labiekārtojums atbildīs Zilā karoga statu-
sam un tajā ērti jutīsies gan ģimenes ar bērniem, gan 
pludmales volejbola cienītāji, gan seniori un vienkār-
ši sauļotiesgribētāji vai saulrietu vērotāji.

Ja ticam Austrumu kalendāram, tad 2014. gads pēc 
horoskopa būs Zirga gads, kad uzsvars tiks likts uz 
godīgumu, auglīgu darbu, tradīcijām un cieņu. Tās ir 
kvalitātes, kas nozīmīgas ne vien Austrumos, bet arī 
mums. Godīgu un cieņas pilnu attieksmi citam pret 
citu, turot cieņā tradīcijas un darbu – tādu šo gadu 
vēlam sev un arī pārējiem Latvijas novadiem un to 
iedzīvotājiem!

marika Grasmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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SAULKRASTU NOVADĀ
darbs dara darītāju

Mans novads –
SĒJAS NOVADS

aizvadītajā gadā novadu bagātinājis vēl viens 
skulpturāls vides objekts. iepriekš uzstādītajiem 
pievienojusies “saules meitene”. Tā simbolizē brīvību, 
sauli, vēju – īstu vasaras izjūtu saulkrastos.

Domās kavējoties pie šo vārdu salikuma, neviļus sirdi 
piepilda siltums, mīlestība pret cilvēkiem un dzimto 
pusi, lepnums un piederības izjūta savam novadam, 
mājām, ģimenei. Esam pārliecināti, ka līdzīgas izjūtas 
dziļi sirdī glabā ikviens mūsu novada iedzīvotājs – ne 
tikai tie, kuri šeit dzimuši, kuriem šeit aizritējuši bēr-
nības, jaunības un spēka gadi vai kuriem šeit tagad 
ir iespējas baudīt mierīgas un nodrošinātas dienas 

seniora statusā. Sējas novadu par savām mājām sauc 
arī tie, kuri dzīves gaitā pārcēlušies uz šejieni un tagad 
jūtas piederīgi šai vietai. Jā, mēs lepojamies ar savu 
novadu un tā iedzīvotājiem. Mēs varam būt lepni, ka 
gribam, varam un protam savu latvisko būtību ielikt 
darbā, parādīt dziesmā, dejā, sportā un izglītībā.

2013. gads Sējas novadam bijis ražīgs un notikumiem 
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bagāts. Piesaistot ES fondu finansējumu, pašvaldī-
bā realizēti vairāki nozīmīgi būvniecības projek
ti, uzsākti nākamie. Pēdējā gada laikā ievērojamas 
investīcijas veiktas arī uzņēmējdarbībā un zemnieku 
saimniecību attīstībā un izaugsmē. Šis gads iezīmīgs 
arī ar arvien pieaugošo iedzīvotāju aktivitāti – nodi-
binājušās vairākas biedrības, kas savu nopietno dar-
bību pieteikušas ar pašvaldībai un tās iedzīvotājiem 
nozīmīgu projektu īstenošanu. Pateicoties biedrību 
rosībai un atbalstam, novadā aktivizējušies arī vecākā 
gadagājuma ļaudis, izveidojot savu senioru klubiņu.

Tomēr pats nozīmīgākais aizvadītā gada notikums 
ir sējas novada ģerboņa apstiprināšana. Pavasarī, 
martā, Melngalvju namā Pašvaldību ģerboņu svētkos 
līdzās vairākām citām pašvaldībām arī mūsu Sējas 
novadam Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza 
oficiālo ģerboni – novada identitātes simbolu, kas, 
nenoliedzami, stiprinās iedzīvotājos piederības izjūtu 
savai dzimtajai vietai un veicinās mūsu novada atpa-
zīstamību citu Latvijas pašvaldību vidū.

Un, ja tagad vaicātu, kurš sakāmvārds, paruna vai 
teiciens visprecīzāk un kodolīgāk raksturo 2013. gadu 

mūsu pašvaldības vēsturē, tad mūsu atbilde noteikti 
būtu šāda: “Lai ar’ kādi vēji pūš, visi pūtīs pāri!” Mēs 
bijām, esam un būsim stipri, pārmaiņas mūs nebaida.

Guntis Liepiņš,
Sējas novada domes priekšsēdētājs,

un inese Pliena,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto autors: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta 
kanceleja

SIGULDAS NOVADA
2013./2014. gada īss konspekts

• Siguldā atklāta jauna sākumskola; top jauns 
bērnudārzs

1. septembrī Siguldā tika atklāta Laurenču sākum
skola. Tā ir Latvijā pirmā jaunā pašvaldības skola, 
kas atvērta pēdējo divu gadu laikā. Jaunajā sākum-
skolā mācības uzsāka 119 skolēni. Šeit viņi padziļināti 
apgūst dabaszinības un informācijas tehnoloģijas, 

bet pēc stundām katram dota iespēja pilnveidot sevi 
dažādās interešu izglītības jomās – sportā, mākslā, 
mūzikā, dabas izziņā un tehnoloģijās.

Siguldas novadā katru gadu pieaug jaundzimušo skaits 
– 2012. gadā reģistrēts 221 jaundzimušais novadnieks, 
bet 2011. gadā – 217. Lai mazinātu rindas uz bērnudār-

zu, pašvaldība pieņēma lēmumu būvēt jaunu pirms-
skolas izglītības iestādi, ko plānots atvērt janvārī. 
Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” būs 
sešas grupas, kas paredzētas 130 bērniem. Viena no 
grupiņām tiks īpaši pielāgota bērniem ar speciālām 
vajadzībām. “Pasaciņa” būs otrais jaunuzceltais bēr-
nudārzs Siguldā pēdējo trīs gadu laikā – 2010. gadā 
pašvaldība atklāja bērnudārzu “Ieviņa”.
“Atverot jauno bērnudārzu, vietas pašvaldības pirms-
skolas iestādēs Siguldas novadā tiks nodrošinātas mūsu 
bērniem no pusotra gada vecuma, tādēļ šis būs svarīgs 
atbalsts mazo novadnieku vecākiem un ieguvums mūsu 
novada cilvēku labklājības celšanai,” atzīst Siguldas 
novada domes priekšsēdētājs Uģis mitrevics.

• Pārmaiņas Siguldas dzelzceļa stacijā, stacijas 
laukumā un peronu pieejamībā

2012. gada 1. septembrī tika atklāta rekonstruētā 
Siguldas dzelzceļa stacija, stacijas laukums un Laimas 
pulkstenis. Savukārt 2013. gada 4. septembrī dzelzce-
ļa stacijā atklāja pasažieru infrastruktūras labiekārto-
šanas pilotprojekta ietvaros uzbūvēto paaugstināto 
peronu.
Siguldas dzelzceļa stacijas ēkā atrodas autoosta, 
uzgaidāmās telpas, labierīcības, tirdzniecības kiosks, 
Siguldas novada Pašvaldības policija un Tūrisma infor-
mācijas centrs. Stacijas laukumā ir paaugstinātas zaļās 
terases, mūsdienīga un naktīs izgaismota strūklaka, 

andra jenerta foto



kā arī Laimas pulkstenis. Objektu apgaismojumam 
izmantotas LED spuldzes, bet pašu laukumu izgais-
mo elektrību ekonomējoši gaismekļi. Laukuma vidū 
izbūvēta īpaša pamatne, kas paredzēta Ziemassvētku 
egles uzstādīšanai.

• Īpaši pasākumi novadniekiem – Veselības diena 
un jaundzimušo godināšanas pasākums

Kopš 2012. gada Siguldas novada pašvaldība aizsā-
kusi divus unikālus projektus – Veselības dienu un 
jaundzimušo godināšanas pasākumu. Siguldas nova-
da veselības diena tiek organizēta divas reizes gadā, 
un šajā dienā novadnieki var bez maksas apmeklēt 
ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu 
informāciju dažādās lekcijās.
Divas reizes gadā pašvaldība arī sumina novadā dek-
larētos jaundzimušos novadniekus un viņu ģimenes. 
Pasākums “esmu dzimis siguldas novadā” norisinās 
jūlijā, kad sveic gada pirmajā pusē dzimušos, un 
nākamā gada sākumā, kad sumina iepriekšējā gada 
otrajā pusgadā dzimušos bērniņus. Mazie novadnie-
ki dāvinājumā no pašvaldības saņem īpaši veidotu 
monētu, uz kuras iegravēts novada ģerbonis, dzimša-
nas gads un kāds no Siguldas novada ievērojamiem 
objektiem.

• siguldā slēpo jau rudenī

30. novembrī siguldieši atklāja sporta un aktīvās 
atpūtas centru Laurenčos, kur 1,25 kilometru garumā 
izbūvēta mākslīgā distanču slēpošanas trase. Zem 
tās ievietota saldējošā iekārta, kas uztur mākslīgā 
sniega segumu un tādējādi ļauj uzsākt slēpošanas 
sezonu ātrāk, kā arī nodrošina tās nepārtrauktu dar-
bību mainīgos laikapstākļos ziemas sezonā. Mākslīgā 
seguma distanču slēpošanas trase vasarā būs izman-
tojama skrituļošanai un nūjošanai, kā arī tā piemērota 
skriešanai, ko nodrošinās koka mulčas seguma josla 
gar asfaltēto daļu visā trases garumā.

Papildu iespēja Sporta un aktīvās atpūtas centrā ir 30 
metru augsts unikālas koka arhitektūras augstākais 
kāpšanas aktivitāšu tornis Austrumeiropā. Tā piedā-
vājumā ir vairāk nekā 20 aktivitātes un gigantiskas 
šūpoles ar 7 metru brīvo kritienu un vairāk nekā 150 
metru garu nobraucienu.

• jau vairāk nekā 11 000 siguldiešu saņēmuši id 
kartes

Kopš 2011. gada 30. maija ikviens Siguldas novadā 
deklarētais iedzīvotājs pašvaldības Pakalpojumu cen-
trā var saņemt ID karti, ar kuru iespējams gūt priekš-
rocības, apmeklējot kultūras un sporta pasākumus, 
izmantot dažādus pašvaldības iestāžu pakalpojumus 
un bezmaksas autobusus desmit maršrutos, savukārt, 
pateicoties vietējo uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar 
novada identifikācijas kartēm var izdevīgāk iegādāties 
preces un pakalpojumus.
Novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas kartes ir 
lieliska iespēja pašvaldībai pateikties saviem novada 
iedzīvotājiem par samaksātajiem nodokļiem un labs 
veids, kā rosināt deklarēties tos, kuri faktiski dzīvo 
šeit, bet nodokļus maksā citai pašvaldībai. Siguldas 
novada identifikācijas kartes saņēmuši jau vairāk nekā 
2/3 novadā deklarēto iedzīvotāju un noslēgti sadar-
bības līgumi ar vairāk nekā 90 uzņēmējiem.

• Pašvaldības darba novērtējums

To, ka Siguldas novada pašvaldība ir aktīva un paš-
valdības darbs tiek novērtēts, apliecina 2013. gadā 
saņemtie novērtējumi:

kampaņā “Uzslavē labu servisu” nominācijas:•	
“sabiedrībai draudzīgākā pašvaldība”– ,
“Uzņēmumiem draudzīgākā pašvaldība”– ,
“sabiedrībai draudzīgākā pašvaldību iestāde – 
epakalpojumos”;

konkursā “Eiropas Gada pašvaldība 2013” nominā-•	
cija “Pašvaldība veselībai”;
Latvijas Ārstu biedrības balva •	 “veselību stiprinoša 
pašvaldība”;
VARAM un LDDK pasniegtā Efektīvas pārvaldī-•	
bas gada balva pašvaldību kategorijā “Par efektī
vas pārvaldības principu ieviešanu pašvaldības 
darbā un atvērtību sadarbībai”.

siguldas novads 2014. gadā

• siguldas sporta komplekss

2013. gada nogalē, apstiprinot valsts budžetu, val-
dība piešķīrusi finansējumu siguldas sporta kom
pleksa būvniecībai un bobsleja un kamaniņu tra
ses “sigulda” rekonstrukcijas projekta īstenošanai. 
Valdības lēmums paredz Siguldas Sporta kompleksa 
projektam 2014. gadā novirzīt finansējumu 1,46 mil-
jonu eiro, bet 2015. gadā – 1,4 miljonu eiro apmērā. 
Bobsleja un kamaniņu trases rekonstrukcijai šogad 
atvēlēts aptuveni miljons eiro. Lai šos projektus īste-
notu, būs nepieciešams arī pašvaldības finansējums 
aptuveni 2,86 miljonu eiro apmērā.
“Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda” un Siguldas 
novada infrastruktūra ar naktsmītnēm, ēdināšanas 
uzņēmumiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem 
līdz šim nodrošinājušas, ka Latvija ir atpazīstama un 
pasaulē pieprasīta skeletonistu, bobsleja un kamaniņu 
braucēju aprindās. Tomēr, lai saglabātu konkurētspēju, 

Oskara brieža foto
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ir ļoti svarīgi izveidot trūkstošo infrastruktūru – spor-
ta kompleksu ar slēgtu skrejceliņu, smagatlētikas zāli, 
sporta zāli un peldbaseinu. Ir tikai godīgi, ka valsts 
kopā ar pašvaldību izveido šo trūkstošo infrastruktūru, 
kas jau desmit izcīnītajām Latvijas zelta olimpiskajām 
medaļām šajos ziemas sporta veidos piepulcēs jaunas 
godalgas. Lēmums par Sporta kompleksa būvniecību 
arī turpmāk nodrošinās ieņēmumus no sporta tūrisma 
Latvijas valsts budžetā vairāk nekā miljona eiro apmērā. 
Esmu pārliecināts, ka Siguldas Sporta komplekss palī-
dzēs novada iedzīvotājiem būt aktīviem, veseliem un dos 
mums iespēju izaudzināt arī jaunos Latvijas olimpiešus,” 
vērtē Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis 
mitrevics, atgādinot, ka 2015. gadā Siguldā notiks 
Pasaules čempionāts kamaniņu sportā.

• siguldas pils kompleksa attīstība

2014. gadā tiks turpināts darbs, veidojot Siguldas pils 
kompleksu par radošo kvartālu mākslai un kultūrai.
Lai attīstītu vidi radošai uzņēmējdarbībai, aizvadītā 
gada jūlijā tika apstiprināta Siguldas pils kompleksa 
attīstības stratēģija 2013.–2018. gadam. Pērn kom-
pleksā jau atvēra papīrmākslas darbnīcu “viktora 
vēstules”, bet šogad pils kompleksa teritorijā dur-

vis vērs vairākas radošas iniciatīvas, kas saņēmušas 
finansējumu radošo projektu konkursā “Brigāde”, ko 
Siguldas novada pašvaldība organizēja sadarbībā 
ar Laikmetīgās mākslas centru un Sorosa fondu – 
Latvija.

• sigulda – partneris projektā “eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2014”

2014. gadā Rīga kļūst par Eiropas kultūras galvaspilsē-
tu, un visa gada garumā pilsētniekus un viesus priecēs 
vairāki simti dažādu pasākumu.
Siguldas novada pašvaldība ir Rīgas oficiālais sadar-
bības partneris šajā projektā, un šogad vairāki unikāli 
kultūras notikumi notiks arī Siguldā – mākslas un līdz
dalības festivāls “daba. Pilsēta. nākotne”, Ziemas 
festivāls un Latvijas iii Ziemas olimpiāde, festivāls 
bērniem “izlaidums brīnumskapī”, vasaras saul
grieži, festivāls “Kremerata baltica”, blūza svētki, 
XXii starptautiskie siguldas opermūzikas svētki un 
dabas koncertzāle.

diāna Kondratenko,
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas 

nodaļas vadītāja

SKRĪVERU NOVADA
daiļums ir dabā un cilvēkos

Skrīveri – pats saldākais novads Latvijā tūlīt aiz Saldus, 
jo mūsu “skrīveru saldumiem” un “skrīveru mājas 
saldējumam” īpašu reklāmu nevajag. Ar šiem uzņē-
mumiem esam slaveni ne tikai Latvijā, bet arī ārpus 
valsts robežām.

Mūsu novada bagātais literārais un kultūrvēstu-
res mantojums aprakstīts Andreja Upīša un Jāņa 
Purapuķes romānos.

Skrīveru lepnums ir daba. Skrīveri atrodas Daugavas 
krastā. Plaša, skaista ainava uz Daugavas lokiem pave-
ras no Pilskalna līdz pat skrīveru dendroloģiskajam 
parkam – unikālam dabas vēstures piemineklim, 
ko veidojis dendrologs Maksimilians fon Siverss. 
Pateicoties interesantajam izvietojumam, parks ir 
skaists visos gadalaikos – vizbuļu, savvaļas tulpju un 
ceriņu ziedēšanas laikā pavasarī, jasmīnu un liepu 
ziedēšanas laikā vasarā un zelta rudenī. Īpašs klusums 
un burvība piemīt piesnigušajam parkam ziemā. Ne 
velti mūsu slavenais novadnieks Andrejs Upītis ir tei-
cis, ka daiļums ir dabā un cilvēkos.

Pati lielākā Skrīveru vērtība ir tā iedzīvotāji, kas, 
neskaitot darba stundas, liek Skrīveru vārdam izska-
nēt plašajā pasaulē. Viens no šādiem cilvēkiem 
ir skolotāja un novadpētniece daina vancāne–
viļuma, kura ar saviem audzēkņiem un gidu pulciņa 

dalībniekiem devu-
ši lielu ieguldīju-
mu kultūrvēsturisko 
vietu sakopšanā un 
tūrisma veicināša-
nā novadā. Viņa lika 
Skrīveru vārdam ska-
ļāk izskanēt šoruden 
Latvijas Televīzijas 
1. programmā vei-
dotajā raidījumā 
“Province”, pēc kura 
daudzi Skrīverus un 
dendroloģisko parku 
atklāja no jauna.

Otrs notikums, ar kuru nebeidzam lepoties, ir mūsu 
dalība vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. 
Skrīveru novadu tajos pārstāvēja 120 pašdarbnieku. 
Kā individuālie dalībnieki svētku lietišķās mākslas 
izstādē “Dziesma top citādi” piedalījās tekstilstudi
ja “Putnu kalns”. Vērienīgajā izstādē līdzās tautas 
daiļamatu meistaru darinājumiem individuāli sevi 
parādīt tika dota iespēja arī Skrīveru rokdarbniecēm 
savas skolotājas tekstilmākslinieces Baibas Vaivares 
vadībā. “Putnu kalna” dalībnieču darinātos apģērbus 
demonstrēja profesionālas modeles, un šie demons-
trējumi tika sagaidīti ar aplausiem.



Tieši tūrisma attīstība un mūsu amatnieku, rokdarb-
nieku un mājražotāju iesaistīšana tūrisma apritē būs 
viena no Skrīveru novada domes prioritātēm 2014. 
gadā. Par to apņēmušies gādāt gan domes deputāti 
un priekšsēdētājs andris Zālītis, gan pašvaldības dar-
binieki un iedzīvotāji.

Šobrīd tiek izstrādāti Skrīveru novadu raksturojošie 
tēli un simboli un tiek veidoti jauni tūrisma maršruti 
un apzināti jauni pakalpojumu sniedzēji. Ceram, ka 
jau šogad varēsim lepoties ar labiekārtotu tūrisma 

informācijas punktu. Skrīveru 
amatnieku vislielākais sapnis ir 
sava amatu māja, kur aicināt 
kopā visus novada amatniekus, 
lai viņi varētu savas prasmes un 
gadiem krāto pieredzi nodot 
jaunajai paaudzei.

agita Grīnvalde–iruka,
sabiedrisko attiecību speciāliste

andas Krauzes foto

SKRUNDAS NOVADS dzejā
Šis gads sāk strauji beigu fāzi,
Bet rezumēsim to ar frāzi:
“Tiem savā pilsētā tiek vara,
Kas darbus nešķiro, bet dara!”

Gads iesākās ar vēsti jauku –
Grib redzēt Skrundas centru, laukus.
Par tādu vēlmi mums liels prieks,
Jo tikšanās ko jaunu sniegs.

Mums mīļi viesi ciemos brauca
No Durbes, Brocēniem un Auces,
Un arī prieka Priekules,
Pie kuriem vēlāk braucām mēs.

Šo gad’ bij’ vēlēšanu laiks,
Kad tika pagriezts otrs vaigs.
Bet izturēts viss tika godam,
Ar zaļo gaismu tālāk dodam.

Un kā nu gadījies, kā ne,
Gan Skrundā, Aucē, Priekulē
Tik labi novads vadīts ticis,
Ka vēlētājiem balsot licis

Vēl gadus četrus kopā strādāt,
Par saviem pavalstniekiem gādāt.
Lai sāls un maize vienmēr rokā
Un labestība tur mūs kopā!

Jo ikdienā mums ir no svara,
Lai katrs godam darbu dara –
Vai esi deputāts vai sargs,
Vai sētnieks, kuram jākopj parks.

Pēc darba atpūsties tīk mums,
Te noder sporta pasākums.
Un, lai dzīve kļūtu salda,
Kultūra pār zemi valda.

Ja Skrundas svētki ilgst trīs dienas,
Tad nodreb visu māju sienas.
Bet zināms – tad, kad svētkus beidz,
Ik darbiņš krietni jāpaveic.

Ja Skrunda reiz nu ir tā vieta,
Kam cauri lielā šoseja lieta.
Vēl jāveic procedūra liela,
Pēc kuras platāka kļūs iela.

Rudenī, kad dzērves klaigā,
Mēs tik vienas diennakts laikā
Pie jaunas gaismas Skrundā tikām –
LED lampas laternās ielikām.

Kad atbrauks tālu zemju viesi,
Mēs būsim lepni, jā, patiesi;
Ir padarīts šai gadā daudz –
Pie mums lai droši ciemos brauc!

Jo sadarbība mums ir plaša,
Un jūtama jau jauna dvaša:
Gan Krievija, gan Azerbaidžāna,
Vēl Somiju tai pulkā mana.

Bet, kad sniedziņš nokusīs
Un zeme jaunos asnus dzīs,
Uz Skrundu ciemos draugi brauks,
Cits citu daudzās mēlēs sauks.

Mēs draugi igaunim vai slāvam,
Jo krustcelēs pa vidu stāvam –
Mums blakus Ventai dzīve rit,
Un centra skvērā pulksten’s sit.

Tas nodzīvoto laiku rāda,
Un bilance šim gadam šāda:
ir ražens kopumā šis gads,
mūs neskar nelaimes un bads.

Ja tādā garā tālāk iesim,
Gan rāmi dzīvosim, gan skriesim,
Tad Zirga gads lai nāk ar joni
Un atnes labklājības troni!

aivita emerberga
P.s. Šo dzejā aprakstīto darbu vadība Skrundas novadā 
uzticēta domes priekšsēdētājai nellijai Kleinbergai.
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Gadu no gadu Smiltenes novada dome priekšsēdētā-
ja aināra mežuļa vadībā iet soli pa solim uz priekšu, 
lai novadā būtu attīstīta konkurētspējīga ražošana, 
koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas un pie-
vilcīgā vidē dzīvotu un darbotos gudri un izglītoti 
cilvēki. Visprecīzāk 2013. gadu mūsu pašvaldības vēs-
turē raksturo Raiņa vārdi – “Pastāvēs, kas mainīsies”. 
Pašvaldības uzdevums ir neapstāties un strādāt, lai 
novads augtu un attīstītos un lai iedzīvotāji lepotos, ka 
viņi dzīvo un strādā tieši šeit. Mūsu devīze – “Smiltenes 
novads – vieta, kur augt!”. Bez skaļiem vārdiem darām 
un ejam uz priekšu, izmantojam katru iespēju, lai pie-
saistītu papildu līdzekļus pašvaldības budžetam un 
īstenotu visas ieceres. Mums ir kur augt un attīstīties!

2013. gadā realizēšanas un sagatavošanas stadijā 
kopumā bija ap 30 dažādu investīciju projektu. 
Viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem – smiltenes 
pilsētas kultūras nama rekonstrukcija, kas pēc divu 
gadu darbiem ar skaistu maestro Raimonda Paula 
koncertu tika atklāts martā. 1962. gadā celtā ēka nu 
pilnībā mainījusi gan ārējo, gan iekšējo koptēlu. 
Projekta laikā uzbūvēts jauns jumta stāvs, kur atrodas 
teātra zāle, izbūvēti lielās zāles skatuves šņorbēniņi, 
pārbūvētas telpas atbilstoši jaunam plānojumam, 
atjaunoti visi inženiertīkli, uzlabota ēkas energoefek-
tivitāte un veikti dažādi labiekārtošanas darbi.

Novada svētku laikā augustā atklājām jaunizbūvēto 
Grundzāles brīvdabas estrādi.

Aizvadītajā gadā noslēdzās projekts “smiltenes nova
da pašvaldības ceļu rekonstrukcija”, kura ietvaros 
rekonstruēti 11 pagastu ceļi 11,7 km garumā, tādējādi 
uzlabojot novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem dzī-
ves un darba apstākļus tieši pagastu teritorijās. Tāpat, 
pateicoties projektam “smiltenes pilsētas valkas ielas 
rekonstrukcija”, rekonstruēta Valkas iela 305 metru 
garumā, tajā skaitā rekonstruēts arī tilts pār Abula upi.

Īstenots projekts “smiltenes novada pašvaldības 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 
modernizācija, 2. kārta”, kura ietvaros Smiltenes 
pilsētas un Palsmanes, Variņu un Bilskas pagasta ielās 
nomainīti 198 un papildus uzstādīti septiņi jauni 
Led gaismekļi.

Turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstī-
bas projektu realizācija Grundzāles, bilskas, variņu, 
Palsmanes un blomes ciemā.

Tiek īstenoti smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu māju 
siltināšanas projekti – trīs no tiem jau noslēgušies, 
savukārt būvdarbi turpinās vēl sešos objektos.

Uzsākti smiltenes stadiona rekonstrukcijas būvdarbi 
pārrobežu sadarbības programmas projektā “Cross 
Border Atletics”. Tā ietvaros plānots veikt stadio-
na skrejceļu un vieglatlētikas sektoru konstruktīvo 
kārtu un segumu rekonstrukciju, izbūvēt lietusūdens 
novadīšanas sistēmu un labiekārtot teritoriju. sporta 
infrastruktūra tiek uzlabota arī pagastos – saņemti 
projektu apstiprinājumi, lai veiktu skrejceļa vienkāršo-
to renovāciju Grundzāles sporta laukumā, bet Blomes 
pagastā veidosim publiski pieejamu hokeja laukumu.

Turpinām īstenot projektu “smiltenes pirmsskolas 
izglītības iestāžu attīstība”, lai izveidotu 16 jaunas vie-
tas bērniem pirmsskolas izglītības programmas apgu-
vei Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā, kā arī tiek izbū-
vētas bērnudārza grupiņas Grundzāles pamatskolā.

Dažādu projektu ietvaros paplašināti un uzlaboti 
sociālie pakalpojumi – gan iekārtota Jauniešu māja, 
gan izstrādātas atbalsta programmas sociālās atstum-
tības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izvei-
dei, gan paplašināti sociālie pakalpojumi un labie-
kārtotas atbalsta grupu telpas Smiltenes pagastā un 
pilsētā.

Katru gadu ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstām 
Smiltenes novada nevalstisko organizāciju projek

SMILTENES NOVADS
mainās un aug



tus. Pateicoties novada iedzīvotāju iniciatīvām, tiek 
īstenotas dažādas projektu idejas izglītības, kultūras, 
sporta, sociālajā, jauniešu iniciatīvu un teritorijas 
labiekārtošanas jomā. Tā, piemēram, pērn smiltenē 
atklāts vecā parka brīvdabas trenažieru laukums, 
kas kļuvis par iecienītu vietu dažādu vecumu iedzīvo-
tājiem, savukārt blomes un bilskas pagastā izveidoti 
bērnu rotaļu laukumi.

Nav iespējams uzskaitīt visus padarītos darbus un 
īstenotos projektus, ar ko mēs lepojamies gadu no 

gada. Ir patiess prieks saņemt arī atzinīgus vārdus 
no iedzīvotājiem un sadarbības partneriem, kas, 
pēc ilgāka laika iegriežoties Smiltenē un Smiltenes 
novadā, atzīmē, ka mēs maināmies un attīstāmies. 
Projektu īstenošana nav iedomājama bez cilvēkiem 
– mūsu darbiniekiem, kas bijuši klāt no pašiem pir-
majiem realizēšanas soļiem, tāpēc vēlamies atzīmēt 
tieši viņu darbu!

marita mūze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

STOPIŅU NOVADĀ
darbi un svētki mijas rokrokā

Pērn Stopiņi nosvinēja Līgo parka 25. gadadienu. 
Līgo parks izveidots skaistā, dabiski augušā ozolu 
un bērzu birzī, kur novietotas desmit tēlnieka Ulda 
Sterģa akmens skulptūras ar laukakmenī veidotām 
latvju rakstu zīmēm. Šāds parks ir vienīgais Latvijā 
un, iespējams, arī pasaulē, to 1988. gadā sāka veidot 
novada iedzīvotāji. Šobrīd parkā ir estrāde ar vairāk 
nekā 400 dziedātāju vietām un plašu koka skatuvi 
dejotājiem. Līgo parks spēj uzņemt ap 2000 apmek-
lētāju vienlaikus. Jau kopš agra pavasara šeit norit 
ļoti interesanti koncerti, festivāli, teātri, gadskārtu 
tradīciju svētki un citi pasākumi. Pagājušajā gadā visu 
novada skolu audzēkņi iesaistījās pašvaldības orga-
nizētajā konkursā “Līgo parkam 25”, kurā izstrādāja 
pastāvīgos darbus, veica kultūrvēsturisko izpēti, pie-
dāvāja nākotnes vīzijas, piedalījās viktorīnā un snie-
dza priekšnesumus Līgo parkā. Rudenī sešas labākās 
komandas devās godam nopelnītā ekskursijā.

Līgo parka jubilejas gadā estrādē izskanēja daudzi 
skaisti koncerti. Īpaši jāatzīmē 8. jūnijā notikušie 
“mazie dziesmu svētki”, kuros piedalījās dziedātāji 
un dejotāji no daudziem Latvijas novadiem un pilsē-
tām. Jūlijā Līgo parka estrāde pārvērtās lielā skatuvē, 
un šeit viesojās teātri ar aizraujošām izrādēm gan 
lieliem, gan maziem skatītājiem. 13. jūlijā klausītājus 
priecēja koklētāju ansambļi ar kopīgu koncertprog-
rammu “Kokles stīgo rakstu zīmes”. Tradicionālais 
“Līgo parka lielais vasaras festivāls”, kas notiek katru 
gadu augusta pirmajā piektdienā, pulcēja kuplu 

apmeklētāju pulku. 24. augustā Līgo parka 25 gadu 
noslēguma koncertā suminājām parka idejas autorus, 
veidotājus un atbalstītājus visu šo gadu garumā.

Mūsu pašdarbības kolektīviem aizvadītais bija nozī-
mīgs gads – XXv vispārējos latviešu dziesmu un Xv 
deju svētkos mūsu novadu pārstāvēja gandrīz 200 
dalībnieku no sešiem pašdarbības kolektīviem – 
dziedātāji, dejotāji, koklētāju ansamblis un tautas lie-
tišķās mākslas studijas audējas. Vairāki kolektīvi pērn 
atzīmēja kolektīvu dibināšanas jubilejas – 40 gadus 
novadā dzied sieviešu koris “madara”, 15 gadus 
darbojas senioru vokālais ansamblis “ievziedi” un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”, bet piecus 
gadus – vidējās paaudzes deju kolektīvs “stopiņš”. 
Aizvadītajā gadā ar skaistu jubilejas koncertu, kurā 
īpašu un negaidītu pārsteigumu sagādāja vairāk nekā 
100 skolas absolventu, 15 gadu darbību atzīmēja 
Ulbrokas mūzikas un mākslas skola.

Sadarbībā ar novada iedzīvotājiem esam panākuši, ka 
“Rīgas satiksmes” 51. autobusa maršruts ir pagarināts 
līdz Ulbrokas vidusskolai un 34. autobuss uzsācis 
kursēt pa Garo ielu Dreiliņu ciemā, kā arī īstenotas 
daudzas citas labas iniciatīvas.

Piesaistot projektu finansējumu, novadā veikti arī 
labiekārtošanas darbi – sadarbībā ar nevalstiskajām 
organizācijām īstenoti vairāki projekti. Divos novada 
ciemos uzstādīti āra trenažieri, un Ulbrokas ezera 
krastā izveidota šķēršļu un aktivitāšu trase. Skaistāka 
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kļuvusi Ulbrokas ezera apkārtne – sakopts krasts, 
labiekārtota taka, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, 
kā arī uzbūvēta skatu laipa, no kuras paveras burvīgs 
skats uz Ulbrokas ezeru un ezerā dzīvojošo gulbju 
ģimeni.

Novadā esam realizējuši KPFI projektu 
“siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
stopiņu novada pašvaldības publisko teritori
ju apgaismojuma infrastruktūrā”, kas ļauj ietaupīt 
patērēto enerģiju.

stopiņu pamatskolā izbūvēta jauna apkures sistēma 
un paplašinātas skolas telpas. 2014. gadā turpināsim 
iesāktos darbus Ulbrokas vidusskolā, kur ar katru 
gadu pieaug skolēnu skaits. Izstrādāsim Ulbrokas 

kultūras centra tehnisko projektu – tā būvniecība 
būs šāgada lielākais realizējamais projekts. Jaunajā 
kultūras centrā atradīsies kultūras nams, bibliotēka, 
dzimtsarakstu nodaļa ar laulību zāli un Stopiņu nova-
da vēstures muzejs.

Darbi un svētki Stopiņu novadā mijās rokrokā visa 
gada garumā. Mums ir gandarījums par paveikto un 
daudz ieceru nākamajiem gadiem. Stopiņu novada 
domes priekšsēdētājs jānis Pumpurs un viņa koman-
da vēl visām Latvijas pašvaldībām, lai jaunais gads nes 
daudz jaunu iespēju, gandarījumu par paveikto un 
daudz radošu ideju, ko īstenot!

inese skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

STRENČU NOVADS
gaida Gaujas plostnieku svētkos maijā

“Zvaigžņu stundas”
TALSU NOVADĀ

Viennozīmīgi par Strenču novada 2014. gada notiku-
mu jau šobrīd varam nosaukt 17. Gaujas plostnieku 
svētkus. Tie norisināsies no 13. līdz 18. maijam.

Pie mums ieradīsies ļoti daudz viesu, jo Strenčos 
notiks plostnieku asambleja – Starptautiskās plost-
nieku asociācijas lielākais saiets. Biedrība “Gaujas 
plostnieki” pārņēmusi stafeti un karogu no Čehijas, 
kur notika iepriekšējā asambleja. Eiropas plostu sējēji 
un koku pludinātāji piedalīsies plosta siešanas pro-
cesā un ekspedīcijā ar plostu lejup pa Gauju. Svētku 
laikā notiks arī starptautiska konference, kurā plost-
nieki spriedīs par turpmāko darbību un plostnie-
ku aroda iekļaušanu UNESCO mantojuma sarakstā. 
Svētku norisēs savīsies senās plostnieku un mūsdienu 
tradīcijas, tā būs pieredzes apmaiņa ar citu Eiropas 
valstu plostniekiem. Programma paredzēta bagātīga, 
un būs ko baudīt visiem.

Svētku kulminācija būs 17. maijā, tāpēc Strenču 
novads ar pašvaldības vadītāju jāni Pētersonu priekš-

galā aicina – brauciet ciemos pie mums, starptautiskā 
plostnieku pilsēta Strenči jūs gaidīs!

Ginta Gailīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste

asociācijas karogs un stafete no čehu kolēģiem 
pārgājusi biedrības “Gaujas plostnieki” pārstāvja 
armanda vanaga rokās. Foto no biedrības arhīva

Gads paskrējis nemanot, un laika ritējums ieskandina 
2014. gadu. Mēs visi esam kļuvuši par vienu gadu 
zinošāki, pieredzes bagātāki un solījušies kļūt labestī-
gāki. Šajā laikā vairāk nekā citkārt gribas pasacīt labus 
vārdus un palepoties ar kopīgi paveiktu ražīgu darbu, 
un mums ir ar ko lepoties!

Lielo dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertu 

mūsu amatierkolektīvi iedimdināja Talsu jaunajā 
sauleskalna estrādē, ko apspīd saulīte no visiem 
deviņiem pakalniem. Pagājušo vasaru aizvadījām 
Talsu draugu zīmē, jo svētkus mūspusē baudīja tuvi 
un tāli viesi, kas dižmāras svētku laikā iezīmējās ar 
draugu dienu, kad kopā satikās draugi no tālās un 
saulainās Turcijas pilsētas Alānijas un no Dānijas, 
Igaunijas, Krievijas un Latvijas.



Rudens iesākās ar ražīgu augļu birumu – septembrī 
balvu jaunajā mācību gadā saņēma stendes pilsēta, 
jo tika atklāts jaunuzceltais sporta un brīvā laika 
pavadīšanas centrs, kas izveidots blakus skolai un ir 
pozitīvs stimuls gan audzēkņiem pilnvērtīgi aizvadīt 
savas sporta stundas, gan visiem Stendes iedzīvotā-
jiem brīvo laiku pavadīt sportiskā garā. Septembris 
bija ražīgs arī visiem novada jauniešiem, jo pašā Talsu 
pilsētas centrā durvis vēra ilgi gaidītais rekonstruētais 
Talsu novada bērnu un jauniešu centrs.

Lielu dāvanu visi pilsētas iedzīvotāji un viesi saņē-
ma oktobra sākumā, jo Talsos svinīgi tika atklātas 11 
rekonstruētās pilsētas ielas. Tāpat oktobrī spāru 
svētkus svinēja Talsu jaunā slimnīca, kas jurģus plāno 
sagaidīt šāgada aprīlī.

Mūsu valsts 95. dzimšanas dienā Talsos pēc rekons-
trukcijas ar skanīgu gongu tika iezvanīts brīdis, kad 
jaunatklātās radošās sētas telpu iemītnieki rādī-
ja savas prasmes un dižojās ar jaunajām mītnēm. 

Daudzu radošo kolektīvu balsis un performances 
atbalsojās un atainojās Talsu Tautas nama un Mūzikas 
skolas iekšpagalma stiklotajos logos, uz kuriem apbrī-
nā noraudzījās gan neskaitāmu zinātkāru acu pāri, gan 
domes darbinieki un priekšsēdētājs aivars Lācarus, 
jūtot gandarījumu par paveikto.

Ik rītu Talsu ezerā spoguļojas vecpilsētas senatnīgās 
ēkas ar sārtajiem divslīpju kārniņu jumtiem, kas, vaka-
ram satumstot, īpaši izgaismojas jaunajā Talsu ezera 
promenādē, uz ko cēli noraugās Koklētājs.

Esam gandarīti par kopā paveikto! Visu jau nevar 
uzskaitīt, taču ar savu darbu centīsimies panākt, lai 
soli pa solim arī šogad turpinās katra mūsu pagasta, 
pilsētas, novada un visas valsts harmoniska attīstība. 
Nedrīkstam aizmirst arī par visdārgāko – garīgajām 
vērtībām, jo bez morāles, tikuma, patriotisma, lai-
mes, mīlestības un uzticības nav iedomājama piln-
vērtīga dzīve un valsts labklājība. “Laime ir kā saules 
gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs.” (O. 
Maudino).

inga Priede,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

TĒRVETES NOVADS –
mazs, bet stiprs
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Kaspara Poriņa foto

artūra reinholda foto

ingas Priedes foto

Katrs aizejošais gads atstāj aiz sevis paliekošas pēdas. 
Arī Tērvetes novadā ir būtiski notikumi, kas paliks 
saistīti vienīgi ar 2013. gadu.

Pavasarī ar patiesu gandarījumu atklājām novada sporta 
halli, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzī-
vesveidu. Mūsu cerības attaisnojušās, jo bērni, jaunieši 
un ģimenes ir aktīvi sporta cienītāji un regulāri izmanto 
halles piedāvāto iespēju. Lepojamies ar to, ka mūsu 
sporta patronese ir Uļjana Semjonova, kura vienmēr 
mīļi gaidīta novada nozīmīgākajos sporta pasākumos.

Tradicionāli Tērvetes īpašā vērtība ir vēsturiskās tradīci-

jas, vēlme tās iedzīvināt un stāstīt par tām citiem. Mēs, 
novada iedzīvotāji, ar vēsturiskām liecībām sastopa-
mies ik dienu un labprāt par tām stāstām arī ciemi-
ņiem. Jaunums – 2013. gada vasarā ar aizrautīgā zemga-
ļu pētnieka Normunda Jēruma atbalstu atklājām pašu 
rokām celto Latvijā vienīgo 12. gadsimta koka pili, kas 
vēsta par Zemgales un Tērvetes senvēsturi.

Esam gandarīti un priecīgi par mūsu sadarbību ar 
sanktGoāras pašvaldību vācijā. Šogad atzīmējām 
šīs sadarbības desmitgadi, kuras laikā gūta nozīmīga 
savstarpēja pieredze gan pašvaldības darbā, gan abu 
valstu kultūras un vēsturisko tradīciju popularizēšanā.
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Priecājamies par novada jauniešiem, kas aizvadītajā 
gadā aktīvi uzsākuši darbu un savā pulkā iesaista aiz-
vien vairāk interesentu.

Savstarpēji ieinteresētas un uz sadarbību vērstas, 
īpaši pērnajā gadā, bija pašvaldības vadītājas daces 
reinikas sarunas ar novada nevalstiskajām organi
zācijām un uzņēmējdarbības vadītājiem, lai kopīgi 
plānotu pašvaldības attīstības iespējas un vienotos 
par katra individuālajām un kopīgajām darbības prio-
ritātēm.

Un tomēr mūsu “zvaigžņu stunda” bija Tērvetes 
novada simbolikas izveide jeb novada pašapliecinā-
šanās starp pārējiem Latvijas novadiem. Mēs patiesi 
lepojamies ar to, ka mūsu simbolikas izveides autori 
ir paši Tērvetes novada ļaudis. Ģerbonis ir vēstures 
pētnieka normunda jēruma veidots, karogs – tērvet-
nieču sandras Zuševicas un Lindas mierlaukas ideju 
īstenojums un Tērvetes novada himna – komponista 
artūra reinika un vārdu autores Ullas veilandes 
kopdarbs. Simbolikas izveide ir aizvadītā gada galve-
nais ieguvums, kas svētību novada turpmākai pastā-
vēšanai guva Kalnamuižas ev. lut. baznīcā, savukārt 
iedzīvotāju atsaucību – Tērvetes novada svētkos, 

kur to svinīgi nesa visu triju pagastu – Augstkalnes, 
Bukaišu un Tērvetes jaunieši.

Kas 2013. gadā mainījis mūsu ierasto dzīves ritmu? 
Tā ir novada iedzīvotāju spēja uzdrīkstēties jaunām 
un radošām pārmaiņām, noticot dzīves patiesībai, ka 
jebkuras pārmaiņas ir uz labu. Veidojusies pārliecība, 
ka mēs esam mazi, bet stipri, un tā dod spēku ikdie-
nas darbiem un vēlmēm pilnveidoties.

Arī 2014. gadā mēs turpināsim un pilnveidosim savas 
vēstures un kultūras tradīcijas un laipni sagaidīsim 
ikvienu ciemiņu Tērvetes novada vērienīgākajos 
pasākumos – Tērvetes novada svētkos 19. un 20. 
jūlijā, seno zemgaļu svētkos 9. un 10. augustā un 
Tērvetes dabas parka pasākumos, kas pērn sagaidīja 
un patīkami pārsteidza savu 100 000. apmeklētāju.

Jaunajā gadā gan sev, gan visām Latvijas pašvaldībām 
un ikvienam žurnāla “Logs” veidotājam un lasītājam 
vēlam savstarpēju pozitīvismu, harmoniju un sapratni 
cilvēku attiecībās un lai ikviens spēj saskatīt un novēr-
tēt ikdienā paveiktos labos darbus un centienus. 
Būsim arī turpmāk savstarpēji saprotoši, atbalstoši 
un uz sadarbību ieinteresēti! Radošu un veiksmēm 
bagātu 2014. gadu!

inita roze,
sabiedrisko attiecību speciāliste

TUKUMA NOVADĀ
atbalsta programma ģimenēm ar bērniem

Aizvadītais gads tāpat kā visi iepriekšējie Tukuma nova-
da pašvaldībā bijis notikumiem bagāts. Gandarījums 
par paveikto mijies ar grūtāk veicamiem uzdevumiem, 
taču 2013. gads aizritējis skanīgs. Tas pagājis dziesmu 
un deju skaņās – gan sapošot novada kolektīvus, gan 
nodrošinot to dalību XXV Vispārējo dziesmu un XV 
deju svētkos Rīgā.

Lai šo unikālo svētku būtu vēl daudz, pašvaldībai 
jārūpējas par nākamajām paaudzēm. Februārī dau-
dzi mazie tukumnieki sāka apmeklēt jauno bēr
nudārzu “Pepija”. Ar mērķi veicināt ģimeņu vēlmi 
dzīvot un strādāt Tukuma novadā izstrādāta atbalsta 



programma, kas paredz finansiālu un morālu atbal-
stu ģimenēm ar bērniem. Pašvaldība arī iegādājusies 
daudzdzīvokļu māju, kurā iznomā dzīvokļus novadā 
nepieciešamajiem speciālistiem.

2014. gada jūlijā Tukums tērpsies rožu vainagā, un 
pilsētas ielas un skvērus pieskandinās gan lieli, gan 
mazi novadnieki. Viņiem visiem pašvaldības vadītājs 

juris Šulcs novēl – lai Tukuma novads uzzied arvien 
krāšņāk un lai ļaudis savā novadā justos kā mājās, no 
kurām negribas doties projām, bet aizbraucot katru 
mirkli gaidītu tikšanos ar Tukumu. Kopā mums izdo-
sies Tukuma novadu izveidot vēl labāku!

aiga Priede un maija Šulca,
sabiedrisko attiecību speciālistes

Darbīgais 2013. gads
VAIŅODES NOVADĀ

Aizvadītais gads Vaiņodes novadā bijis darbīgs. Kaut 
arī esam mazs novads, mums ir ar ko lepoties – pārlie-
cināts domes priekšsēdētājs visvaldis jansons.

Veiksmīgu tūrisma sezonu aizvadījis embūtes tūrisma 
informācijas centrs, kas apmeklētājiem piedāvā iepa-
zīties ar Embūtes dabas vērtībām un apkārtnes kultūr-
vēsturi un apmeklēt ekspozīciju zāli. Centrā var ne tikai 
iznomāt laivas un velosipēdus, bet arī telpas svinībām 
un nakšņošanai. Jau divi pāri, atdzīvinot leģendu par 
Induli un Āriju, savu laulību izvēlējās reģistrēt tieši 
Embūtē.

Lepojamies ar novada četrām izglītības iestādēm. 
vaiņodes vidusskolā šajā mācību gadā mācās 245 
skolēni. Ik gadu, piedaloties mācību priekšmetu un 

projektu olimpiādēs, audzēkņi gūst godalgotas vietas 
gan Kurzemē, gan valsts mērogā. vaiņodes internāt
pamatskolā mācās vairāk nekā 100 skolēnu no dažā-
dām Latvijas vietām, un mūzikas novirzienu skolu vidū 
mūsējā ir vienīgā, kur muzikālajai apmācībai izvirzīts 
spējas attīstošs mērķis. Pirmsskolas izglītības iestādi 
“Zīlīte” apmeklē 76 bērni vecumā no pusotra līdz sep-
tiņiem gadiem, bet vaiņodes mūzikas skolā, kam pērn 
apritēja 15 gadu jubileja, pilnveidojas 60 skolēnu.

Pašvaldība rīko un atbalsta dažādus pasākumus nova-
da iedzīvotājiem. Trešo gadu pēc kārtas Vaiņodes jau-
nieši, pašvaldības atbalstīti, organizēja aktīvās atpūtas 
pasākumu “vasarītis”, kas pulcēja lielu skaitu apmek-
lētāju arī no citiem novadiem.

Esam lepni par mūsu handbolistu panākumiem dau-
dzu gadu garumā – viņi spēj izcīnīt panākumus gan 
valsts, gan starptautiskajās sacensībās. Handbola 

klubs “vaiņode” ierindojas Latvijas spēcīgāko hand-
bola komandu piecniekā!

Jau otro gadu darbojas sociālais atbalsta centrs 
“vaiņode”, ko par mājām šobrīd sauc vairāki desmiti 
gados vecu un vientuļu ļaužu.

Novadā dzīvo daudz aktīvu cilvēku, kas darbojas 
dažādās nevalstiskajās organizācijās, piemēram, 
Vaiņodes pensionāru apvienībā, mednieku sporta 
klubā “Vaiņode”, Vaiņodes novada iniciatīvas grupā, 
jauniešu biedrībā “4U” u.c.

Pašvaldībā īstenoti arī dažādi projekti. Tā projektā 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai vaiņodes novada domes ēkās” sakārtota 
gan Vaiņodes vidusskola un novada dome, gan Embūtes 
pakalpojumu centrs un Vībiņu kultūras un sporta nams. 
Turpinās projekta “Ūdens ieguves vietas sakārtošana, 
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve vaiņodes 
pašvaldībā” realizācija. Eiropas Lauksaimniecības fonda 
līdzfinansētajā projektā “vaiņodes tautas tērpu izgata
vošana” izgatavoti 12 vīriešu un 30 sieviešu Vaiņodes tau-
tas tērpu komplekti. Jaunajos tērpos uz XXV Vispārējiem 
latviešu dziesmu un XV deju svētkiem devās Vaiņodes 
jauktais koris. Izstrādāti divi pašvaldības turpmākajai dar-
bībai nozīmīgi dokumenti – Vaiņodes novada attīstības 
programma 2013.–2019. gadam un novada teritorijas plā-
nojums 2013.–2024. gadam, kura ietvaros tapis arī vides 
pārskats. Ļaujot iedzīvotājiem pašiem ar savām idejām 
un darbu iesaistīties novada sakārtošanā, kā arī turpinot 
Nīderlandes Karaliskā Viršu fonda aizsākto, Vaiņodes 
novada dome rīkoja projektu konkursu “darīsim paši!”. 
Tajā atbalstīti četri pieteikumi – Vībiņu parkā uzbūvēts 
tiltiņš un uzstādīti galdi ar soliem, Embūtes tūrisma infor-
mācijas centra pagalmā nomainīti jumtiņi informācijas 
stendiem, izveidotas kāpnes uz bruņinieku pili un pils 
dīķi un ierīkota puķu dobe un sarīkoti bērnu svētki.

Laiks kā vienmēr steidzas tālāk un mūs visus sauc jaunā 
gada gaitās. Lai nekas nav nepaveicams un lai ir daudz 
prieka un laimes!

inese Pūlīte,
sekretāre,

un mārtiņš Fricsons,
“Vaiņodes Novada Vēstu” redaktors
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“Mazs stūrītis var daudz augļu dot, ja to labi apkopt 
prot.” (J. Cimze) To apliecina arī Latvijas un Igaunijas 
krustceles – Valkas novads domes priekšsēdētāja 
venta armanda Kraukļa vadībā.

esat gaidīti divu valstu dvīņu pilsētā!

Vai zināt, kur plūst upe, kurā vienlaikus iespē-
jams atrasties gan Latvijā, gan Igaunijā? Tā ir mazā 
Varžupīte, kas reizē atdala un vieno Valku ar Valgu. 
Kurā vēl pilsētas centrā var nostāties ar vienu kāju 
vienā valstī, ar otru – citā, turklāt vienlaicīgi atrasties 
ziemeļos un dienvidos, jo Valka ir Latvijas ziemeļu, 
bet Valga – Igaunijas dienvidu vārti. Mūsu dvīņu pil-
sētā tas ir iespējams!

Upīte šķir un vieno

Novada centrs Valka ir pilsēta, kur sākas Latvija, jo 
tieši Valkā 1917. gadā pieņēma deklarāciju par Latvijas 
autonomiju. Valka unikāla ar to, ka tai ir dvīņu pilsēta 
Valga. Vēl pirms nepilniem 100 gadiem tās nebija. 
1920. gadā robežu starp jaunajām Latvijas un Igaunijas 
neatkarīgajām valstīm novilka šķīrējtiesas priekšsēdē-
tājs angļu pulkvedis Tallens, par robežšķirtni iezīmē-
jot upīti, kas tek cauri pilsētai. Tā Igaunijas pusē palika 
pilsētas galvenā daļa, bet priekšpilsētas daļa kopā ar 

Putraskalnu – Latvijai. Tagad Putraskalns lepojas ar 
lapeni, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz Valku un 
Valgu. Tā ir viena no atpūtas vietām abu pilsētu kopē-
jā dabas takā gar Pedeles upi, ko iecienījuši dvīņu 
pilsētu iedzīvotāji. Takas garums Valkas pusē vienā 
virzienā ir 350 m, abi krasti – 700 metru. Valgas pusē 
taka stiepjas apmēram 5 km garumā.

Unikāla baznīca un čiekurkalte

Neparastas un ievērības vērtas vietas atrodas arī 
Valkas novada piecos pagastos. vijciems lepojas ar 
vienu no vecākajām čiekurkaltēm Latvijā. Tā bez 
pārtraukuma darbojusies no 1895. gada līdz pat pagā-
jušā gadsimta 70. gadiem. Savu darbu čiekurkalte 
atsāka 1992. gadā, un tajā joprojām tiek iegūtas sēklas 
jaunām mežu audzēm, izmantojot tās pašas – vairāk 
nekā 100 gadu vecās – oriģinālās iekārtas. Vijciemā 
atrodas arī viena no astoņām unikālajām koka dēlīšu 
apšuvuma baznīcām, kā arī valsts nozīmes kultūras 
piemineklis – etnogrāfiskā zemnieku sēta “ielīcas”. 
Vai zināt, ka mākslas filma “Pūt, vējiņi”, kas veidota 
pēc Raiņa tāda paša nosaukuma lugas motīviem, 
pirms nu jau 40 gadiem uzņemta “Ielīcās”? Tieši šajā 
zemnieku sētā šogad kopā ar filmas aktieriem tiks 
svinēti valkas novada svētki.

ieiet no vienas, bet iziet otrā valstī

Kārķos var aplūkot gaišāko Vidzemes namu – Kārķu 
baznīcu. To uzcēla par ziedojumiem un iesvētīja 
tikai 2002. gadā. Turpat Kārķu pagastā var apmeklēt 
briežu dārzu, kur labi sadzīvo gan Eiropas staltbrieži, 
gan Francijas kalnu savvaļas zīdītājgovis. Vai zināt, 
ka Kārķu pagastā aug dižvītols, kura apkārtmērs ir 
6,25 metri? Tas atrodas Valkas–Rūjienas ceļa malā 
netālu no alpīnista Imanta Zaula mājām “Naglas” un 
nosaukts par naglu dižvītolu.
Ērģemes pagastā joprojām apskatāmas visai iespaidī-
gas 14. gadsimta Livonijas ordeņa pilsdrupas ar apaļu 
stūra torni divu stāvu augstumā.
Savukārt Zvārtavas pagasta Gaujas krastos ir visā 
Latvijā unikāls iekšzemes kāpu masīvs.
valkas pagastā ir celtne, kurā ieiet no vienas valsts un 
iziet jau pavisam citā. stoķu kapsētas kapličā var ieiet 
no Latvijas, bet iziet Igaunijā. Tā ir vienīgā šāda būve 
uz Latvijas robežām.

Kopīgos pasākumos aizmirst robežas

Valkas novads ir ļoti draudzīgs, te var iepazīt pieredzi 
gan starptautiskajā sadarbībā, gan dažādu projek-
tu realizēšanā, gan starptautisku kultūras un sporta 
pasākumu organizēšanā. Igaunijas robežas tuvums 

VALKAS NOVADS –
Latvijas un Igaunijas krustceles



ļāvis piesaistīt Eiropas Savienības fondu un Igaunijas – 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
finansējumu dažādos projektos.
Ik rudeni novada centrā notiek Latvijas un igaunijas 
nacionālo operu mākslinieku koncerts. Arvien vai-
rāk tirgotāju ar katru gadu pulcē Lielais Labdarības 
robežtirgus, kurā iegūtie līdzekļi tiek ziedoti noteik-
tam mērķim. Pērnā gada ziedojumi paredzēti Jāņa 
Cimzes vaska figūras izveidei, un tā tiek gatavota lat-
viešu kora mūzikas un Latvijas un Igaunijas kultūras un 
izglītības pamatlicēja 200 gadu jubilejai. Valkas brīv-
dabas estrādē katru vasaru aicina Latvijas – igaunijas 
roka nakts, kur uz vienas skatuves kāpj gan jaunas, 
gan sevi pierādījušas latviešu un igauņu rokgrupas un 
izpildītāji, aicinot visus aizmirst par robežām valstu 
starpā un mūzikā. Novada centrs – valka – Pilsētas 
svētkus svin kopā ar dvīņu pilsētu valgu. Katru gadu 
tradicionālajiem pasākumiem (gadatirgus, spēkavīru 
sacensības, atrakcijas un radošās darbnīcas, amatier-
mākslas kolektīvu koncerti, laivu rallijs, nakts kino) 
piepulcējas jauni. Par tiem un citiem pasākumiem var 
uzzināt, apciemojot Valkas novadu.

2014. gads valkas novadā – cimzes gads

Ar Jāņa Cimzes vārdu cieši saistīta ne tikai Valka, bet 
visa Vidzeme. Godinot izcilo tautskolotāju, 2014. 
gads Valkas novadā kļūs par Cimzes jubilejas gadu, 
kad atzīmēsim pedagoga, tautasdziesmu vācēja un 
harmonizētāja, ērģelnieka, latviešu kora mūzikas 
pamatlicēja un profesionālās mūzikas aizsācēja 200. 
jubileju.
Jāņa Cimzes jubilejas gadu Valkā 7. janvārī ieskandinā-
ja Latvijas Radio koris. Savukārt no 23. līdz 27. aprīlim 
notiks jau 35. cimzes mūzikas dienas. Šoreiz tās ieva-
dīs Starptautiskais Ziemeļlatvijas un Dienvidigaunijas 
mūzikas skolu atklātais instrumentālo ansambļu spē-
les festivāls, bet noslēgs II Latvijas senioru vokālo 
ansambļu konkurss.
Cimzes gada centrālais notikums risināsies 31. maijā 
Valkas brīvdabas estrādē, kur notiks Latvijas un 

igaunijas koru dziesmu diena – koncerts “cimzes 
kods”. Šajā dienā Valku pieskandinās jauktie un zēnu 
kori no Latvijas un Igaunijas, koncertu kuplinās sak-
sofonu kvartets “N[ex]t Move” un dūdu un bungu 
ansamblis “Auļi”. Paredzēti vairāki pirmatskaņojumi.
Jubilejas gada noslēguma pasākums “jānis cimze – 
eiropas cilvēks” notiks Rīgā oktobra beigās.

vēlēšanās

Pati kvēlākā Valkas novada iedzīvotāju vēlēšanās – 
lai būtu pietiekami daudz darba vietu, jo cilvēks ir 
tur, kur ir darbs. Lai attīstās un veidojas jauni uzņē-
mumi un lai rodam spēcīgus investorus sadarbībai 
un izaugsmei! Lai mūs sadzird Saeima un valdība, 
radot likumdošanas bāzi, kas pierobežā dod līdzvēr-
tīgas iespējas uzņēmējdarbībai, kādas ir galvaspilsētai 
tuvākajos novados.
Tad piepildīsies tikpat kvēla vēlēšanās – varēsim lepo-
ties ne tikai ar sava novada vēsturisko un ģeogrāfisko 
unikalitāti, ar mākslas un kultūras savdabību, bet arī 
ar sasniegumiem ražošanā, ar produktiem, kas kļūtu 
pazīstami tālu aiz mūsu valsts robežām.
Vēlmju piepildīšanai ir svarīgi, lai katrs cilvēks mūsu 
novadā notic iespējām un iesaistās to īstenošanā. 
Lai spēku dod atziņa – ar prieku un kopā mēs varam 
vairāk!

Gundega veinberga,
sekretāre

VALMIERĀ
katrs pats savas laimes kalējs

Atskatoties uz 2013. gadu, droši var apgalvot, ka 
Valmieras pilsētas pašvaldība strādājusi pēc principa 
– “Par cilvēku spriež pēc viņu darbiem, nevis vārdiem!”.

Aizvadītais gads Valmierā bijis bagāts ar vairāku jaunu 
ēku atklāšanu, piemēram, oktobrī durvis vēra mūs-
dienīga autoosta, kuras dizainā apvienots modernais 
ar ērto un praktisko. Tāpat pilsētā uzstādīts energo
efektīvs ielu apgaismojums, daudzi nami renovā
cijas rezultātā ieguvuši jaunu ietērpu, izveidots plašs 
un moderns Tūrisma informācijas centrs, kā arī aktīvi 
norit pilsētas zaļo zonu sakopšana. Novembrī audzēk-

ņus savās mājīgajās telpās uzņēma jaunā valmieras 
mūzikas skolas ēka, savukārt gada pirmajā pusē tika 
guldīts pamatakmens vidzemes augstskolas inže
nierzinātņu kompleksam, kas Vidzemes reģionā 
attīstīs pētniecību un zinātni. Pilsētā tiek domāts ne 
tikai par infrastruktūru, bet arī dabu, īstenojot vides 
projektu “Gaujas stāvo krastu sajūtu parks”. Tas 
ietver gan baskāju takas izveidi, gan arī apkārtējā 
meža un Gaujas Stāvo krastu sakārtošanu, lai ikvie-
nam apmeklētājam būtu patīkami tur aizvadīt garu 
un miesu stiprinošas pastaigas. Būtiski pieminēt, ka 
pērn Valmieras pilsētas pašvaldība kļuva par pirmo 
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pašvaldību, kuras darbinieki ikdienas pienākumu veik-
šanā dodas ar elektrovelosipēdu, tādā veidā rūpējo-
ties par videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu.

Aizvadītajā gadā Valmiera atzīmēja arī apaļu jubileju 
– 730 gadus. Valmieriešiem un pilsētas viesiem tika 
piedāvāta skaista svētku programma, ko bagātināja 
muzikālas, sportiskas, vides un izglītojošas aktivitātes, 
lai ikviens svētku viesis justos gaidīts. Iespējams, šis ir 
viens no iemesliem, kāpēc Valmieras pilsētas pašval-
dība konkursā “Eiropas Gada pašvaldība 2013” uzva-
rēja nominācijā “Pašvaldība kultūrai”. Pilsētā mutuļo 
kultūras dzīve – šeit ir viens no profesionālākajiem 
teātriem Latvijā, Valmieras Kultūras centrā norisinās 
daudzveidīgi kultūras pasākumi, un muzejā regulāri 
tiek izstādīti pazīstamu mākslinieku darbi.

Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 95. 
gadadienā Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājam inesim boķim tika pasniegts valsts 
augstākais apbalvojums – IV šķiras Triju Zvaigžņu 
ordenis. Šis apbalvojums ir apliecinājums, ka paš-
aizliedzīgs un no sirds veikts darbs, kā arī prasme 
sadarboties ir panākumu atslēga ne tikai pašvaldībai 
vai pilsētai, bet ikvienam tās iedzīvotājam.

2014. gadu sagaidot, atcerēsimies latviešu tautas paru-
nu – “Kur saticība, tur laime!”, tāpēc novēlam visiem 
mieru un harmoniju sabiedrībā. Lai vērtība ir darba 
tikums un mīlestība, ticība saviem spēkiem, cīņas-
spars un aktīva līdzdalība sabiedrības norisēs! Lai 
šogad mums izdodas neapstāties pie sasniegtā, bet 
gudri turpināt veidot labākas mūsu mājas – Latviju!

justīne deičmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

anta Lūsas foto

VARAKĻĀNU NOVADĀ
trešdaļa dabas rezervāta

Nekas nav dzīvē nepārvarams –
Ik smagums ceļams,
Šķērslis projām veļams,
Ja darbs ir darāms.
Vien vajag drosmes,
Ticības un spara.
  (L. Brīdaka)

Varakļānu novads ir samērā neliels, tas apvieno 
Varakļānu pilsētu un Murmastienes un Varakļānu 
pagastu. Tāpēc ir svarīgs katrs novada cilvēks, kurš 
šeit dzīvo, strādā, veido ģimeni, audzina bērnus un 
pavada vecumdienas.

Varakļānu novadā pamatnozare ir lauksaimnieciskā 
ražošana. No novada kopējās platības lauksaimniecī-
bā izmantojamā zeme aizņem gandrīz 48%, un Lauku 
atbalsta dienesta dati liecina, ka 2013. gadā šī zeme 
bija apstrādāta teju 92% apjomā, kas ir augsts rādītājs. 
Mēs lepojamies ar lielām zemnieku saimniecībām, 
kas nodarbojas ar graudkopību, piena lopkopību, 
gaļas liellopu audzēšanu un biškopību. Šeit attīstās arī 
retāk sastopamas nozares – dārzeņkopība, aitkopība, 
krūmmelleņu, slieku un gliemežu audzēšana. Pozitīvi, 
ka zemnieki, attīstot savu saimniecību, rūpējas arī par 
apkārtējās vides sakopšanu, lai veidotu acīm tīkamu 
lauku ainavu.

Tā kā novada teritorijā atrodas trešā daļa Teiču dabas 
rezervāta, mēs dzīvojam zaļā vidē un elpojam svaigu 
gaisu. Daudzas saimniecības izmanto bioloģiskās 
saimniekošanas metodes, ražojot veselīgus produk-
tus. Varakļānu novadā ir 40 bioloģiskās saimniecī
bas. Prieks par mūsu zemniekiem, jo viņi pratuši īste-
not daudzus projektus, lai celtu modernas ražotnes 
un pirktu jaunu jaudīgu tehniku, kas sekmē saimnie-
cību un visa novada attīstību.

Sakoptāki, tīrāki un gaišāki kļuvuši arī Varakļāni – 
izveidoti jauni gājēju celiņi, apgaismotas ielas, iekār-
toti bērnu laukumi un strītbola laukums. Jau otro 
sezonu darbojas zupas virtuve. Nobeigumam tuvo-

Projekta īstenotājas strītbola laukuma atklāšanas dienā.



jas projekta “Peldbaseina izveidošana varakļānu 
pilsētā” īstenošana. Savukārt biedrība “Sinerģija V” 
sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību īsteno 
projektu par hokeja laukuma – slidotavas izbūvi 
Varakļānos, notiek pilsētas laukuma labiekārtošanas 
projekta izstrāde.

Novadā tradicionāli tiek rīkotas vasaras sporta spēles 
pilsētas svētkos, autoveiklības sacensības uz ledus 
un Ziemas sporta diena.

Sabiedriskās dzīves dzinējspēks ir mākslinieciskā paš-
darbība. Lepojamies ar to, ka dziesmu un deju svēt
kos no mūsu mazā novada piedalījās pieci kolektīvi. 
Deju svētku dalībnieku vidū bija arī Varakļānu pašval-
dības vadītājs māris justs. Mūsu priekšsēdētājs aktīvi 
izstrādā projektus, piedalās to īstenošanā, ja vajag, 
pats sēžas pie traktora stūres un tīra sniegu un, stun-
das neskaitot, cenšas visus darbus labi padarīt. Viņš 
tāpat kā daudzi jo daudzi ir sava novada patriots. Uz 
tādiem cilvēkiem balstās novada un valsts izaugsme.

Visiem vēlam tīras domas, gaišas sirdis, stabilu nākot-
ni un izaugsmi jaunajā 2014. gadā!

aina jaunzeme,
“Varakļōnīša” redaktore

VĀRKAVAS NOVADU
grezno rozes ģerbonī un dabā

Vārkavas novada pašvaldība ir pati labākā Latvijā, jo 
te dzīvojam mēs – cilvēki, kuri strādā, rada, domā, 
palīdz, atpūšas, ir harmoniski un laimīgi. Šurp neved 
asfaltēti ceļi, un te negaida pasakainas pilis, bet šurp 
sauc cilvēcība, sirsnība, viesmīlība, atvērtība, vien-
kāršība jeb latgaliskā dvēsele, kas savu sāpi un prieku 
izdzied tautasdziesmās, ieloka grāmatu lappusēs, 
izstāda rožu dārzos un paliek zem lielākajiem un 
skaistākajiem laukakmeņiem.

Pieļaujam varbūtību, ka ļoti daudzās pašvaldībās 
“zvaigžņu diena” 2013. gadā bija 1. jūnijs. Iespējams, 
ka todien daudziem piepildījās iecerētais, nepa-
zuda iegūtais un tika atrasts meklētais. Vārkavas 
novadā iepriekšējā sasaukuma deputātu vadītāja 
antra vilcāne domes vadības grožus nodeva anitai 
brakovskai, pati kļūstot par viņas vietnieci.

Vārkavas novadā skaistākais un neparastākais aizva-
dītā gada notikums bija Vārkavas pagasta Jauniešu 
studijas rīkotā bēbīšu spartakiāde jaunuzbūvētajā 
vārkavas pamatskolas stadionā.

Novada lielākā vērtība ir cilvēks, un bez garīga-
jām un materiālajām vērtībām viņam nepieciešamas 

vārkavas muižas pils apkārtni turpmāk greznos 2009.–
2013. gada domes deputātu ziedotās un stādītās 
floribundrozes, kas tika ļoti rūpīgi meklētas, lai tās pēc 
krāsas un formas atbilstu novada ģerbonī atainotajai.
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tikai piecas lietas: atzinība, pieskārieni, rūpes, kas 
pārsteidz un sagādā prieku, dāvanas un kopā kvali-
tatīvi pavadīts laiks. Lai katrs to saņem un lai mums 
aizvien vairāk laimīgu cilvēku!

2014. gada lielākais pasākums Vārkavā būs novada 
svētki 19. jūlijā. Būsit mīļi gaidīti, jo romantiskākas 

vietas par Vārkavas muižas pili, parku un Vecvārkavas 
estrādi pēc saules rieta jūs Latvijā neatradīsit – šķiet, 
ka no šīs burvības sirds izlec no krūtīm, no stāvā krasta 
ieripo Dubnā un paliek tur uz laiku laikiem...

maija Praņevska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kad VECPIEBALGAS NOVADS
atver durvis...

Latvijas garākā upe Gauja, kas sāk savu skrējienu 
Alauksta apkārtnē, zaļi pakalni, ezeri un ūdensrozes, 
arī piebaldzēnu spītība un izturība, gara gaisma un 
prāta asums – tā var raksturot mūsu novadu, par kuru 
Ķencis ir teicis: “Pate varenākā vieta pasaulē. Tās glīšo 
vaigu vis bodē nenopirksi, tas, kā sacīt jāsaka, jāredz 
pašam, ikvienam.”

Kāds mūsu pašvaldībā bija aizvadītais gads? Novada 
līdere ella Frīdvaldeandersone atzīst, ka darbīgs, 
ražīgs, intensīvs un radošiem notikumiem bagāts. 
Gada sākums mums visiem paliks atmiņā ar akciju 
“vecpiebalgas ceļam būt”. Tagad esam Latvijā atpa-
zīstami ne vien ar ūdensrozēm un kultūrvēsturisko 
mantojumu, bet arī ar P30. Šī akcija parādīja, ka 
spējam būt vienoti un darīt lielas lietas. 2013. gadā 
realizēti Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti par 
kopējo summu 1,6 miljoni latu, kas apliecina, ka arī 
neliels novads spēj gudri saimniekot un prātīgi pār-
valdīt finanšu līdzekļus.

Taču, domājot par novada materiālo vajadzību nodro-
šināšanu, neesam aizmirsuši arī par emocionālo pie-
pildījumu. Tas, ko mēs varam darīt un darām, ir ļaut 
izskanēt Vecpiebalgas vārdam kvalitatīvu kultūras 
notikumu kontekstā atkal un atkal no jauna, turklāt 
tādu notikumu, kādu citos novados nav. Gandarījums, 
ka mūsu kultūras piedāvājuma grozs ir pilns un tik 
vērtīgs, ka Latvijas cilvēki to iekļauj savā vajadzību 
sarakstā. Aizvadītā gada pasākumi lieliski demonstrē, 
ka Vecpiebalgas kultūras mīlestība un izpratne nav 
mīts, tā ir pārmantota un mūsdienās radusi jaunas, 
laikmetīgas izpausmes formas.

Lepnības un pašapziņas piebaldzēniem nekad nav 
trūcis – spītējot nedrošībai un piesardzībai, kas vēl 
joprojām valda mūsdienu sabiedrībā, Vecpiebalgas 
novads kā bagāta pūralāde jau otro vasaru aicināja 
tuvus un tālus viesus apmeklēt saiešanu slātaviešu 
garā “vecpiebalga atver durvis”, tādējādi pierādot, 
ka mums ir ne tikai pagātne, bet arī tagadne un 
nākotne. Septiņas dienas piecos pagastos notika 
vērienīgi pasākumi, kas bija tālredzīgi plānoti, lai 
labi justos ikviens – gan savējais, gan atbraucējs. 
Svētku pamatideja – kvalitatīvs, novada tradīcijās 
un bagātīgajā kultūrvēsturē balstīts, visiem pieejams 

un mūsdienīgs kultūras notikumu piedāvājums, ko 
nodrošina mūzikas profesionāļu, mūsu novada kul-
tūras iestāžu un amatiermākslas kolektīvu radoša 
sadarbība.

Ar gandarījumu varam atcerēties vecpiebalgas vasa
ras krāšņos notikumus – aizkustinošo svētku atklāšanu 
Inešos, emocionālo Sergeja Jēgera un Jāņa Lūsēna 
koncertprogrammu ar Aspazijas vārdiem “Tas vārds” un 
smaržīgu liliju izstādi Taurenē, inovatīvo teātra studijas 
“Rampa” Rūdolfa Blaumaņa lugas “Ugunī” iestudēju-
mu Dzērbenē un mūzikas provokācijas Augstajā kalnā, 
Laura Gundara režisētās “Latviešu kāzas” unikālajā 
“Antēnu” rijā, komponista Jāņa Lūsēna un Vecpiebalgas 
rakstnieces Ingunas Baueres izrādi bērniem “Baltā 
kaķīša brīnumvārdi” (režisors Varis Brasla) Saulrietos 
kā skaistu noslēgumu radošajai pēcpusdienai Incēnu 
pagalmā, dvēselisko koncertprogrammu “Trīs zvaig-
znes” pie Saulrietu muzejmājas, jautro padomju ret-
roauto braucienu ar Mariannu Okolokolaku un nova-
da pašdarbības kolektīvu koncertuzvedumu Kaives 
muižas parkā, amatnieku tirgu “Kalna Kaibēnos” un 
lielizrādi “Tad būs laba lustēšana” Alauksta estrādē, 
kā arī svinīgu nedēļas noslēgumu – dievkalpojumu un 
Jāņa Lūsēna koncertprogrammu “Mazu brīdi pirms…” 
Kristīnes Zadovskas un Ingus Pētersona izpildījumā 
Vecpiebalgas baznīcā. Atsaucoties uz mīļu ielūgša-
nu, kultūras un mākslas festivālu šogad apmeklēja 
rekordliels skaits viesu – ne vien no tuvākiem un 
tālākiem Latvijas novadiem, bet arī tautieši no ārze-
mēm. Savukārt jūlija nogalē vairāk nekā tūkstotis fanu 
Vecpiebalgas muižas estrādē Inešos pulcējās uz gru-
pas “Autobuss debesīs” koncertu.



Arī 2014. gada jūlija vidū visi ceļi vedīs uz Vecpie bal-
gas novadu, kur jau trešo gadu durvis vērs saiešana 
slātaviešu garā.

Jaunajā gadā visiem vēlam drosmi jauniem izaicināju-
miem, ticību saviem spēkiem un sapņus, kas īsteno-
jas, jo Kaudzītes Reinis sacījis: “Ir lieli darbi darīti, bet 
tie nebūs mazāki, kas vēl tiks darīti.”

dzidra ješkina,
“Vecpiebalgas Novada Ziņu” veidotāja

VECUMNIEKU NOVADĀ
savi dziesmu un deju svētki

Par 2013. gada “zvaigžņu dienu” Vecumnieku novadā 
noteikti var uzskatīt 29. jūniju, kad mūsu sieviešu 
koris “via stella” droši kāpa uz koru karu skatuves 
Latviešu biedrības namā Rīgā un, īpaši nerespektē-
jot konkurentus – slavenus un pieredzes bagātos, 
godam nodziedāja savas izvēlētās dziesmas un kļuva 
par šā konkursa laureātēm. Tas bija skaists, emo-
cionāls brīdis, kam patīkams turpinājums bija to 
333 novada pašdarbnieku (senioru deju kolektīvs 
“Ozols”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “vēveri”, 
jauniešu deju kolektīvs “vēverīši”, jauniešu koris 
“via stella”, jauktais koris “maldugunis”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “stelpe”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “bārbele”, jauniešu deju kolektīvs 
“rakari”, lauku kapela “savējie”, pūtēju orķestris 
“skaistkalne”, jauniešu deju kolektīvs “vanadziņi”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “valle” un koklētāju 
ansamblis “skandīne”) līdzdalība lielajos dziesmu 
un deju svētkos gan svētku gājienā, gan vairākos 
koncertos Rīgas baznīcās, parkos un Lielajā svētku 
estrādē.

Šādi svētki mūs saliedē un iedvesmo tālākam dar-
bam, tāpēc arī mūsu novadā reizi divos gados rīkojam 
novada dziesmu un deju svētkus. Tādi būs arī 2014. 
gadā. Ļoti ceram, ka šogad viss izdosies, jo mums ir 

arī rūgta pieredze – 2012. gada svētkos paša koncerta 
vidū pērkona negaiss un spēcīgas lietusgāzes pārtrau-
ca svētkus, kas notika skaistā vietā – estrādē pie ezera. 
Pašreiz kolektīvi aktīvi apgūst repertuāru, savukārt 
organizatori veido svētku programmu, lai 28. jūnijā 
Vecumnieku novada dziesmu un deju svētkos prie-
cētu skatītājus.

“Mēs esam lepni par to, kas mums ir, un mēs varam un 
vēlamies to parādīt citiem,” teic Vecumnieku novada 
domes priekšsēdētājs rihards melgailis. Viņu papil-
dina Bāriņtiesas priekšsēdētāja inita sproģe: “Cilvēks 
ir vērtība. Dažkārt mēs Vecumnieku novada iedzīvotāju 
labā darām vairāk, nekā spējam izdarīt.”

Sociālā dienesta darbinieki Vecumnieku novadam 
2014. gadā novēl rast jaunas darba vietas, savu-
kārt Bāriņtiesas priekšsēdētāja lolo cerības par valsti, 
kuras prioritāte un vērtība būtu ģimenes un bērni. 
Lai Vecumnieku novads šogad rod jaunus spēkus 
un iespējas palīdzēt un atbalstīt ikvienu, kam tas ir 
nepieciešams!

eva vlasova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

ivetas bērziņas foto

artūra Zuikas foto
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2013. gads Ventspilī kopumā ir bijis sekmīgs. Pilsētas 
pašvaldība labiekārtojusi bērnu rotaļu laukumus, 
izveidojot un attīstot nelielas bērnu pilsētiņas iedzī-
votāju dzīvesvietu iekškvartālos. Visas bērnu pilsēti-
ņas papildinātas ar jaunām mūsdienīgām rotaļu iekār-
tām. Arī pilsētas bērnudārzu infrastruktūrā notikušas 
vērienīgas izmaiņas – tajos integrēti jauni moderni 

sporta laukumi, kuros paši mazākie ventspilnieki var 
uzsākt savas pirmās sportiskās karjeras gaitas.

ventspils Piedzīvojumu parks kļuvis par iecienītāko 
atpūtas un izklaides objektu ģimenēm. Apmeklētāju 
skaits 2013. gada vasaras sezonā 3,4 reizes pārsnie-
dzis iepriekšējās sezonas apmeklētību. Piedzīvojumu 
parkā atklāta jauna atrakciju zona ar bampermašīnu 
laukumu, baseinu ar bamperlaivām un tramplīnlaivu, 
bērnu autoskoliņu un sintētiskā ledus slidotavu. Īpaši 
iecienīta izgaismotā laminārā strūklaka ar 46 strūk-
lām, ko darbina paši parka apmeklētāji.

Ventspils industriālās attīstības ietvaros darbu uzsā-
kušas divas jaunas rūpnīcas – SIA “Heimdal Skonto 
Latvija” māju moduļu ražotne un SIA “EUROLCDS”, 
kur ražo šķidro kristālu tehnoloģijas displejus 3D attē-
lu iegūšanai. Uzbūvēts arī jauns sauskravu terminā
lis, kas dos iespēju paplašināt pieejamās platības un 
darbību esošajam koksnes pārkraušanas terminālim 
SIA “Ventplac”.

Ventspils pašvaldība sava ilggadējā mēra aivara 
Lemberga vadībā šobrīd uzsākusi divus jaunus pro-
jektus, kuru virzībai un attīstībai 2014. gadā būs liela 
nozīme – notiek ventspils Tehnikuma rekonstrukcija 
un būvniecība, lai mūsdienīgā, inovatīvā vidē varētu 
attīstīt profesionālo izglītību reģionā jaunā kvalitātē, 
kā arī pilsētas Lielā laukuma rekonstrukcija ar unikā-
liem pilsētvides dizaina risinājumiem.

Kristīne duļbinska,
Pilsētas mārketinga nodaļas vadītāja

VENTSPILS
virzās uz priekšu

VENTSPILS NOVADĀ
glezno ģimenes un dāvina brīvdabas estrādi

Domājot par 2013. gada neparastāko notikumu 
Ventspils novadā, secinājām – tādi ir vairāki. Tā, pie-
mēram, pagājušajā gadā uzsāktā daudzbērnu ģime
ņu fotografēšana, ko ierosināja jūrkalnes draugu 
kopa un ārsts rauls vēliņš, rudenī ieguva jaunas 
aprises. Projektā, kura mērķis ir veicināt dzimstības 
palielināšanu, rosinot vecākus padomāt arī par cetur-
tā, piektā, sestā, varbūt pat septītā un astotā bērni-
ņa pasaulē nākšanu, iesaistījās arī māksliniece alise 
mediņa.

Ieradusies Ancē, jaunā gleznotāja tikās ar divām 
ģimenēm no Ances – Pērkoniem un Leperiem – un 



vienu ģimeni no Jūrkalnes – Putniņiem. Vispirms 
ģimenes tika nofotografētas, pēc tam māksliniece 
portretēja vecākus, bērnus tikai ieskicējot, jo viņiem 
vairākas stundas nekustīgi pozēt ir grūti. Radošo 
dienu Ances pagastā ar prieku atceras gan māksli-
niece, gan viņas portretējamie, jo kopā pavadītais 
laiks bija siltām domām piepildīts. Ventspils novada 
pašvaldība ir gandarīta par šādu sadarbību, jo tā 
apliecina, cik vērtīgs ir katrs no mums, cik interesanti 
projekti top, ja tajos iesaistās sirdsdāsni cilvēki, kuri 
neprasa, kas viņiem par to būs, bet ziedo savu brīvo 
laiku un finanses, lai iepriecinātu citus.

Novembrī, kad svinējām valsts dzimšanas dienu 
un Ventspils novada domes priekšsēdētājs aivars 
mucenieks Piltenē pasniedza 17 pašvaldības Goda, 
Atzinības un Pateicības rakstus, piedzīvojām vēl vienu 
neprastu notikumu. sia “jaunpope” valdes priekš-
sēdētāja Ligita indriksone paziņoja, ka uzņēmums 
dāvina pašvaldībai Popes estrādi. Pašvaldībai pie-
der zeme, uz kuras atrodas Ventspils novadā vienīgā 
brīvdabas estrāde, savukārt nu jau pussagruvusī ēka 
līdz šim piederēja SIA “Jaunpope”. Kad novembra 
sākumā paziņojām par plašas iedzīvotāju aptaujas 
uzsākšanu par Popes brīvdabas estrādes rekonstruk-

cijas lietderību, lai noskaidrotu Kurzemes reģiona 
iedzīvotāju domas, vai viņi būtu gatavi apmeklēt 
Popes estrādē rīkotos pasākumus, uzņēmums pie-
ņēma lēmumu uzdāvināt īpašumu. Sešdesmitajos 
gados celtā un astoņdesmitajos gados rekonstruētā 
estrāde ar 2000 sēdvietām kā dabiski veidots amfi-
teātris ar labu akustiku atrodas gleznainā vietā, tādēļ 
pašvaldība novada attīstības programmā paredzējusi 
200 000 latu objekta atjaunošanai. Kopā ar Ventspils 
Augstskolas studentiem organizētā aptauja (arī sadar
bība ar augstskolu notiek pirmo reizi!) ļaus noskaid-
rot, cik intensīva nākotnē varētu būt Popē organizētā 
koncertdarbība.

Realizējot projektu, Ventspils novada pašvaldība tur-
pinās sadarbību ar mūzikas producentu un mene-
džeri aivaru Hermani, kurš uzskata – tādu objektu 
izmantošana kā Popes brīvdabas estrāde labvēlīgi 
ietekmē lokālpatriotismu un apliecina, ka arī reģio-
nos, precīzāk, laukos, var baudīt tikpat augstvērtīgu 
kultūru kā citviet metropolē.

marlena Zvaigzne,
“Ventspils Novadnieka” redaktore

inetas strazdiņas foto

VIESĪTES NOVADA
jaunie akcenti

Par aizvadītā gada “zvaigžņu dienu” Viesītes nova-
dā varam saukt 27. jūliju, kad mūsu novadnieka 
komponista Arvīda Žilinska dzimtajās mājās “Lejas 
Arendzāni” Saukas pagastā notika dziesmu grāmatas 
bērniem “arvīds Žilinskis. melnkaķītis baltķepītis” 
atvēršanas svētki. Tā tapusi, rūpējoties par Sēlijas 
kultūras vērtību un vēstures saglabāšanu, kā arī gata-
vojoties komponista Arvīda Žilinska 110. dzimšanas 
dienai, ko atzīmēsim 2015. gada 31. martā. Jāpiebilst, 

ka grāmata izdota ar Viesītes novada pašvaldības 
finansiālu atbalstu un pateicoties Saukas bibliotēkas 
vadītājas veltas Lāces iniciatīvai.

2013. gadu mūsu pašvaldības vēsturē vislabāk rakstu-
ro teiciens – “Labs nāk ar gaidīšanu, silts – ar sildīšanu”. 
Šis teiciens attiecināms uz viesītes ūdenssaimnie
cības sakārtošanas projektu. Septiņu gadu garumā 
gaidīta tā realizācija, un beidzot arī Viesīte ir tikusi 
pie izraktajām un dubļainajām ielām. Tāpēc ar šo 
projektu gan novada dome un tās priekšsēdētājs 
jānis dimitrijevs, gan vietējie iedzīvotāji lolo nāka-
mā gada vēlēšanos – lai 2014. gada nogalē Viesītes 
pilsētā būtu sakārtoti centrālie ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas tīkli.

Ar jautrām izdarībām, kaulēšanos, vietējo amatier-
kolektīvu priekšnesumiem, mājražotāju produkcijas 
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biLance 2013
degustāciju un siera ēdienu gatavošanu pēc senām 
receptēm augustā tika atklāts Viesītes Zaļais tirgus. 
Tas ir viens no pirmajiem mājražotāju produkcijas 
specializētajiem tirgiem Latvijā, kas darbojas zīmola 
“Mājtirgus” ietvaros. Turpmāk mājražotāju produkci-
ja Viesītes Zaļajā tirdziņā būs pieejama ikvienam tā 
apmeklētājam.

2014. gadā Viesītes novada kalendārā ar trekniem 

burtiem ierakstīti trīs lieli un nozīmīgi pasākumi:
17. un 18. maijā•	  – 30. Latvijas bērnu un jaunie
šu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku”;
24. maijā•	  – vii sēlijas kongress;
5. un 6. septembrī•	  – vecā stendera 300 gadu 
jubilejas pasākums.

Laura Liepiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

VIĻAKAS NOVADĀ
aizvadīts jubileju gads

2013. gadu Viļakas novads pavadījis labu zvaigžņu 
ielokā, un tas bijis skaists jubileju gads.

Paskrējuši visi gadalaiki – katrs ar saviem darbiņiem, 
uzkrāti pilni apcirkņi ziemai, nosvinēta Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95. gadadiena.

Katrs un visi kopā daudz esam paveikuši novada cen-
tra – viļakas svētku organizēšanā. Viļaka kā apdzīvota 
vieta pērn atzīmēja 720. gadskārtu. Svētkus svinējām 
nedēļas garumā, un to ietvaros tika atklātas izstādes 
“No senatnes lādes” un “Viļakas hronika fotogrāfijās”, 
izdota Viļakas dzejas autoru grāmata “Dvēseles aka”, 
pieminēti mūsu senči somugru kapos Viļakā, godināti 
konkursu laureāti, izveidots musturdeķis “Vienoti 
Viļakai” un izdzīvota daudzveidīga kultūras un sporta 
programma.

Viļakas novada ļaudis dziesmas izdziedāja un dejas 
izdejoja arī lielajos dziesmu un deju svētkos, nosvi-
nējām Atzeles zemes noslēguma balli (902 gadi), 
Viļakas bibliotēkas un Viļakas muzeja 100 gadu jubi-
leju, atdzimušas tradīcijas motosporta trasē “Baltais 
briedis”.

Novadā realizēti vērienīgi projekti – Viļakas pamat-
skolas siltināšana, ūdenssaimniecības attīstība 
Šķilbēnu ciemā, Viļakas pludmales rekonstrukcija, 
iekārtotas kapsētas, dziesmu un deju kolektīvi iegu-
vuši skaistus tērpus, un Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
programmas ietvaros pārvērtības ieguvusi klostera 
ēka.

Jaunumi izglītības jomā ir novadā nodibinātā izglītī-
bas iestāžu vecāku konsultatīvā padome un Jauniešu 
dome.

Šogad visus aicinām uz Viļakas estrādi, kur 7. jūnijā 
paredzēta skanošā sestdiena “Īsa pamācība mīlēša
nā...”, uz novada svētkiem no 11. līdz 13. jūlijam un 
uz annas dienu 26. jūlijā. Savukārt 20. septembrī 
brauciet uz Upītes Tautas namu, kur notiks 13. meilys 
aiļu i dzīsmu festivals “Upītes Uobeļduorzs”, vai 
meža svētkiem Žīguros.

Viļakas pašvaldības un domes priekšsēdētāja sergeja 
maksimova vārdā vēlam 2014. gadu veselības bagā-
tu, radošu un Dieva svētītu!

Terēzija babāne,
Lietvedības, komunikācijas 

un informācijas nodaļas vadītāja



Ar lielu lepnumu un gandarījumu jāatzīst, ka 2013. 
gads Viļānu novada pašvaldībā bijis nozīmīgs, jo 
ledus ir izkustējies – novadā tiek realizēti trīs nozīmīgi 
infrastruktūras projekti ar kopējo budžetu gandrīz 
piecu miljonu latu apmērā:

viļānu tranzītielas rekonstrukcija•	 , kas paredz pil-
sētas un novada tēla – galvenās ielas pārtapšanu 
mūsdienīgākā, drošākā un iedzīvotājiem pieeja-
mākā veidolā;
viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekons•	
trukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga 
ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefekti-
vitātes uzlabošanai;
vērienīgi •	 remontdarbi viļānu vidusskolā – tā atkal 
atgūst krāsas, iegūst jaunu iekšējo un ārējo veidolu, 
lai projekta noslēgumā uzplauktu līdz nepazīšanai.

Iecerētās pārmaiņas vērstas uz Viļānu novada attīstī-
bu, atpazīstamību un pievilcību novada iedzīvotāju 
un viesu skatījumā. Iedzīvotāji ar nepacietību gaida 
galarezultātu, jo tas solās būt krāšņs un mūsdienīgs.

Vēl viens no 2013. gada “zvaigžņotākajiem” notiku-
miem bija sešu Viļānu novada kolektīvu piedalīša
nās XXv vispārējos latviešu dziesmu un Xv deju 
svētkos, demonstrējot savu dejot un dziedātprasmi. 
Īpašu svētku izjūtu radīja fakts, ka mūsu kolektīvi tika 
izmitināti pašā Rīgas centrā – vietā, kur visspilgtāk 
varēja izjust svētku atmosfēru.

Saka jau, ka Jaungada nakts vēlēšanās piepildās, un 
varbūt būtiskākais nav tas, cik ātrā laikā tas notiek, sva-

rīga ir vēlmes pārtapšana īstenībā. Arī Viļānu novada 
domes priekšsēdētāja jekaterina ivanova, pašvaldības 
darbinieki  un iedzīvotāji klusībā izvēlējušies sapni 
nākotnei – sporta halli viļānos, kur ikvienam sportis-
tam un sportotgribētājam būtu iespēja trenēties un 
turpināt sasniegt augstus rezultātus. Sports ir viena no 
tām jomām, kas Viļānu novadā ļoti attīstīta, jo mūsu 
sportisti, piedaloties gan novada, gan arī valsts un starp-
tautiskās sacensībās, gūst ievērojamus panākumus.

Mēs esam bagāti – ar ievziedu pārpilnību pavasaros, 
lakstīgalu pogošanu un galvenokārt ar mūsu cilvēkiem 
– radošiem, muzikāliem, darbīgiem un aktīviem.

Tā kā šis ir brīnumu laiks, arī mēs ceram, ka jaunais 
gads mūsu pašvaldībai būs vēl zvaigžņotākiem noti-
kumiem bagātāks un daudziem maziem ikdienas 
brīnumiem piepildīts.

sigita āboliņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

VIĻĀNU NOVADĀ
ledus izkustējies

ZILUPES NOVADS –
Latvijas austrumu vārti

Mūsu novads ir Latvijas austrumu vārti. 
Tā ģerbonī iezīmēta atslēga, kas atver 
durvis uz Latviju. Zilupe ir maza, klusa 
un savdabīga pilsēta ar siltu sirdi, drau-
dzīga un atvērta visiem un arī šobrīd 
pierāda savu dzīvotspēju.

Zilupe – katram sava, bet mums, zilupiešiem, tā ir lielā-
kais lepnums. Mēs lepojamies, mēs mīlam, mēs drau-
dzējamies. Pašvaldība strādā un nepadodas, lai novada 
ļaudis justos labi un arī iebraucējiem paliktu vislabākais 
iespaids par mūsu pilsētu, novadu un arī valsti.

Novada pašvaldība dara visu iespējamo, lai radītu lab-
vēlīgāku vidi iedzīvotājiem un viesiem. Mēs ļoti cenša-

mies, lai tūristi gūtu patīkamus iespaidus un viesošanās 
mūsu novadā viņiem paliktu labā atmiņā.

Katrs gads ienes kaut ko jaunu mūsu pilsētas izskatā. 
Tāpēc ar katru gadu Zilupe mainās – gluži kā cilvēks. Tā 
mainās un lepojas ar savām ievērojamākajām vietām 
un sasniegumiem. Zilupes novads ir atvērts sadarbības 
partneriem, uzņēmējiem, visiem aktīvajiem cilvēkiem, 
kas nāk pie mums ar jaunām idejām, lai kopīgiem spē-
kiem padarītu mūsu dzimto pusi vēl plaukstošāku.

Novēlu ikdienā saskatīt labo, dāvāt prieku citiem un 
optimistiski raudzīties nākotnē!

Oļegs agafonovs,
Zilupes novada domes priekšsēdētājs
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– Es tev esmu otrajā vietā! Pirmajā tev ir futbols! 
– Nē, mīļā, otrajā vietā ir hokejs, bet pirmajā vietā pa-
tiešām ir futbols.

J J J
Sašutis puisītis mammai: 
– Ja reiz visā valstī ir tāda nekārtība, kāpēc man ir jā-
kārto sava istaba?!

J J J
Birokrātijas aksioma – jo vairāk papīra, jo tīrāka pēc-
puse.

J J J
– Kāpēc atrasto gredzenu nenodevāt policijā? 
– Tur bija iegravēts: “Mūžam tavs!”

J J J
Policists pratina aizturēto. 
– Kur strādājat? 
– Šur tur. 
– Vai vispār strādājat? 
– Šad tad. 
– Un ko, ja drīkstu jautāt? 
– Šo to. 
– Tad man jūs jāpatur apcietinājumā. 
– Un kad laidīsiet vaļā? 
– Agrāk vai vēlāk.

J J J
Policists aptur auto. Pie stūres sēž dāma. Viņa pa-
sniedz somiņu:
– Lūdzu, pameklējiet pats manas tiesības, jo es bez 
acenēm neko neredzu.

J J J
Policistam uzdāvina puzli. Uz kārbas rakstīts: “No se-
šiem līdz divpadsmit gadiem.”
– Kādas blēņas! Es salikšu vienā gadā.

J J J
Ziema. Policists iet patruļā, viņam ļoti salst rokas, viņš 
tās berzē un dauza. Kāds jautā: 
– Kāpēc rokas nevarat sabāzt kabatās? 
– Kabatās nav vietas. 
– Kāpēc? 
– Tur cimdi iekšā.

J J J
Taksometra šoferis stāsta policistam: 
– Atradu mašīnā beigtu kaķi. Ko lai daru? 
– Nesiet uz atrasto mantu glabātavu. Ja trīs mēnešus 
neviens nepieteiksies, tad tas paliks jums.

J J J
Laika ziņu meitene stāsta, ka ceļi apledojuši. Pati vai-
nīga! Vajadzēja garākus svārkus uzvilkt.

J J J

Piedzēries vīrs pārrodas mājā. Uz sliekšņa sagaida sie-
va – seja nikna, rokā panna. 
– Būtu nu gājusi gulēt, mīļā! Es neesmu izsalcis! 

J J J
Romietis ieiet bārā, paceļ divus pirkstus un saka:
– Piecus alus, lūdzu.

J J J
Interesanti zināt, kāpēc deputāti Saeimu neremontē 
par savu naudu, bet vecākiem skolās tas ir pienākums?

J J J
Sakarā ar eiro ieviešanu paaugstināt cenas nav nekā-
da pamata... Tāpēc cenas tiks paaugstinātas bez pa-
mata!

J J J
Patīk auto? Gribi katru dienu izbaudīt 300 zirgspēku 
jaudu dzinējā? Nāc strādāt par atkritumu mašīnas šo-
feri!

J J J
Agrāk, lai aizmigtu, vajadzēja izslēgt gaismu. Tagad jā-
izslēdz bezvadu internets...

J J J
Klaustrofobija – bailes no Santaklausa.

J J J
– Dārgā, ko tu domā par strukturēto oglekli?
– Atkal uz intelektu spied? Ej bekot ar savu oglekli!
– Sapratu! Briljanta gredzenu tev nevajag...

J J J
Nesen nopirku veļas pulveri. Uz paciņas rakstīts: “100 
gramu par brīvu.” Atvēru paciņu, bet tur iekšā tikai 
pulveris...

J J J
Frikadeļu zupas recepte vīriešu pavārgrāmatā:
“Vispirms noņemam miziņas no pelmeņiem.”

J J J
Sieviete var ilgstoši skatīties uz trīs lietām... un beigās 
nopirkt deviņas.

J J J
– Mīļais, kad mēs apprecēsimies, mums būs trīs bērni.
– Kā tu to zini?
– Viņi tagad dzīvo pie manas mammas...

J J J
Blondīne sauc no vannas istabas:
– Atnes man, lūdzu, šampūnu! 
– Kāpēc? Vannas istaba taču ir pilna ar šampūniem.
– Jā, bet te uz visiem rakstīts – “sausiem matiem”, bet 
es savējos jau esmu saslapinājusi!

J J J
Pastāv trīs veidu attiecības – nopietnas, īslaicīgas un 
garlaicīgas.



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

LaiKs sasKaTĪT mĒrĶi
Katru reizi, kad sasniedzām kādu izvirzīto mērķi, iestājās atslābums. Tā tas bija, kad 
de klarējām neatkarību 1990. gadā, kad panācām okupācijas armijas izvešanu 1994. 
gadā, kad iestājāmies NATO un Eiropas Savienībā 2004. gadā. Pašapmierinātība ar 
sasniegto katru reizi noveda pie zaudējumiem.

Pēc Neatkarības deklarācijas sekoja Latvijas Tautas frontes frakcijas atsvešināšanās no pašas Tautas frontes. Krievijas 
armijas izvešana atslābināja izpratni par decentralizācijas un pašvaldību nozīmi. Iestāšanās NATO atslābināja 
izpratni par patriotisma un zemessardzes nozīmi. Iestāšanās ES atslābināja izpratni, ka Latvijai pašai jāatbild par 
saviem nacionālajiem mērķiem un savi mērķi jābalsta ar nacionālu investīciju programmu, kas nav saistīta ar ES 
“vidēji derīgiem” uzdevumiem.

Latvijas kuģis ir iepeldējis eirozonā. Ko nu?

Mums bija četras valdības, kas lauzās uz eirozonu ar pēdējiem spēkiem. Stūrējām atpakaļ neskatīdamies. Sākām 
cīņu ar inflāciju vēl pirms pasaules ekonomiskās krīzes. Pusgada laikā saruka Latvijas iekšējais tirgus, ārvalstu ban-
kas sāka steigā izvest kapitālu uz ārzemēm, gada beigās saņēmām dāvanu – PAREX glābšanu. Iepeldot pasaules 
krīzē, izdomājām “iekšējo devalvāciju”. Turpinājām žņaugt iekšējo tirgu, cerot, ka atlikušie uzņēmēji būs spiesti 
eksportēt. Apcirpām algas publiskajā sektorā, pārtraucām jebkādu celtniecību un ES fondu izmantošanu. Inflāciju 
“piebeidzām”, bet vairāki simti tūkstošu devās uz ārzemēm meklēt iztikšanas līdzekļus. Visu smagumu iznesa atli-
kušie nodokļu maksātāji.

Par laimi, pienāca kārta atliktajai ES fondu izmantošanai. Tas sāka atdzīvināt iekšējo tirgu, un pamazām sāka ras-
ties darbavietas. Centāmies atveseļot ekonomiku pēc iespējas lēnāk, jo straujākas kustības varētu nenodrošināt 
pirmsiestāšanās eirozonā kritērijus. Saskaņā ar aizejošās valdības plāniem cerības pēc pirktspējas atgriezties 2007. 
gada līmenī būs 2020. gadā. Iestāšanās eirozonā saskaņā ar prognozēm būs prasījusi 13 gadu atrašanos ekonomiskā 
un sociālā bedrē. Pēdējā laika politikas dokumentos ierēdņi vairs nesaskata perspektīvu dzīvošanai un strādāšanai 
lielākajā daļā pašvaldību.

Šobrīd kuģa priekšgals ir pavērsts uz neiepriecinošu mērķi, bet pašam kuģim kopš valdības demisijas nav stūrmaņa. 
Pagaidu stūrmaņa vadībā kuģis varētu dreifēt līdz pat 2014. gada Saeimas vēlēšanām.

Šogad Latvijai vajadzīgs jauns virsmērķis. Tāds, kas radītu cerību un pārliecību, ka gudrs un produktīvs darbs šajā 
valstī tiks atalgots. Tāds, kas reāli uzlabo dzīvi Latvijā, nevis glābj pasauli, risinot mums neaktuālus jautājumus. Laiks 
valstij un pašvaldībām aktīvi iesaistīties ekonomikas pārveidošanā, uzstādīt lielus mērķus valstij, vidējus mērķus 
reģioniem un samērīgus mērķus pilsētām un novadiem. Valstij nav neprasmīgi jājaucas pašvaldību darīšanās, bet 
jādara tas, kas paveicams tikai un vienīgi nacionālā līmenī. 

Mērķa un virziena noteikšana būs atkarīga arī no tā, vai šodienas pašvaldību politiķi iesaistīsies nākotnes nacionālās 
politikas veidošanā. Vēl septiņu gadu izniekošana un padevīga rosīšanās citu ES dalībvalstu interesēs var izmaksāt 
pārāk dārgi.

Sāksim jauno gadu ar apziņu, ka laiks saskatīt reālu un Latvijas cilvēkiem vajadzīgu mērķi. Ja paši nenoteiksim šo 
mērķi, tad nekāds stūrmanis mums nepalīdzēs.

Pa daudzkrāsaini 
zaigojošu 

Ziemassvētku 
egļu ceļu Rīga 
iesoļo 2014.  – 

Eiropas kultūras 
galvaspilsētas – 

gadā.
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