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Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

Vai NeVaJadzētu 
MāCĪties 

NO iGauNiJas?
Veselības ministrijas priekšlikums ieviest veselības nodokli pilnībā sagrautu gan pašvaldības budžeta 
patstāvību, gan pašvaldību finanšu sistēmu kopumā.

Valdība arvien uzstājīgāk piedāvā iezīmēt veselības nodokli, nodalot to kā daļu no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa. Vienlaikus tiek plānots samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. Īstenojot šādas 
idejas, pašvaldību relatīvā daļa darbaspēka nodokļu sadalē starp valsti un pašvaldībām samazinātos 
nevis par ceturto daļu, bet divkārt. Tas automātiski nozīmētu, ka patstāvīgi lemjamo jautājumu loks 
krasi samazinātos.

Veselības nodokļa jaunais modelis tiek pamatots ar diviem apakšmērķiem:
samazināt ēnu ekonomiku, veicinot ieinteresētību maksāt darbaspēka nodokļus;– 
palielināt veselības finansējumu, rodot šim finansējumam jaunus avotus.– 

Abus šos uzdevumus var atrisināt citādi. Vajag šo to pārņemt no Igaunijas, šo to izdomāt pašiem.

Igaunijā sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi tiek iezīmēti diviem mērķiem – 33% likme 
20 procentu apmērā tiek izmantota pensijām un 13 procentu apmērā veselības aprūpei. Latvijā 35,1% 
likme sadalās daļēji līdzīgi kā Igaunijā, daļēji citiem mērķiem – 20% pensijām, 15,1% bezdarbniekiem, 
slimības lapu apmaksai un māmiņu algām. Pēdējie trīs maksājumi tehniski nekādi nesaistās ar indivi-
duālām iemaksām un tikpat labi būtu finansējami no pamatbudžeta.

Valsts ir deklarējusi, ka tiks samazināts darbaspēka nodoklis un budžets kompensāciju saņems no 
patēriņa nodokļu grupas. Tas ievērojami mazinātu ēnu ekonomiku, jo tādā gadījumā uzņēmējam 
kļūtu izdevīgāk nevis izmaksāt algas aploksnēs, bet maksāt būtiski samazinātu darbaspēka nodokli.

Labs risinājums būtu samazināt darbaspēka nodokli no tagadējā 59,1% uz 52%, atstājot iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 24% apmērā, bet samazinot sociālās apdrošināšanas maksājumu no 35,1% uz 28%. 
Veselībai varētu iezīmēt 8% un pensijām 20%. Citus nepieciešamos ieņēmumus valsts gūtu no patē-
riņa nodokļiem – akcīzes un PVN, no tiem varētu finansēt bijušās sociālā budžeta sastāvdaļas un pusi 
no veselības izdevumiem.

Ja mēs prastu mācīties no Igaunijas, tad tiktu sasniegti valdības mērķi un vienlaikus nostiprināta paš-
valdību finanšu sistēma.
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Latvijas pašvaldības un uzņēmumi aicināti 
piedalīties kampaņā

“UZSLAVĒ LABU SERVISU!”
Labsserviss.lv sadarbībā ar galveno partneri “Lattelecom” 
organizē ikgadējo kampaņu “uzslavē labu servisu!”, 
kuras ietvaros norisināsies vērienīgs klientu servisa kva-
litātes pētījums visā Latvijas teritorijā ar mērķi noskaid-
rot klientu servisa kvalitātes līmeni trīs kategorijās – 
Bizness patērētājiem, Bizness biznesam un Valsts un 
pašvaldību iestādes.

“Kampaņas “Uzslavē labu servisu!” būtība ir novērtēt pozi-
tīvo mums apkārt un uzslavēt tos, kas sniedz izcilu klientu 
servisu, tādēļ sabiedrības balss ir ļoti svarīga kampaņas 
daļa. Taču vēlos uzsvērt, ka tikpat būtisku vērtējumu kampa-
ņai sniedz pētījums “Slepenais pircējs”, ko veic klientu servisa 
uzlabošanas uzņēmums “Dive Latvija”, klātienē uzņēmumos 
izvērtējot dažādus ar klientu servisu saistītus jautājumus. Lai 
mēs ielūgtu visus uzņēmumus, kas rūpējas par savu klientu, 
svarīgs ir tieši sabiedrības viedoklis. Mēs aicinām neklusēt un 
ieteikt savu favorītu portālā www.uzslave.lv, lai martā pieda-
lītos kampaņā “Uzslavē labu servisu!,” aicina Labsserviss.lv 
vadītāja Latvijā unda Krieviņa.

LPS priekšsēdis andris Jaunsleinis: “Cieņa, pieklājība, 
saprotoša, izpalīdzīga un pozitīva attieksme ikdienas saska-
rē ar cilvēkiem ir ļoti nozīmīgas vērtības, kas mums katru 
dienu jāliek lietā. Prieks par pašvaldībām, kuras jau piedalās 
kampaņā, un esmu pārliecināts, ka arī visas pārējās pašval-
dības tikai iegūs, piedaloties pozitīvisma kampaņā “Uzslavē 
labu servisu!”, esot vēl tuvāk saviem cilvēkiem.”

Kampaņā jau iepriekš piedalījušās vairākas pašvaldības.

“Valmieras pilsētas pašvaldība jau sešus gadus piedalījusies 
kampaņā “Uzslavē labu servisu!”. Šī akcija ir lieliska iespēja 
paskatīties uz savu darbu no malas un uzzināt uzņēmēju, 
Valmieras iedzīvotāju un citu organizāciju vērtējumu par 
pašvaldības sniegumu. Vienlaikus “Laba servisa” aktivitātes 
ir pozitīvs stimuls vēl vairāk uzlabot pašvaldības sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un sadarbību ar iedzīvotājiem, kā 
arī celt darbinieku prasmes un zināšanas. Labam servisam 
ir jābūt ikdienas praksei – pretimnākošai, profesionālai un 
laipnai attieksmei pret ikvienu, jo pašvaldības vērtība ir tās 

iedzīvotāji,” atzīmē Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs inesis boķis.

“Babītes novada pašvaldība kampaņā pirmo reizi piedalījās 
pērn. Lielākais ieguvums nav sacensība, bet gan pozitīvās 
emocijas, ko dod apmierinātie klienti, kā arī atgriezeniskās 
saites veidošana ar klientiem un, protams, darbinieku ieinte-
resētība, pieklājība un kopējā atmosfēra iestādē. Kampaņas 
laikā tika saņemts vairāk nekā piecdesmit uzslavu, kurās 
atzīmēta un uzsvērta gan konkrētu pašvaldības darbinieku, 
gan atsevišķu pašvaldības nodaļu kompetence, laipnība, 
apkalpošanas kvalitāte un ātrums,” stāsta Babītes novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste zane siliņa.

“Pašvaldības darba būtība ir rūpes par kopienas iedzīvotā-
jiem, pašvaldības klientiem. Attiecību uzturēšana ar klientu 
un savstarpējo attiecību pilnveidošana nav viena mēneša 
darbs, bet ikdienas pienākums, kas ietver klienta apkalpoša-
nu dažādos virzienos: komunikāciju, pakalpojumu pieeja-
mību, kvalitāti, procedūru uzlabošanu un novada labiekār-
tošanu. Kampaņa “Uzslavē labu servisu!” ir efektīvs veids, 
kā pašvaldība var izvērtēt jau paveikto klientu apkalpošanas 
jomā un sadzirdēt iedzīvotāju un akcijas organizatoru vērtē-
jumus un ierosinājumus. Aicinām piedalīties akcijā arī citas 
pašvaldības, lai, izvērtējot atšķirīgo pieredzi, kopīgi veidotu 
izpratni par efektīva un kvalitatīva klientu apkalpošanas ser-
visa nozīmību un standartu Latvijas pašvaldībās,” pieredzē 
dalās Siguldas novada domes Sabiedrisko attiecību noda-
ļas vadītāja diāna Kondratenko.

Kampaņā var iesaistīties jebkurš uzņēmums vai valsts un 
pašvaldību iestāde. Pieteikšanās notiek līdz 15. februārim, 
nosūtot pieteikuma anketu, ko var atrast mājaslapā www.
uzslave.lv. Kampaņas laikā apkalpošanas vietās martā tiks 
izvietoti kampaņas atribūti, kas pauž aicinājumu “Uzslavē 
labu servisu!”. Turpat būs norādīti arī veidi, kā jebkurš klients 
var uzslavēt jūsu apkalpošanu – internetā, pa Uzziņu die-
nesta 1188 informatīvo tālruni vai pašā apkalpošanas vietā.

Labi vārdi vairo labus darbus!
uzlabosim klientu servisu Latvijā kopā!
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uzņēmējdarbība

gunta klismeta

Laikam tā ir aksioma, ka ne jau valsts aizvedīs Latvijas 
iedzīvotājus uz “gaišo un saulaino rītdienu”, jo gan 
valsts, gan pašvaldību budžeti vien sadala mūsu kopīgi 
nopelnīto naudu, tātad ir “tērējoši”. Lai šos budžetus 
pieaudzētu, neapšaubāmi, jābūt daudziem un lieliem 
uzņēmumiem un daudz vairāk darbavietām, kas nopel-
nīto pārvērš lielākos nodokļu ieņēmumos. bet valstij un 
pašvaldībām visiem spēkiem būtu jāsekmē gan ražotņu 
un uzņēmumu rašanās un attīstība, gan jaunu darbavie-
tu izveide, gan infrastruktūras nodrošināšana vietējiem 
uzņēmumiem, gan atbalsta programmu un uzņēmēj-
darbību veicinošu pasākumu iedzīvināšana.

Līdz šim jēdziens par pašvaldību atbalstu uzņēmēj
darbībai bija visai teorētisks, kaut gan kopš 1994. 
gada likumā “par pašvaldībām” ierakstīts, ka tām 
jāveicina uzņēmējdarbība savā administratīvajā teri-
torijā, taču trūka atvēlēto rīku jeb ietekmes sviru. 
tomēr iesākumā daudzko var panākt arī ar labu gribu, 
radošu pieeju un jaunām iniciatīvām. par to, ka dzīvē 
tā tiešām notiek, vairāku gadu garumā pārliecināju-
sies arī žurnāla “Logs” radošā komanda, ik mēnesi 
ciemojoties kādā novadā vai pilsētā. Uzkrātos vēroju-
mus un labās prakses piemērus atspoguļosim žurnāla 
nākamajos numuros, bet šoreiz par janvāra galveno 
notikumu Lps darbā – pašvaldību uzņēmējdarbības 
konsultantu tikšanos pašvaldību savienības organi
zētajā diskusijā 10. janvārī rīgā.

Jau Lps 23. kongresā, kas notika pērnā gada maijā 
preiļos, tika pieņemta rezolūcija “par pašvaldību 
atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai”, rosinot kardinā-
li palielināt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības vei-
cināšanā un bezdarba mazināšanā. Apzinoties, ka 
attīstītiesspējīgai jākļūst katras pašvaldības teritorijai 
un jāpieliek visi spēki investoru piesaistei un jaunu, 
produktīvu darbavietu radīšanai, Lps kongress aicināja 
saeimu un valdību nodrošināt nosacījumus, lai pašval-
dība varētu attīstīt savu infrastruktūru vietējo uzņēmēju 
atbalstam, balstoties uz pašvaldību saistošajiem notei-
kumiem. tāpat pašvaldību vadītāju vienota prasība 
bija nosacījumi, lai varētu reāli veicināt darbaspēka 
mobilitāti uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī nodrošināt 
pašvaldībām iespēju izvēlēties vietējiem apstākļiem 
piemērotus pasākumus pabalstu saņēmēju atgriešanai 
darba tirgū un sekmēt inovatīvu uzņēmējdarbību katrā 
teritorijā – attīstot kooperāciju un dibinot jaunus uzņē-
mumus ar valsts un pašvaldību kapitālu.

Lai to nodrošinātu un aktivizētu saimniecisko rosību 
pašvaldību teritorijās, jāizdara likumdošanas gro-

zījumi, atceļot uzņēmējdarbību kavējošās normas 
valsts pārvaldes iekārtas likumā, publisko iepirkumu 
likumā, valsts atbalsta kontroles likumā un likumos 
“par pašvaldībām” un “par valsts un pašvaldību man-
tas izšķērdēšanas novēršanu”, tādējādi ļaujot paš-
valdībām brīvi veidot uzņēmumus un rīkoties ar 
savu īpašumu, atvieglojot iepirkuma procedūras un 
paplašinot tiesības atbalstīt vietējos uzņēmējus. Lps 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis kongresā pauda pār-
liecību, ka arī valstij vajadzētu nevis norobežoties no 
uzņēmējdarbības, bet dibināt jaunas ražotnes reģio-
nos, kur ir augsts bezdarba līmenis.

Rudenī Lps nosūtīja vēstuli visām Latvijas pašvaldībām 
ar lūgumu nozīmēt savā novadā vai pilsētā atbildī-
go personu par uzņēmējdarbību, bet gada sākumā 
aicināja šīs jomas pārstāvjus uz pašvaldību uzņēmēj
darbības atbalsta tīkla pirmo darba diskusiju. 10. jan-
vārī dalībnieku pulkā bija vairāk nekā 80 pašvaldību 
nominēto ekspertu uzņēmējdarbības jomā, kā arī 
vairāku domju vadītāji un citas atbildīgās amatperso-
nas. Šī diskusija tika rīkota ar mērķi panākt sadarbību 
starp pašvaldībām, lai, apvienojot spēkus, kopīgi rastu 
labāko veidu, kā stiprināt un attīstīt uzņēmējdarbību 
reģionos, pilsētās, lauku teritorijās un pagastos.

pasākumu atklāja Lps priekšsēdis andris jaunsleinis, 
kurš uzskata, ka “mums absolūti nav jābaidās no tā, ka 
arī pašvaldības nodarbojas ar uzņēmējdarbību. un, ja 
tādējādi notiek sabiedrības interešu aizstāvība, tad es 
tur neredzu neko sliktu…”

diskusijas dalībnieki uzklausīja informāciju par valsts 
atbalsta veidiem uzņēmējdarbības veicināšanā un 
konkurētspējas celšanā, tajā skaitā es struktūrfondu 
programmām uzņēmējdarbībā, kā arī guva priekšsta-
tu par notikumiem Lps, eiropas savienības institūci-
jās, saeimā, Ministru kabinetā un ministrijās, par jau-
numiem likumdošanā un projektiem un citas noderī-
gas ziņas uzņēmējdarbības un pašvaldību kontekstā. 

LatVijas rītdieNa – 
ŠodieNas uzņēmējos
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Negaidīti lielā klausītāju interese lika mainīt pasāku-
ma norises vietu, tāpēc neizdevās iecere tiešsaistē 
pieslēgties Lps pārstāvniecībai briselē, tomēr tās 
vadītāja agita kaupuža bija sagatavojusi videouzru-
nu, kurā izteica gatavību atbalstīt jaunā tīkla veidoša-
nu arī “no eiropas”.

veiksmīgas sadarbības nolūkā savu redzējumu par 
pārraugāmajām jomām sniedza Lps padomnieki. 
papildus tika rosināta diskusija saistībā ar Nacionālo 
attīstības plānu, nacionālās industriālās politikas vad-
līnijām, publiskā iepirkuma likuma grozījumiem un 
nākamā eiropas savienības fondu plānošanas perio-
da prioritātēm, cenšoties noteikt reālus finanšu un 
nefinanšu instrumentus, kas ir pašvaldību rīcībā, lai 
sniegtu atbalstu vietējiem uzņēmējiem.

ievadsesijā par pašvaldību stratēģisko mārketingu 
uzstājās Lps vecākais padomnieks dr.oec., dr.phys. 
māris pūķis. viņš uzsvēra, ka tuvākajos trīs gados vie-
tējo uzņēmējdarbību Latvijā ietekmēs vairāki pasāku-
mi, kas tiks īstenoti gan tā saucamā norvēģu finanšu 
instrumenta ietvaros (vARAM pārraudzīs reģionālo 
centru programmu, un Lps veidos sadarbības tīklu 
un datubāzi), gan Lps 23. kongresa rezolūcijas izpildē 
(uzņēmējdarbības atbalsta tīkls).

savā prezentācijā viņš raksturoja jauno pieeju, ko 
Lps piedāvās pašvaldību politiķiem. tās pamatdoma 
– pašvaldības konkurē gan savā starpā, gan ar valsts 
sektoriem, un sadarbība nav mērķis, bet līdzeklis, lai 
pārspētu konkurentus. Latvija kļūs spēcīgāka, ja kon-
kurējošās pašvaldības būs dažādas un katra atradīs 
savas stiprās puses. vai tad slikti, ja katra pašvaldība 
jūtas kā karaļvalsts? te vietā minēt ventspils pilsētas 
piemēru, kuras koncepts “valsts valstī” guvis atzinību 
vairākos eiropas un pasaules mēroga konkursos.

Arī pašvaldībām būtu jāņem vērā mārketinga principi 
jeb 4P – produkts (product), cena (price), vieta (place) 
un virzība tirgū (promotion). tirgus pieprasījums šajā 
gadījumā nozīmē to, ko vēlas un turpmāk vēlēsies 
iedzīvotāji, apmeklētāji un uzņēmēji, turklāt spēcīga 
pašvaldība būs tā, kas labāk prognozēs nākotni un īsta-
jā brīdī spēs piedāvāt pieprasītāko “produktu”. tāpat 
nav mazsvarīga arī sabiedroto un konkurentu analīze, 
noskaidrojot, ko piedāvā citas pašvaldības, kādas ir 
mūsu priekšrocības un ko no tām varam attīstīt.

kā pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbības attīs
tību? Uz to Māra pūķa atbilde bija šāda – pašvaldība 
nosaka attīstāmās nozares un rīko konkursu inves-
toriem, kurš iegūs tiesības uz pašvaldības atbalstu; 
savukārt uzņēmējs izvēlas attīstāmo virzienu un veic 
konkursu starp pašvaldībām, kura piedāvās tādus 
bonusus, ka viņš izvēlēsies to kā investīciju vietu.

Lps veidos sadarbības tīklu, kura dalībnieki analizēs 
savus panākumus un neveiksmes, izplatīs labo piere
dzi un norvēģu projekta ietvaros īstenos pilotprojek
tus. Attiecībā uz ārējās vides uzlabošanu pašvaldību 

savienība strādās pie tā, lai legalizētu pašvaldības 
sniegto “valsts atbalstu” (piedāvājumu paketes inves-
toriem), veidotu pozitīvu attieksmi pret publisko un 
privāto partnerību (ppp), likumdošanā atjaunotu pie-
mērotu formu bezpeļņas uzņēmējdarbībai un noteik-
tu tiesības veidot savus uzņēmumus, kas darbojas arī 
tirgū (pašvaldības stratēģiskie mērķi jānosaka domei).

informāciju par tehnisko problēmu komiteju un veica-
majiem uzdevumiem šogad sniedza Lps padomnieks 
aino salmiņš. viņš atzīmēja, ka autoceļu jomā Lps 
cīnīsies, lai nākamgad tiktu ieviests valsts un pašvaldību 
autoceļu finansēšanas modelis, piesaistot 30% akcī-
zes nodokļa un visus ieņēmumus no transportlīdzekļu 
ekspluatācijas nodokļa, kā arī centīsies panākt, ka katru 
nākamo gadu valsts autoceļu fonda finansējums pie-
augtu par 10% no plānotajiem ieņēmumiem no akcīzes 
nodokļa naftas produktiem, līdz tiek sasniegti 80%, un 
pusi no šā pieauguma un no transportlīdzekļu eksplua-
tācijas nodokļa pieauguma novirza pašvaldību autoceļu 
un ielu uzturēšanai – tāds ir arī Lps domes lēmums. A. 
salmiņa stiprā puse ir skaitļi, tādēļ diskusijas dalībnieki 
varēja uzskatāmi iepazīties, cik liela nabadzība draud 
gan valsts, gan jo īpaši pašvaldību ceļiem. ņemot vērā, 
ka Nacionālais attīstības plāns neparedz finansējumu 
pašvaldību autoceļiem un ielām un valsts vietējiem 
reģionālajiem ceļiem, Lps kopā ar pašvaldībām risi-
nās jautājumu par nacionālo finansējumu un mēģinās 
šogad panākt papildu finansējumu pašvaldību autoceļu 
un ielu uzturēšanai vismaz 3,7 miljonu latu apmērā.

Ļoti daudz darba pašvaldību savienības un vietējo 
varu pārstāvjus gaida sabiedriskā transporta nozarē, 
kur nepieciešams noteikt minimāli nepieciešamo 
dotāciju apjomu zaudējumu segšanai pārvadātājiem, 
kā arī sakarā ar būvniecības likumu, atkritumu apsaim-
niekošanu, publiskajiem iepirkumiem un mājokļu un 
siltumapgādes problēmām.

Lps padomnieks akcentēja pašvaldību uzstādījumu 
– jāatsakās no iesakņojušās domas, ka valsts un paš-
valdība kā publiskas personas izvairās no uzņēmēj-
darbības, atstājot to privātajam sektoram, un jāpie-
ņem ideja, ka arī publiskās personas nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību, ja tā atbilst sabiedrības interesēm. 
A. salmiņš iesaka balstīties uz eiropas valstu pieredzi, 
kas uzskatāmi pierāda, kā nodrošināt valsts un pašval-
dību uzņēmumu konkurētspēju. katrai uzņēmējdar-
bībai ir savi mērķi, ko var iedalīt šādi: pelnīt; garantēt 
valsts vai sabiedrisko drošību; attīstīt cilvēkresursus 
prioritārajās nozarēs; attīstīt publisko infrastruktūru; 
sniegt publiskos pakalpojumus kā sociālajam komer-
santam. Lps speciālists uzskata, ka valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 88. pantā jāparedz, ka stratēģiskos 
mērķus, kuru īstenošanai drīkst izveidot pašvaldības 
kapitālsabiedrību, nosaka pašvaldības dome, tāpat 
jaunajā kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldīša-
nas likumā jāizslēdz centralizētā biroja kompetences 
saistībā ar pašvaldību komercsabiedrībām un paš-
valdībām piederošajām kapitāla daļām, atstājot tikai 
konsultatīvas funkcijas, ja pašvaldība tādas vēlas.



uzņēmējdarbība

LOGS4

par enerģētikas politikas rīcības virzieniem, uzde-
vumiem politikas mērķu sasniegšanai un finanšu 
risinājumiem pastāstīja Lps padomnieks paulis barons. 
Necik priecīgāka nebija arī viņa uzstāšanās – no krievijas 
importējam gāzi ap 1,9 miljardiem m³ (no tā apmēram 
60% centralizētajai siltumapgādei), maksājot apmēram 
414 miljonus latu – tas ir mīnuss importa un eksporta 
bilancē; tikpat daudz izvedam, eksportējot neapstrā-
dātus kokmateriālus. valsts pelna uz siltumapgādes 
pakalpojumu pieauguma rēķina (pvN 5% vai 12% – star-
pība veido 18 miljonus), dabasgāzes nodoklis ir ap 11–12 
miljoniem gadā, un paradokss, ka tieši tikpat daudz 
mēs samaksājam par gMi un dzīvokļu pabalstiem.

savukārt uz priecīgākas nots aizritēja Lps padom-
nieces lauku attīstības jautājumos sniedzes sproģes 
uzstāšanās, kura iepazīstināja ar Latvijas nacionā-
lajām interesēm un attīstības perspektīvām lauku 
teritorijās, aicinot klātesošos atbildēt uz vairākiem 
jautājumiem par situāciju katrā konkrētajā pašvaldī-
bā un mūsu resursiem – gan dabas, tehniskajiem un 
finansiālajiem, gan cilvēkresursiem. viņa mudināja 
ikvienu nospraust sev mērķi, kādi mēs gribam būt, 
un paredzēt rīcības tā sasniegšanai. ilggadējās lauku 
pazinējas vēlējumus un ieteikumus, neapšaubāmi, 
var uzskatīt arī par metodi pašapziņas un pašvērtības 
celšanai, kas īpaši svarīgi ir uzņēmējdarbībā.

s. sproģe pašvaldību lomu uzņēmējdarbības atbal
stā saskata saimnieciskās darbības sekmēšanā attie-
cīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēs par bezdar-
ba samazināšanu un attālinātajās darba vietās. viņa 
atgādināja, ko jau dara pašvaldības – piešķir nodokļu 
atlaides, rīko pašvaldības iepirkumus, veido domē 
uzņēmējdarbības atbalsta komisiju, rīko uzņēmēju 
brokastis un citas sanāksmes ar uzņēmējiem, atbalsta 
biznesa inkubatora izveidi, konsultē un atbalsta tūris-
ma jomas uzņēmumus, organizē konkursus uzņēmēju 
godināšanai, piedāvā seminārus un bezmaksas kon-
sultācijas, rīko kultūras, sporta un izklaides pasākumus. 
viņas “padomu somā” ir arī tādi piemēri kā pasākumu 
kopums “iepazīsti novadu!”, vietējie zīmoli, stendi 
izstādēs, partnerības līgumi, uzņēmēju delegāciju vizī-
tes produktu realizācijas vietās, mērķapmācības, zaļie 
iepirkumi, vietējo produktu tirdziņi, produktu kvalitā-
tes shēmas (“zaļā karotīte”, reģionālie produkti) u.c.

īpaši jāizceļ kustība “Nepērc svešu!”, kuras pamatā ir 
aicinājums Latvijas iedzīvotājiem atbalstīt savus uzņē-

mumus, savas darbavietas, savu valsti. Jaunās kustības 
mērķis ir mainīt sabiedrības apziņu, kā arī ietekmēt 
politiķu domāšanu un attiecīgi – likumdošanu par labu 
vietējiem ražotājiem, sākot no izvēles pirkt vietējo pro-
duktu un beidzot ar priekšroku vietējiem valsts iepir-
kumos. to atbalsta arī zemkopības ministrija, aicinot 
tiešās pārvaldes iestādes, kā arī pašvaldības un pašval-
dības iestādes publiskajos iepirkumos izvēlēties Latvijā 
ražotas pārtikas preces – ieteikumi publiski pieejami 
iUb interneta mājaslapā, sadaļas “Nozaru organizāciju 
ieteikumi” apakšsadaļā “pārtikas produktu iepirkumi”.

Ar pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkla nozīmi, 
izvērtējot sadarbības modeļus un līdzdalību valsts pār-
valdē, iepazīstināja Lps padomniece ekonomikas jau-
tājumos andra Feldmane. savā ziņojumā viņa analizē-
ja pašreizējos atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības 
attīstības un tiešo investīciju piesaistē un caur reģionu 
nodarbinātības skaitļiem iezīmēja, vai pastāv vienlīdzī-
gas iespējas uzlabot cilvēku dzīves apstākļus un uzsākt 
uzņēmējdarbību. speciāliste arī sniedza informāciju 
par Latvijas vietu pasaules valstu konkurētspējas reitin-
gos, īpaši akcentējot pasaules bankas izstrādāto ikgadē-
jo apskatu “doing business”, kurā redzams, ka Latvijai 
ir liels potenciāls uzlabot uzņēmējdarbības vidi. tāpat 
viņa akcentēja pašreizējos finanšu un nefinanšu stimu-
lus, kas ir pašvaldību rīcībā uzņēmējdarbības atbal-
stam, kā arī nodokļu jautājumu, kas, no vienas puses, 
pierāda valdības mērķi nodrošināt Latvijas budžeta 
deficīta samazināšanu un valsts parāda ierobežoša-
nu, tajā pašā laikā holdinga režīma nodokļu politikas 
iniciatīva nerada pārliecību par šā lēmuma pozitīvo 
ietekmi uz ekonomisko izaugsmi, jo nodokļi pēc savas 
būtības ir valsts izdevumu galvenais finansēšanas avots. 
Nepieciešams aktivizēt diskusiju par pašvaldību lomu 
uzņēmējdarbības sekmēšanā un valdības iespējām 
mērķtiecīgāk motivēt pašvaldības uz investīciju piesais-
ti ar fiskāliem instrumentiem, kur viena no iespējām 
būtu uzņēmumu ienākuma nodoklis.

Latvijā 99% no visiem komersantiem tiek pieskaitīti 
mazo un vidējo uzņēmumu (mVu) kategorijai. valsts 
ekonomiskā politika un Nacionālais attīstības plāns 
nosaka prioritāti – “ekonomikas izrāviens” Latvijā, 
īpaši domājot par ekonomiskās aktivitātes veicināša-
nu reģionos. Atbalstot šo domu un akcentējot paš-
valdību lomu uzņēmējdarbības sekmēšanā un jaunu 
darbavietu izveidošanā reģionos, svarīgi noteikt prob-
lēmjautājumus, kas līdz šim nav ļāvis attīstīties MvU 
sektoram Latvijā. pirmām kārtām tie ir jautājumi saistī-
bā ar finanšu pieejamību un personāla resursiem:

pārsvarā līdzfinansējumu iespējams saņemt •	
komersantiem, kas jau darbojas un spēj uzrādīt 
stabilus rezultātus;
pieeja apgrozāmajam un kapitāla finansējumam ir •	
nozīmīgs šķērslis uzņēmējdarbības aktivitātes un 
konkurētspējas palielināšanai mazos un vidējos 
uzņēmumos;
augstas nodrošinājuma prasības kopā ar kredītvēs-•	
turi un pieredzi (peļņas, pieauguma rādītāji utt.), 
komersants nespēj nodrošināt līdzdalības prasību 
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projektā (komercbanku gadījumā tie veido vismaz 
25%);
garantiju un investīciju fondi šobrīd vēl nav pietie-•	
kami attīstīti, un tiem nav MvU attīstībai nepiecie-
šamā kapitalizācijas līmeņa;
problēmas ārējā finansējuma pieejamības jomā •	
ārpus Rīgas; gadījumā, ja pat ir saņemts es fondu 
līdzfinansējums, arī tad atlikušais bankas finansē-
jums nav pieejams.

foruma laikā tika risināts jautājums, vai Latvijas 
ap stākļos viss, ko vajag izdarīt, ir samazināt birokrā-
tiju un padarīt nodokļus draudzīgākus tieši privāta-
jam sektoram un nav nepieciešams papildu valsts 
atbalsts, respektīvi, valstij un pašvaldībām vajadzētu 
pēc iespējas mazāk jaukties privātajā sektorā, ļaujot 
uzņēmējiem strādāt bez visādām programmām un 
atbalstiem. “doing business” skatījumā pie nepie-
ciešamajiem pasākumiem kā prioritāri minēti šādi – 
apstiprināt saeimā jauno būvniecības likumu un gro-
zījumus civilprocesa likumā, likumā par Uzņēmumu 
reģistru reiderisma ierobežošanai un uzņēmējdar-
bības uzsākšanas atvieglošanai; apstiprināt Mk gro-
zījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, 
zemesgrāmatu likumā un Likumā par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās vienas pieturas 
aģentūras ieviešanai nekustamā īpašuma īpašumtie-
sību nostiprināšanai; ieviest uzņēmumu elektronisko 
reģistrāciju; pārskatīt nekustamā īpašuma reģistrāci-
jas nodevu; uzlabot regulējumu šķīrējtiesu darbībai 
un tiesu efektivitātes panākšanai.

Lai arī uzņēmējdarbības vides pilnveidošana sekmē 
ekonomisko izaugsmi Latvijā un “doing business” 
rezultāti norāda virzienus, kuros strādāt 2013. gadā, 
tomēr svarīgi šajā situācijā būtu izvērtēt nacionālās 
ekonomikas izaugsmes reālo potenciālu un, pēc A. 
feldmanes domām, mācīties no pieļautajām kļūdām 
un citu valstu veiksmes stāstiem. īpaši nozīmīgi tas ir, 
apzinoties, ka Latvijai ir lielas svf aizdevuma saistī-
bas, kas būs jāatdod, un vienlaikus atcerēties, ka val-
stij un pašvaldībām pieder ļoti vērtīga infrastruktūra 
un dabas resursi. piemērs, ko vajadzētu izanalizēt – kā 
tas bija iespējams, ka 1992. gadā Latvijā iesāktais pri-
vatizācijas process jau pēc septiņiem gadiem izraisīja 
lielākās ražošanas apvienības – vef sadalīšanu mazos 
uzņēmumos, kas cits pēc cita laikā gaitā likvidējās. 
No šīsdienas viedokļa raugoties, nav saprotams es 
pHARe konsultanta privatizācijas koncepcijas izstrā-
des virziens, kas integrē lielo telekomunikāciju gigan-
tu (“ericsson”, “Motorola”) konsultantu viedokļus un 
rezultātā noved pie tā, ka no viena varena uzņēmuma 
paliek tikai nosaukums un atmiņas.

tajā pašā laikā, vērojot vienu no bagātākajām un 
izgudrotspējīgāko valsti dienvidkoreju, dažas lietas 
būtu īpaši jāakcentē. dienvidkorejas valdība, kon-
sultējoties ar privāto sektoru, no sešdesmitajiem līdz 
astoņdesmitajiem gadiem nodarbojās ar jaunu indus-
triju “audzēšanu” un izmantoja subsīdijas un valsts 
atbalstu līdz brīdim, kamēr šie uzņēmumi kļuva nosa-

cīti “pieauguši”, lai izturētu starptautisko konkurenci. 
Aizsargājošus tarifus un subsīdijas neizmantoja mūžī-
gi, bet gan lai dotu uzņēmumiem laiku apgūt jaunās 
tehnoloģijas un vadības iemaņas, kas ir nepiecieša-
mas, lai konkurētu pasaules tirgū. dienvidkorejas 
ekonomisko brīnumu veicināja valsts pragmatiskais 
tirgus stimuls, un bija situācijas, kad valsts aktīvi 
iesaistījās lielos projektos un projekts sākās ar valsts 
un pašvaldību uzņēmumu izveidi.

interesanti bija Andras feldmanes minētie piemēri no 
pasaules prakses, uzsverot, ka pats galvenais ekono-
mikas teorijā un praksē ir lielu uzņēmumu radīšana, 
jo ap tiem veidojas apkalpojošie uzņēmumi jeb MvU. 
2012. gada oktobra žurnāla “forbes” rakstā par “Apple” 
minēta informācija, ka viena it nozarē strādājošā darba 
vieta rada piecas MvU darba vietas un viena ražošanas 
nozarē strādājošā darba vieta – 1,6 MvU darba vietas.

pilnīga konkurences nodrošināšana, nenoliedzami, ir 
svarīgs nosacījums, tomēr būtu jāanalizē, kā šo jautā-
jumu risina dažas es bagātās valstis, jo mēs esam vie-
notā eiropas savienības tirgus dalībnieki. Jāapzinās, 
ka jebkuri jaunie es noteikumi un direktīva ļauj klien-
tam izvēlēties produktu un pakalpojuma piegādātāju, 
un stingrie noteikumi radīti, lai novērstu jebkādus 
turpmākos šķēršļus tirgus konkurencei, un tiesību 
aktu izstrādes laikā eiropas parlaments no savas puses 
nepiekāpīgi aizstāv tieši patērētāju intereses. tajā 
pašā laikā patērētāju intereses var aizstāvēt ļoti dažā-
di, un šeit ir daži piemēri, kādas pieejas atrastas.

somijā valsts kapitālsabiedrību uzraudzības sistēmas 
modernizācija tika pabeigta 2010. gadā, un valsts tur-
pina darboties alkohola tirdzniecības tirgus segmentā. 
pamatojums – brīvā tirgus apstākļos šim uzņēmumam 
nav nekādu priekšrocību, bet diemžēl citu uzņēmu-
mu arī nav. svarīgs ir uzstādījums, ka uzņēmumi, kas 
ir nosacīti reģionāli/vietēji monopoli un īsteno valsts 
politiku, tad šiem uzņēmumiem mērķis nav peļņas 
gūšana, tie pilnībā pieder un tos kontrolē valsts vai 
pašvaldības. interesanti, ka somijā ir virkne uzņēmu-
mu, kas darbojas brīvā tirgus ap stākļos un tiek kotēti 
biržā, bet arī 100% pieder valstij vai pašvaldībām, un 
neviens nerisina jautājumu par tirgus liberalizāciju, jo 
konkrēta pakalpojuma piegādes jomā pastāv mono-
pols, un konkurences trūkums varētu izraisīt augstas 
cenas, kas negatīvi ietekmē ekonomiku. No juridiskā 
viedokļa, valsts un pašvaldības uzņēmumi nav atse-
višķas juridiskas personas, bet gan valsts sastāvdaļa, 
kas pēc būtības nozīmē, ka tie nevar būt maksāt-
nespējīgi. Nodokļu politikas jomā būtu jāpiemin, ka 
somijas valsts kapitālsabiedrībām piemēro zemāku 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (iiN) likmi, bet, ja 
pakalpojums tiek sniegts citai valsts iestādei, tad iiN 
likme ir nulle. somijas valsts un pašvaldību iestādes 
var iegādāties pakalpojumu no valsts kapitālsabiedrī-
bām bez iepirkuma procedūras.

Raksturojot Francijas piemēru valsts atbalstam uzņē-
mējiem un sabiedriskajam sektoram, jāmin “caisse 
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des dépôts et consignations” (“Noguldījumu un 
investīciju fonds”) – tā ir 1816. gadā dibinātā finanšu 
organizācija, kas ir daļa no francijas valsts valdības 
institūcijām un atrodas parlamenta kontrolē. “caisse 
des dépōts et consignations” izveidota ar mērķi 
pasargāt valsts līdzekļus un valsts ierēdņu pensiju 
fondus un pensiju kontus un ieguldīt valsts stratēģis-
kos un tautsaimniecībai svarīgos projektos. francijas 
fonds ieguldījis tādos nekustamo īpašumu attīstītājos 
kā “icade”, kas darbojas biroju telpu, tirdzniecības 
centru, sabiedrisko telpu un veselības iestāžu seg-
mentā, un uzņēmumā “groupe sNi”, kas nodarbojas 
ar celtniecību, renovāciju, nomu, apsaimniekošanu 
un tirdzniecību. ieguldīts arī uzņēmējdarbības atbal-
sta fondā “fond stratégique d’investissement” (fsi), 
kur fonda aktīvi ir 20 miljardi eiro un veiktas tiešās 
investīcijas pamatkapitālā 14,5 miljardu apmērā, kā 
arī investēts piecos lielos, 13 vidējos un 20 mazos 
uzņēmumos. tāpat francijas valsts ar fonda līdz-
dalību plāno investēt vadošajā eiropas papīra un 
produktu izplatītājā “sequana” un interneta sociālajā 
tīklā “viadec”, kuram ir apmēram 45 miljoni aktīvu lie-
totāju, plānotais investīciju apjoms ir 24 miljoni eiro, 
un tās izmantos ātrākai tirgu apgūšanai ķīnā, krievijā, 
dienvidamerikā, indijā un Āfrikā.

tajā pašā laikā, lai arī cik pozitīvas dažos aspektos 
būtu termiņu inovācijas un pētniecība, jāmin viens 
fakts saistībā ar Vācijas atbalsta sistēmu pētniecības 
un attīstības programmām uzņēmumiem, kas 3% no 
ikp paredz tērēt pētniecībai un uzņēmumu attīstībai. 
plānotā summa 2013. gadā ir ap 70 miljardiem eiro 
(2012. gadā bija 50 miljardi). vācijā budžeta līdzekļi 
paredzēti gan teorētiskajai, gan industriālajai (jau 
esošu produktu un pakalpojumu uzlabošanai), gan 
eksperimentālajai pētniecībai. svarīgi, ka mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem pētniecībai piešķir finan-
sējumu līdz 75% no kopējiem izdevumiem.

pēc 10. janvāra diskusijas Lps padomniece Andra 
feldmane apkopojusi dalībnieku un pašvaldību 
priekšlikumus par nepieciešamajām darbībām un 
likumdošanas un normatīvo aktu izmaiņām, lai 
ļautu pašvaldībai līdzdarboties uzņēmējdarbībā.

kooperācijas veicināšana un pašvaldības tiešs •	
atbalsts kooperācijas veidošanā lauksaimnie
cībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, kokrūp
niecībā

sadarbībā ar LLkc un zemkopības ministriju panākt 
pašvaldībām tiesības piedalīties kooperācijā, lai vei-
cinātu reālu sadarbību starp saimniecībām un uzņē-
mējiem savā reģionā.
popularizēt mazpazīstamu mazu uzņēmumu un māj-
ražotāju produktu un preču labo kvalitāti, nodrošinot 
loģistiku un specifiskus mārketinga pasākumus.
Latvijas mežu īpašnieku kooperatīva izveide reģio-
nos – pašvaldība sniegtu atbalstu šādas kooperatīvās 
sabiedrības izveidē ar mērķi piesaistīt profesionālus 
darbiniekus un tehnoloģijas savu un privāto īpašumu 
apsaimniekošanā. piesaistīt es fondu līdzekļus.

Novadu pašvaldību biznesa inkubatoru izveide•	
sniegt atbalstu novada uzņēmējiem, nodrošinot 
viņus ar telpām un konsultācijām. piesaistīt es fondu 
līdzekļus.

pašvaldību veidoti uzņēmēju pārtikas ražošanas •	
klasteri un atbalsta programmas izstrāde valsts 
līmenī

pašvaldībās esošu uzņēmumu, pētniecības un citu 
saistīto institūciju sadarbība, panākot, ka pašvaldībā 
tiek stiprināta pārtikas ražošanas industrija, kas ir 
pamats vietējo lauksaimniecības produktu izmanto-
šanas veicināšanai pašvaldības un valsts iepirkumos. 
panākt kritisko apjomu, kas ļauj tam nodrošināt notei-
cošo vietu konkrētā teritorijā.

pašvaldību reģionāli uzņēmējdarbības klasteri •	
noteiktā tautsaimniecības sektorā

sniegt atbalstu vietējiem uzņēmumiem, nodrošinot 
loģistiku noteiktas industrijas uzņēmumiem, piesais-
tīt izglītotus speciālistus un transportēšanas pakal-
pojumu uzņēmumus. panākt strauju saimnieciskās 
darbības apjoma pieaugumu.

pašvaldībai piederoša zemesgabala nomas līgu•	
ma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināša
nas standarta līguma izstrāde

Mērķis – pasargāt no iespējamām kļūdām. 
Nepieciešams standarta līguma paraugs.

Valsts un pašvaldību finanšu fonda/bankas izveide•	
Apzinoties finanšu avotus un vadoties pēc es veco 
dalībvalstu (vācijas, francijas, somijas, dānijas) pie-
redzes, attīstīt savu nacionālo finanšu instrumentu.

pašvaldību energoservisa kompāniju aktivitātes •	
stiprināšana

Mērķis – trešās personas finansējuma piesaiste ar 
energoefektivitāti saistītu jautājumu risināšanā. 
Aktivitātes saīsinājums – pesko, kas nozīmē, ka uz 
pašvaldību uzņēmumu bāzes tiek ieviests esco prin-
cips (esco – ēkas enerģijas serviss).

Aicinām visas Latvijas pašvaldības dalīties pie-
redzē, kādi uzņēmējdarbības veicināšanas pasā-
kumi tiek īstenoti jūsu novadā vai pilsētā un kā 
atbalstāt savus vietējos uzņēmējus!
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projekti

desmit īpaši izvēlēti “cemeX” darbinieki nule 
atgriezušies no mobilitātes prakses augstas klases 
cementa rūpnīcās bekumā un rudersdorfā (Vācijā), 
kuru ražošanas kapacitāte ir piecas reizes lielāka 
nekā Latvijā. starptautiski konkurētspējīgu darbi
nieku sagatavošana ļaus “cemeX” vēl vairāk paaug
stināt darbības efektivitāti, pārņemot labāko Vācijas 
rūpnīcu pārvaldības praksi.

““cemeX” jaunā rūpnīca, kas uzskatāma par vienu no 
šobrīd modernākajām cementa ražotnēm eiropā, pie
prasa tikpat augsti kvalificētus darbiniekus. iegūt šāda 
veida pieredzi latvijā nav iespējams, tādēļ, pateicoties 
eiropas Savienības finansētajai leonardo da Vinci prog
rammai un uzņēmuma līdzfinansējumam, darbinieki 
varēja papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas 
rūpnīcās, kuru kapacitāte ir 4,9 miljoni tonnu cementa 
gadā jeb aptuveni piecas reizes vairāk nekā latvijā. 
lai iegūtu šo iespēju, darbiniekiem bija nepieciešama 
atbilstoša izglītība, angļu valodas zināšanas un vismaz 
viena gada pieredze cementa ražotnē,” saka Leonardo 
da vinci projekta koordinatore marija slaidiņa.

“ceMex” mērķis ir efektīvākā iespējamā pārvaldības 
sistēma, kuras nodrošināšanai neatsverama ir tieši 
praktiskās pieredzes pārnese no līdzīgas ražošanas 
procesa rūpnīcām, kas sevi pierādījušas ar izcilu 
pārvaldības sistēmu. savukārt europass mobility doku-
ments nākotnē palīdzēs šiem speciālistiem konkurēt 
nozares darba tirgū arī starptautiskā līmenī.

projekta dalībnieki ir speciālisti, kuru darbs saistīts ar 
pārvaldības sistēmas uzturēšanu un pilnveidi svarīgā-
kajos procesos – cementa ražošanā, ražošanas datu 
analītikā, iekārtu uzturēšanā un remontā, kvalitātes 
kontrolē, loģistikā, integrētās pārvaldības sistēmā 
un vidē, sagādes daļā, integrētajā drošībā un perso-
nāldaļā. praktisko apmācību vadīja vācijas rūpnīcu 
speciālisti ar atbilstošu izglītību un vismaz trīs gadu 
pieredzi cementa ražošanas jomā.

Labākos priekšlikumus, kas tiks izstrādāti pēc prakses, 
ieviesīs jaunajā Latvijas rūpnīcas kvalitātes, vides un 
darba drošības integrētajā vadības sistēmā. Ražotnes 
pieredzējušie speciālisti ir augstu novērtēti visā 
“ceMex” grupā.

Šī prakse tika organizēta Mūžizglītības programmas 
“Leonardo da vinci pLM” ietvaros, kas paredz atbal-
stu darba tirgū esošu darbinieku zināšanu, iemaņu 
un kompetenču gūšanai, lai veicinātu viņu personī-
go izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties 
eiropas darba tirgū.

projekta dalībnieku atsauksmes

Liena bernāne – procesu inženiere:
– Vācijas rūpnīcu kvalitātes, vides un energoefektivitātes 
vadības sistēmām, kas darbojušās jau vairāk nekā des
mit gadu, vērojama lielāka efektivitāte – atbildības un 
uzdevumi ir definēti, dokumentācija sakārtota, un pro
cesi – pārskatāmi. Domāju, ka tas ir liels izaicinājums 
arī mūsu uzņēmumam, jo sakārtoti procesi dotu iespēju 
strādāt vēl efektīvāk un ērtāk.

ingūna dīriņa – pasūtījumu apstrādes speciāliste:
– Viennozīmīgi, šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir 
ļoti vērtīgi un nepieciešami, lai darbinieks ne tikai gūtu 
priekšstatu par citur notiekošajiem procesiem, bet arī 
novērtētu savu darbu un darba devēju.

andris pommers – integrētās drošības daļas vadītājs:
– vācija izsenis pazīstama ar augstu darba kultūru, 
kārtību un disciplīnu, līdz ar to arī labu darba drošības 
organizāciju. Apmeklējot vācijas ražotnes un tieko-
ties ar dažādu nodaļu vadītājiem, viens no galvena-
jiem novērojumiem un patīkamākajām atziņām ir tā, 
ka mūsu cementa rūpnīcā darba drošības sistēma arī 
ir augstā līmenī.

desmit LatVijas “cemeX” 
darbiNieki ieguVuŠi 

pasauLes kLases kVaLiFikāciju Vācijā

sagatavojusi “cemeX” sabiedrisko attiecību speciāliste 
Linda ozola
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ilze mutjanko,
Lps padomniece 
sabiedrisko attiecību 
jautājumos

www.lps.lv

Lps Valdē

• 8. janvārī notika šogad pirmā Latvijas pašvaldību 
savienības valdes sēde, kurā apsprieda vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrā-
dāto pamatnostādņu projektu “Reģionālās politikas 
pamatnostādnes līdz 2020. gadam”. “Pamatnostādņu 
projekts nav rakstīts saskaņā ar nacionālo attīstības 
plānu, pie tā vēl nepieciešams rūpīgi strādāt,” atzina 
Lps padomnieks jānis piešiņš. Lēmumā, ko pieņē-
ma valde, uzsvērts, ka pamatnostādņu projektā nav 
ievērotas Lps divu kongresu rezolūcijas par investīciju 
finansēšanas principu maiņu un uzņēmējdarbības 
attīstību pašvaldībās. Lps valde rosina pārstrādāt 
reģionālās politikas pamatnostādnes, ietverot rīcības 
plānā naP 2020 paredzētās darbības, nodalot citas 
darbības atsevišķi, kā arī mainīt reģionālās attīstības 
finansēšanas principus, saskaņojot to ar Lps kongresu 
pamatnostādnēm. plāna ietvaros Lps aicina pārtraukt 
administratīvi teritoriālās reformas vietējo pašvaldību 
posma turpināšanu, līdz paiet divi sasaukumi, kopš 
pašvaldības darbojas jaunajās administratīvajās teri-
torijās un reformas rezultāti tiek zinātniski izvērtēti.
Lps padomniece Vineta reitere informēja par gro-
zījumiem likumā “par pašvaldībām”, Republikas pil-
sētas domes un novada domes deputāta statusa un 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā. Lps valde pauda viedokli, ka šie grozī-
jumi saistībā ar amatu savienošanas ierobežojumiem 

deputātiem ir nesamērīgi un sasteigti un tos nedrīk-
stētu attiecināt uz 2013. gada pašvaldību vēlēšanām.
valdībā šobrīd izstrādā vietējo pašvaldību referendu-
mu likumprojektu. Lps vecākais padomnieks māris 
pūķis vērsa uzmanību uz faktu, ka likumprojektā ir 
virkne strīdīgu detaļu. Jāizvērtē jautājumi, par kuriem 
var ierosināt referendumu. to varētu rīkot par jautā-
jumiem, kas ir pašvaldības kompetencē un atbilst tās 
finansiālajām iespējām, taču nevar pieļaut gadījumu, 
ka rīko referendumu, kura rezultātā tiek atlaista dome 
par nelikumīgiem vai tādiem jautājumiem, ko pašval-
dība nevar un nedrīkst izpildīt.

Lps komitejās

reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

• 15. janvārī Lps Reģionālās attīstības un sadarbības 
komiteja apsprieda reģionālās politikas pamatno-
stādņu projektu, Meliorācijas likuma grozījumus, kā arī 
Meliorācijas kadastra darbību un eiropas savienības 
investīcijas meliorācijas sistēmu sakārtošanā.
Lps padomnieks jānis piešiņš vARAM gatavoto reģio-
nālās politikas pamatnostādņu projektu raksturoja kā 
pašvaldībām nozīmīgu un no Lps puses ļoti rūpīgi 
vērtētu dokumentu. diemžēl tajā ietverti daudzi neiz-
strādāti priekšlikumi, piemēram, par pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanu, administratīvi teritoriālās reformas turpi-
nāšanu un plānošanas reģionu nākotni. pamatnostādņu 
materiāli tika nosūtīti visām pašvaldībām atsauksmēm, 
un saņemtas 20 atbildes, kas satur 178 dažādus priekš-
likumus un iebildes. Šis materiāls tika vērtēts Lps valdē, 
kur pieņēma lēmumu pamatnostādnes pilnveidot.
Meliorācijas likuma grozījumi tapuši pēc carnikavas 
novada domes ierosmes un risina vairākas problēmas 
gadījumos, kad polderi un meliorācijas sistēmas dažā-
du zemes īpašnieku atšķirīgas darbības rezultātā netiek 
kopti. tāpēc likumā paredzēts izveidot jaunu meliorā-
cijas sistēmu veidu – pašvaldību nozīmes meliorācijas 
sistēmas. sēdes gaitā vienojās, ka meliorācijas sistēmu 
uzturēšanā ir vēl citas neatrisinātas problēmas, piemē-
ram, nav pieļaujama kanalizācijas ūdeņu novadīšana 
meliorācijas sistēmās, cīņa ar meliorācijas sistēmu 
atsevišķu posmu īpašnieku bezdarbību u.c.
valsts siA “zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Meliorācijas departamenta direktors edgars griķītis 
atzīmēja, ka meliorācijas sistēmu kopējā vērtība Latvijā 
ir apmēram septiņi miljardi latu, bet to nesakārtotība 
rada 75 miljonu zaudējumu. savulaik valsts budžetā 
bija paredzēts, ka 4% no nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumiem jāizlieto meliorācijas sistēmu uzturēša-
nai. Atsakoties no šā principa, sistēma strauji deformē-
jās. komitejā tika demonstrēta ar eiropas savienības 
atbalstu veidotā Meliorācijas kadastra informācijas sis-
tēma www.melioracija.lv. grūtības rada nesakārtotais 

iNFormācijai uN darbam
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datu apmaiņas process starp pašvaldību būvvaldēm 
un Meliorācijas kadastru, jo, ja kadastrs nesaņem datus 
no būvvaldēm par jaunizveidotām meliorācijas sistē-
mām, tad kadastrā nav šo datu.

Veselības un sociālo jautājumu komitejā

• Šajā dienā notika arī Lps veselības un sociālo 
jautājumu komitejas sēde, kurā apsprieda Latvijas 
sarkanā krusta projekta “mūža atvasara” aktivitātes 
un tā rezultātā tapušos produktus un nolēma arī turp-
māk sadarboties ar Latvijas sarkano krustu.
Lps padomniece sniedze sproģe informēja par pār-
tikas iepirkumiem pašvaldību institūcijās.
komiteja arī izskatīja reģionālās politikas pamatnostād-
ņu projekta pielikumu “vēlamais publisko fizisko pakal-
pojumu klāsts (“grozs”) atbilstoši apdzīvojuma līmenim 
(infrastruktūra un pakalpojumi)” un nolēma apkopot 
Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības 
un komitejas locekļu iesūtītos priekšlikumus.

tehnisko problēmu komitejā

• 29. janvārī Lps tehnisko problēmu komitejā apsprie-
da elektroenerģijas cenu pieauguma riskus un ierobe-
žošanu, par ko ziņoja Lps padomnieks paulis barons, 
kā arī uzaicinātie ekonomikas ministrijas pārstāvji. 
tehnisko problēmu komiteja pēc ekonomikas minis-
trijas “informatīvā ziņojuma par elektroenerģijas cenu 
pieauguma riskiem un to ierobežošanu” apspriešanas 
formulēja savu attieksmi šā ziņojuma sakarā:
– valdības nekonsekventas rīcības rezultātā regulētie 

elektroenerģijas tarifi kopš 2000. gada pieauguši 
vairāk nekā trīs reizes (30,28/106,5 Ls/MWh);

– eM rāda to strauju pieaugumu turpmāk (+58% 
šogad);

– koģenerācijas un atjaunojamās enerģijas jomā 
radies elektrības ražošanas atbalsta sistēmu haoss, 
kas izraisījis nozares stagnāciju un progresējoši 
grauj iekšējo elektroenerģijas tirgu, piemēram 
“Liepājas metalurga” gadījumā;

– risinājums problēmai jārod nevis solījumos, bet 
radikālā un saskaņotā rīcībā.

darba kārtības otrais jautājums bija par grozījumiem 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citām aktua-
litātēm atkritumu apsaimniekošanas jomā. par to 
ziņojumu sniedza vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas vides aizsardzības departamenta 
direktore rudīte Vesere. komiteja vienojās par iebil-
dēm Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumos, 
kā arī pārrunāja satversmes tiesas spriedumu, kas nav 
pārsūdzams un ir spēkā kopš pērnā gada nogales. tas 
nozīmē, ka apmēram 60 pašvaldībām līdz 2013. gada 
1. jūlijam jāveic iepirkumu procedūra par atkritumu 
apsaimniekošanu.
komitejas sēdē piedalījās arī ekonomikas ministri-
jas būvniecības un mājokļu politikas departamenta 
direktore ilze oša, kura informēja par likumprojektu 
“būvniecības likums”. tas trīs gadu laikā vairākreiz 
rārstrādāts, un pašlaik saeimas darba grupa nodevusi 
likumprojektu uz otro lasījumu.
komiteja meklē risinājumus, kā panākt un precizēt 
brīdi, kad būvatļaujas kļūs neapstrīdamas un būvniecī-
bas procesu nevarētu nepamatoti apstrīdēt. komiteja 
vienojās, ka strīdi par būvniecības ieceri uzsākami un 
pabeidzami galvenokārt būvniecības plānošanas perio-
dā, nevis jau uzsākot būvniecību. būvinspektoriem nav 
jāveic valsts zemes dienesta darbs (jaunais būvniecības 
likums paredz, ka būvinspektoru kompetencē ietilps 
arī ēku ekspluatācijas kontrole). komiteja ierosināja 
precizēt šos pienākumus, nosakot, ka būvinspektori 
ēku ekspluatācijas kontroli veiks tikai gadījumā, ja 
ēkai nepieciešama pārbūve vai tā netiek izmantota 
atbilstoši noteiktajai funkcijai. komitejas dalībnieki 
arī ierosināja papildināt likumprojekta redakciju, kur 
paredzēt, ka var ne tikai neapstrīdēt tiesā būvatļaujas 
par nacionālās nozīmes interešu objektu būvniecību, 
bet arī noteikt apstrīdēšanas ierobežojumus es fondu 
finansētajiem būvniecības projektiem.

citi notikumi

• 17. janvārī pēc valsts prezidenta andra bērziņa 
iniciatīvas Melngalvju namā notika sanāksme, kurā 
piedalījās Ministru prezidents Valdis dombrovskis 
un finanšu ministrs andris Vilks. Latvijas pašvaldību 
savienību pārstāvēja priekšsēdis andris jaunsleinis, 
viņa vietnieki andris rāviņš un edvīns bartkevičs un 
padomniece sanita Šķiltere.
sanāksmes mērķis bija vienoties par kompromisa 
iespējām jautājumos, kas skar vidēja termiņa budžeta 
prognozi un iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumu 
starp valsti un pašvaldībām. sarunu dalībnieki apsprie-
da arī pašvaldību īpašumā esošā dzīvojamā fonda 
siltināšanas gaitu, ceļu uzturēšanas izdevumu kompen-
sēšanas iespējas, kā arī pasažieru pārvadājumu plāno-
šanu un izmaksas. tikšanās noslēgumā puses pārrunāja 
arī iespējamos risinājumus saistībā ar pašvaldību depu-
tātu skaitu, to statusu un amatu savienošanas kārtību.
gan valdības vadītājs, gan finanšu ministrs, atbildot 
uz Lps izceltajiem problēmjautājumiem, apliecināja, 
ka ir atvērti diskusijām ar pašvaldībām un nenoraida 
iespējas panākt kompromisu. Attiecībā uz nākamā 
plānošanas perioda struktūrfondu projektu realizē-
šanas noteikumiem un pašvaldību iespējām veikt 
aizņēmumus to īstenošanai valdības pārstāvji pauda 
apņemšanos meklēt risinājumus, ar izpratni vērtējot 
pašvaldību lomu šo jautājumu virzīšanā. Ministru 
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prezidents atzina, ka aizņemšanās sistēma jāveido 
daudz elastīgāka ar mērķi pašvaldību aizņemšanos 
pēc iespējas vienkāršot.
Jautājumos par apspriešanā nodotajām likumdo-
šanas izmaiņām attiecībā uz pašvaldību deputātu 
skaitu, statusu un amatu savienošanas kārtību Lps 
priekšsēdis aicināja valdību nesasteigt izmaiņas un 
neattiecināt tās uz gaidāmo pašvaldību vēlēšanu 
periodu. valdības vadītājs pauda sapratni un solīja 
ņemt vērā arī pašvaldību viedokli šajā jautājumā.

• Šajā dienā Lps organizē-
ja tikšanos ar eiro projek-
ta vadītāju daci kalsoni, 
kura informēja par eiro 

ieviešanas aspektiem. valsts kases pārskatu depar-
tamenta vecākā eksperte, grāmatvedības jautājumu 
darba apakšgrupas pārstāve inese sirbu iepazīstināja 
ar grāmatvedības vadlīnijām, kuru mērķis ir skaidrot 
regulējumu attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti pār-
ejas periodā no latiem uz eiro.
semināra videoieraksts ievietots Lps mājaslapas 
sadaļā “semināri – videoieraksti” vai atverot šo saiti: 
http://www.lps.lv/pasakumi/videoieraksti/?task=vie
w&article_id=2919. 

informācijai

• Konkurss par LTF 25 gadu jubilejas pasākumiem 
Latvijas reģionos

kultūras ministrija (kM) izsludinājusi atklātu projektu 
konkursu par līdzfinansējumu Latvijas tautas fron-
tes (Ltf) 25 gadu jubilejas pasākumu īstenošanai. 
konkursa mērķis ir, sadarbojoties “atmiņas institūci-
jām” (muzejiem, bibliotēkām, arhīviem) un izglītības 
iestādēm, veidot tematiskās izstādes, kas palīdzēs 
apzināt un popularizēt Ltf darbību un ar to saistītos 
kultūrvēsturiskos materiālus. tematiskās izstādes ļaus 
izjust jubilejas gaisotni ne tikai Rīgā, kur notiks centrā-
lie pasākumi, bet visos Latvijas reģionos.
tematiskās izstādes un pasākumus organizēs biblio-
tēkas, muzeji un arhīvi, kuru tīkls aptver visu Latviju. 

tāpēc kM aicina akreditētos pašvaldību, autonomos 
un privātos muzejus, pašvaldību publiskās bibliotēkas 
un Latvijas Nacionālo arhīvu, kā arī izglītības ie stādes, 
kurās ir muzeji, pieteikties līdz 20. februārim. Ar pla-
šāku informāciju var iepazīties kM mājaslapas sadaļā 
konkursi.

• Pagarināts termiņš ūdenssaimniecības projektu 
iesniegšanai

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja pagarinājusi eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(eRAf) aktivitātes “ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 
līdz 2000” konkursa 7. kārtas projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņu – līdz 28. februārim.
Ministru kabineta 2008. gada 28. jūlija noteiku-
mos Nr. 606 “Noteikumi par darbības programmas 
“infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. 
aktivitāti “ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” veikti 
grozījumi 3. pielikuma “projekta iesnieguma veidlapa” 8. 
sadaļā – “Apliecinājums”, kas papildināts ar diviem aplie-
cinājuma punktiem atbilstoši 40. un 40.¹ kritērijiem.
projektu iesniegumu atlases 7. kārtai pieejamais eRAf 
līdzfinansējums ir apmēram 30 miljoni latu.

• Var pieteikt projektus pasākuma “Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” ietvaros

Lauku atbalsta dienests (LAd) informē, ka līdz 28. 
februārim notiek projektu iesniegumu pieņemša-
na Lauku attīstības programmas pasākumā “tūrisma 
aktivitāšu veicināšana”. pasākuma mērķis ir veicināt 
nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīs-
tot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistī-
tos pakalpojumus un infrastruktūru.
konkursa ietvaros atbalsta pretendenti var būt zem-
nieku saimniecības, fiziskas personas, kas veic saim-
niecisko darbību, komersanti un biedrības.
plašāka informācija pieejama LAd mājaslapā www.
lad.gov.lv, sadaļā eS atbalsts.

• Latvijas riteņbraucēju apvienības konkurss skolām

Lai veicinātu velosipēda kā droša un ērta ikdie-
nas transporta plašāku lietošanu Latvijā, Latvijas 
Riteņbraucēju apvienība izsludinājusi projektu kon-
kursu 7.–12. klašu skolēniem.
konkursa darbi tiks vērtēti četrās nominācijās: drošs 
ceļš uz skolu, velo un internets, riteņbraukšanas vei-
cināšanas kampaņa, kā arī brīvās izvēles tēma, kas 
atbilst velosipēda kā ikdienas transportlīdzekļa lieto-
šanas veicināšanas idejai.
darbu iesniegšanas termiņš – 1. marts.
vairāk informācijas: www.divritenis.lv.

• Projektu konkurss meliorācijas sistēmu attīstībai

Lauku atbalsta dienests izsludinājis atklāta konkur-
sa projektu iesniegumu pieņemšanu es eiropas 

Valsts prezidenta kancelejas foto
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (eLfLA) un 
Lauku attīstības programmas (LAp) pasākumam 
“infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un 
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”.
pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas 
uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugsti-
nāšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes 
uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaim-
niecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. 
Atbalstu piešķirs meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai 
un renovācijai. Jaunu meliorācijas sistēmu būvnie-
cībai atbalstu piešķirs tikai tad, ja tā paredzēta lauk-
saimniecībā izmantojamā zemē.
projektus konkursa ietvaros var iesniegt gan fiziskas 
un juridiskas personas (ja pamatkapitālā privātā kapi-
tāla daļa ir vairāk nekā 50%), gan arī pašvaldības un 
pašvaldību kapitālsabiedrības.
ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks līdz 11. martam.
projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādī-
jumi tās aizpildīšanai atrodami mājaslapā www.lad.
gov.lv, sadaļā eS atbalsts.

• Konkurss ES Sabiedrības veselības programmas 
ietvaros

eiropas komisija līdz 22. martam izsludinājusi 2013. 
gada konkursu eiropas kopienas otrās sabiedrības 
veselības programmas ietvaros. programmai ir šādi 
mērķi: uzlabot iedzīvotāju veselības aizsardzību; vei-
cināt veselību, tostarp novēršot nevienlīdzību vese-
lības aprūpes jomā; sagatavot un izplatīt informāciju 
un zināšanas par veselības aizsardzību.
konkursa ietvaros uz programmas līdzfinansējumu 
var pretendēt jebkura juridiska persona – valsts iestā-
de vai pašvaldība, nevalstiskās organizācijas, komer-
santi, augstskolas u.c.
ek sabiedrības veselības programmas ietvaros šogad 
atbalsts paredzēts dotācijām vienotajām rīcībām, kā 
arī darbību, projektu un konferenču dotācijām.
informācija par konkursu pieejama veselības minis-
trijas mājaslapā vai es oficiālajā mājaslapā: http://
ec.europa.eu/eahc/health/projects.html.

• Konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmā “Valsts administrācija”

ziemeļu Ministru padomes birojs igaunijā izsludi-
nājis projektu konkursu ziemeļvalstu un baltijas val-
stu mobilitātes programmā “valsts administrācija”. 
programmas mērķis ir veicināt efektīvu darba metožu 
harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.
konkursa ietvaros projekta pieteikumus var iesniegt 
gan valsts iestādes, gan pašvaldības un to institūcijas.
Atbalstāmās aktivitātes ir šādas: mācību vizītes; stažē-
šanās; darba prakse; sadarbības tīklu veidošana.
projektu iesniegumu termiņš – 30. marts.
plašāku informāciju par programmu meklējiet 
ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājaslapā. 
projekti angļu valodā jāiesniedz tiešsaistes portālā: 
http://www.nb8grants.org/.

• Projektu konkurss EZF pasākumam “Ūdens faunas 
un floras aizsardzība un attīstība”

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkur-
sa projektu iesniegumu pieņemšanu es eiropas 
zivsaimniecības fonda (ezf) un Rīcības programmas 
(Rp) pasākumam “ūdens faunas un floras aizsardzība 
un attīstība”. pasākuma mērķis ir atbalstīt zušu ielaiša-
nu Latvijas ezeros.
Atbalsta pretendents var būt biedrība, kuras darbības 
mērķi ir saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aiz-
sardzību; vietējā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 
šo noteikumu 1. pielikumā minētais ezers; atvasināta 
publiska persona, kas darbojas zivju krājumu atražo-
šanas jomā.
trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 1. līdz 31. martam. iesnieguma veidlapa un meto-
diskie norādījumi atrodami mājaslapā www.lad.gov.
lv, sadaļā eS atbalsts.

• Konkurss Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmā “uzņēmējdarbība un rūpniecība”

ziemeļvalstu un baltijas valstu mobilitātes program-
mas “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” mērķis ir veici-
nāt ekonomisko sadarbību, sekmējot uzņēmējdarbī-
bu, reģionālo saišu stiprināšanu un inovāciju attīstību 
ziemeļvalstu un baltijas valstu reģionā.
finansējumam var pieteikties mazie un vidējie uzņē-
mumi, biznesa inkubatori un biznesa organizācijas. 
finansiālo atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības un 
ražošanas jomā strādājošie mācību vizīšu, stažēša-
nās un sadarbības tīklu veidošanai ziemeļvalstu un 
baltijas valstu reģionā (somijā, zviedrijā, Norvēģijā, 
dānijā, islandē, Latvijā, igaunijā, Lietuvā).
programmas atbalstītajās aktivitātēs jābūt iesaistī-
tiem dalībniekiem no vismaz trim valstīm, pārstāvot 
ziemeļvalstis un baltijas valstis. tiek atlīdzināti 70% no 
ceļa, uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem.
pieteikšanās termiņš – 5. aprīlis.
papildinformāciju meklējiet: www.
Nb8businessmobility.org. pieteikšanās notiek elek-
troniski vietnē www.nb8grants.org.

• Projektu konkurss EZF pasākumā “Jaunu noieta 
tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkur-
sa projektu iesniegumu pieņemšanu es eiropas 
zivsaimniecības fonda (ezf) un Rīcības programmas 
(Rp) pasākumam “Jaunu noieta tirgu sekmēšana un 
reklāmas kampaņas”, kura mērķis ir veicināt Latvijā 
saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugu-
mu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.
Atbalsta pretendents var būt biedrība, kas vismaz trīs 
gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģis-
trēta saskaņā ar biedrību un nodibinājumu likumu un 
vismaz piecu tās biedru komercdarbības joma ir zvej-
niecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkst-
miešu pārstrāde un konservēšana; pašvaldība; valsts 
pārvaldes iestāde vai atvasināta publiskā persona.
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agita kaupuža,
Lps pārstāvniecības 
briselē vadītāja

Janvārī sākusies īrijas prezidentūra eiropas savienības 
padomē, kas ilgs līdz jūnija beigām. par šā pusgada 
prioritātēm prezidējošā valsts noteikusi ekonomikas 
stabilitāti, izaugsmi un nodarbinātību. detalizētāk 
savas jomas prioritātes norādījuši arī virkne īrijas 
nozaru ministru.

vides, sabiedrības un pašvaldību lietu ministrs Fils 

hogans norādījis, ka turpmākajos mēnešos īpaši 
rūpīgi sekos diskusijām par septīto vides rīcības prog-
rammu un klimatu, kā arī likumdošanas gaitai eiropas 
savienības institūcijās saistībā ar prioritārām vielām 
ūdens resursu politikas jomā. savukārt komunikāciju, 
enerģijas un dabas resursu ministrs pets rebits par 
savas nozares prioritātēm izvirzījis iekšējā enerģijas 
tirga, atjaunojamo resursu un biodegvielas jautāju-
mus.

īrija prezidentūras stafeti pārņēmusi no kipras, kuras 
pārstāvji izteikušies, ka tieši lauku attīstības jomā 
panākts vislielākais progress sarunās par nākamo 
plānošanas periodu. taču daudz neskaidrību vēl ir 
par kopējās lauksaimniecības politikas budžetu, kas 
ir arī viens no īrijas prezidentūras prioritārajiem darba 
kārtības punktiem. tāpat lauksaimniecības ministrs 
saimons kovenijs starp būtiskākajiem jautājumiem 
prezidentūras laikā min daudzgadu finanšu ietvaru 
un kopējās lauksaimniecības politikas reformu.

piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 11. februāra līdz 1. novembrim.
projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādī-
jumi tās aizpildīšanai atrodami mājaslapā www.lad.
gov.lv, sadaļā eS atbalsts.

• Starptautisks lietoto apģērbu veikalu tīkls “Humana” 
piedāvā sadarbības iespējas pašvaldībām

“Humana Latvia” veikali darbojas pēc piecu vai divu 
nedēļu mārketinga cikla. tas nozīmē, ka ik pēc pie-
cām vai divām nedēļām neiztirgotā prece tiek pilnībā 
izņemta no veikaliem un aizstāta ar jaunu kolekciju.
Apģērbus, kas netiek izpirkti, “Humana Latvia” veikali 
ziedo labdarības organizācijām visā Latvijā, kā arī 
ziedojumu saņēmēju vidū ir dažādas valsts un paš-

valdību struktūras.
“Humana Latvia”, īstenojot savu ziedojumu politiku, 
regulāri palīdz gan daudzbērnu ģimenēm, gan trū-
cīgiem iedzīvotājiem, invalīdiem, ieslodzītajiem un 
citiem cilvēkiem, kas nokļuvuši grūtībās un viņiem 
nepieciešams apģērbs, apavi, tekstilpreces un citi 
izstrādājumi.
Labdarības process notiek ar starpnieku palīdzību – 
“Humana Latvia” sadarbojas ar dažādām organizācijām 
un biedrībām, kuras īsteno sociālās palīdzības akcijas. 
Aicinām uz sadarbību arī pašvaldību sociālās nodaļas!
galvenie nosacījumi ziedojumu saņemšanai:

noslēgts sadarbības līgums;– 
iespēja preces aizvest ar savu transportu.– 

par ziedojumu iespējām lūdzam interesēties pa tāl-
runi 22828517.

īrijas prezideNtŪra atkLājusi saVas prioritātes

No 23. līdz 25. janvārim 19 Latvijas novadu domju 
priekšsēdētāji piedalījās eiropas komisijas organi
zētajā vizītē uz beļģijas galvaspilsētu briseli. vizītes 
ietvaros viņi tikās ar eiropas komisijas pārstāvjiem un 
Latvijas deputātiem eiropas parlamentā un diskutēja 
par pašvaldībām būtiskām tēmām – plānoto eiro 
ieviešanu, kopējo lauksaimniecības politiku, energo-
efektivitāti, kohēzijas politiku un pašvaldībām pieeja-
mo struktūrfondu finansējumu nākamajā plānošanas 
periodā, kā arī sociālās politikas jautājumiem.

Latvijas delegācijas pārstāves eiropas savienības Reģionu 
komitejā Nellija kleinberga un Ligita gintere iepazīs-

tināja kolēģus ar inte-
resantākajiem pēdējā 
laikā skatītajiem jautā-
jumiem to pārstāvēta-
jās komisijās jauniešu, 
kultūras un attīstības 
sadarbības jomā.

Lai gan Latvijā jau tapis 
“euro likuma ievie-
šanas” projekts un 
notiek aktīva gatavo-
šanās eiro ieviešanai, 

LatVijas paŠVaLdību pārstāVji briseLē
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eiropas savienības ekonomikas un monetāro lietu 
komisāra olli Rēna kunga kabineta eksperts taneli 
Lahti bija izvairīgs par konkrēta datuma nosaukša-
nu, kad Latvija varētu pievienoties eirozonai: “mēs 
bieži pieminam latvijā veiktās ekonomikas stiprināšanas 
reformas kā labu piemēru. Šā procesa kulminācija būs 
latvijas pievienošanās eirozonai, taču par konkrētu laiku 
neko nesolu – tas vēl jāpēta.” vienlaikus viņš atzina, ka 
Latvijai būtu jāpievienojas eirozonai, jo tas ne tikai 
stiprinās mūsu valsts ekonomiku, bet arī eirozonu, kas 
kļūs tikai pievilcīgāka, iegūstot reformētu un atveseļo-
tu Latvijas ekonomiku.

diskusijā Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs 
guntis Libeks norādīja, ka eiro ieviešana varētu šķist 
nepieciešama sabiedrības mazākajai daļai – uzņē-
mējiem un tiem, kuriem jāpārvietojas valstīs, kas 
pievienojušās eiro valūtas zonai, tāpēc patlaban šīs 
valūtas ieviešanu Latvijā atbalsta tikai aptuveni 20% 
iedzīvotāju. Atbildot uz g. Libeka jautājumu, kādi 
varētu būt ikviena pašvaldības iedzīvotāja būtiskākie 
ieguvumi pēc eiro ieviešanas, Lahti kā praktiskus 
labumus uzsvēra cenu salīdzināmību, zemu inflāciju 
un zemas kredītu procentu likmes. savukārt par sva-
rīgu politisku ieguvumu viņš atzina iespēju piedalīties 
lēmumu pieņemšanā par ekonomikas nākotni, kurā 
aicināti tikai eirozonas valstu pārstāvji: “ja jūs tur 
neesat, jums būs vienkārši jāpiemērojas. ja jūs tur esat, 
jums ir ietekme. tāpēc patlaban neredzu, kādi būtu reāli 
zaudējumi, ja latvija pievienojas eirozonai,” secināja 
Lahti kungs.

vizītes ietvaros Latvijas pašvaldību pārstāvji briselē 
tikās arī ar Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldi-
rektorāta ģenerāldirektora vietnieku īstenošanas jautā-

jumos Normundu popenu, lai diskutētu par kohēzijas 
politiku nākamajā plānošanas periodā. dobeles nova-
da domes priekšsēdētājs andrejs spridzāns norādīja 
uz daudzu Latvijas pašvaldību un Latvijas pašvaldību 
savienības pausto priekšlikumu piešķirt noteiktu daļu 
no kopējā valstij pieejamā kohēzijas politikas finan-
sējuma reģioniem. popena kungs to vērtēja pozitīvi: 
“jūsu pieeja ir absolūti pareiza, taču jāskatās, lai būtu 
līdzsvars. eiropas komisija vēlas, lai tiktu nodrošināta 
integrēta teritoriālā pieeja visam un struktūrfondu finan

sētais projekts iekļautos integrētā teritoriālā attīstībā.” 
tāpat viņš norādīja, ka eiropas komisijai ir svarīgi 
redzēt, ka pašvaldības nāk klajā ar konkrētām idejām 
par uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstību savās 
teritorijās. N. popens aicināja pašvaldības tieši pat-
laban ļoti aktīvi iesaistīties diskusijās ar atbildīgajām 
valsts institūcijām par nākamā plānošanas perioda 
fondu līdzekļu plānošanu un paust savas intereses. 
“Svarīgi noteikt principus jau pašā sākumā, taču tam 
jānotiek dalībvalsts līmenī, jo projektu izvērtēšanu veic 
dalībvalsts un tās institūcijas, nevis eiropas komisija,” 
uzmanību vērsa Normunds popens.
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ApsveicAm!

pirms 25 gadiem – 1988. gada 9. janvārī – iznāca laik-
raksta “Lauku Avīze” pirmais numurs. iesākumā tā bija 
nedēļas avīze, tad pēc lasītāju lūguma sāka iznākt div-
reiz nedēļā, līdz 2003. gada 1. decembrī pārtapa par 
“Latvijas Avīzi”– dienas laikrakstu.

gadsimta ceturkšņa laikā avīze “apaugusi” ar dažā-
diem izdevumiem – pirmais bija pielikums “praktiskais 
Latvietis”, tam vēlāk pievienojās “Lauku Avīzes 
tematiskās Avīzes”, tad žurnāli, sākot ar “Mājas 
viesi”, “Agro topu”, “36,6° c” un beidzot ar jaunāko 
– “praktiskajiem Rokdarbiem”. Un kur nu vēl grāma-
tas – gan vairāk nekā pusotra simta izdotās sērijā “Lata 
romāni”, gan tādas ievērojamas kā “Latvijas prezidenti. 
dzīves un vēstures mirkļi” un tautas balsojuma unikālā 
godagrāmata “100 Latvijas personību”.

“Lauku Avīzei” pieder līdz šim nepārspēts rekords – 
visaugstākais vienreizējais numura metiens Latvijas 
avīžniecības vēsturē – pāri par  300 000 eksemplāru 
1989. gadā. Arī šobrīd dienas laikraksts kopā ar vēl 
astoņiem žurnāliem veido vienu no lielākajām un reta-
jām rentablajām izdevniecībām Latvijā.

ievērojama ir “Lauku/Latvijas Avīzes” sabiedriskā darbī-
ba. Atcerēsimies dažus faktus, kas ierakstīti mūsu atjau-
notās valsts vēstures lappusēs un tapuši ar avīzes palīdzī-
bu! daudziem spilgtā atmiņā noteikti palicis 1992. gadā 
izveidotais tautas vainags kārlim Ulmanim, jo atceres 
brīdī pie brīvības pieminekļa pulcējās tūkstoši, bet vēl 
lielāks cilvēku skaits deva savu artavu vainaga tapšanā. 
savā krāšņumā nepārpēts palicis 1999. gadā radītais 
tautas piemiņas vainags visiem represētajiem latvie-
šiem, kas tapa ar tautas mīlestību un “Lauku Avīzes” gādī-
bu. Atminieties, kāds ziedu ceļš aizvijās no vainaga līdz 
pat vecrīgai un daugavas krastmalai! Ne tik sen, 2008. 
gadā, “Latvijas Avīze” organizēja akciju “Latvijas vienotī-
bas josta”, vairāk nekā septiņus kilometrus garā audeklā 
aicinot ierakstīt savu vēlējumu Latvijai 90. dzimšanas 

dienā. Avīzes nopelns ir arī kārļa Ulmaņa “draudzīgā 
aicinājuma” atgādne un attīstība. tāpat jāpiemin “Lauku 
Avīzes” dibinātā zemnieku saeima, “Lauku Avīzes” die-
nas pagastos, grāmatu svētki kopā ar “Lauku Avīzi” un 
“Latvijas Avīzi”, Uzņēmēju dienas, konkurss “Radoša sie-
viete laukos”, atbalsts daudzbērnu ģimenēm akcijā “No 
rokas rokā” un daudzi citi pasākumi.

Šāgada 10. janvārī, būdams 25 gadus un vienu dienu 
vecs, avīzes kolektīvs, bijušie kolēģi, sadarbības part-
neri, lūgtie viesi un vairākas valsts amatpersonas pul-
cējās uz jubilejas svinībām Latviešu biedrības namā. 
pasākuma gaitā tika atvērta arī “Latvijas Avīzes” 25 
gadu jubilejai veltītā grāmata “Latvijas Avīzei 25” un 
teikts daudz pateicības vārdu “galvenajam vaininie-
kam” jeb cilvēkam, kuram pieder vislielākie nopelni 
avīzes izveidē un vadībā visus šos gadus – “Lauku 
Avīzes” pirmajam redaktoram un siA “Lauku Avīze” 
priekšsēdētājam, “Latvijas Avīzes” redakcijas padomes 
priekšsēdētājam Voldemāram krustiņam.

dažas dienas pēc skaistajām svinībām ciemos pie jubi-
lāriem devās arī Lps priekšsēdis andris jaunsleinis, lai 
sveiktu “Latvijas Avīzi” nozīmīgajā gadskārtā un pateik-
tu lielu paldies par līdzšinējo sadarbību gan visam 
kolektīvam, gan personīgi krustiņa kungam.

sagaidot jubileju, savas avīzes lasītājus voldemārs 
krustiņš uzrunāja ar vārdiem: “raugoties uz “lauku/
latvijas avīzes” vēsturi no 25 gadu distances, kā avīzes gaitu 
liecinieks un strādnieks esmu pārliecināts, ka viss labais, 
ko spējis paveikt redakcijas darbinieku kolektīvs, sakņojas 
apziņā, ka veidojam lasītāju avīzi: avīzi lasītājiem.”

Lps vārdā novēlam, lai “Latvijas Avīze” to pašu varētu 
teikt arī pēc 25 gadiem!

sagatavojusi gunta klismeta,
arī bijusī “Lauku Avīzes” darbiniece

“Lauku/LatVijas aVīzei” – 25
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daina oliņa

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (Lpia) 
biedri pēc 15 gadu jubilejas svinībām decembrī jauno 
gadu uzsāka 9. janvārī Rīgā ar “naudas skaitīšanu”. Nē, 
svešās kabatās un makos lūrēt nav šo darbarūķu dabā, 
viņiem vairāk rūp savas pašvaldības nākotnes izredzes.

i. pašvaldību budžets

Lps finanšu padomniece 
Lāsma Ūbele bija saga-
tavojusi prezentāciju 
“pašvaldību budžets 2013. 
gadā”. (visas sanāksmes 
prezentācijas atroda-
mas Lps interneta viet-
nē http://www.lps.lv/
izpilddirektoru_asociacija
/?task=sessions&committ
ee_id=1464).

iedzīvotāju ienākuma nodoklis (iiN)

⊖ pašvaldību naudas maku galvenais pildītājs – iiN 
šogad tika samazināts no 25 uz 24 procentiem, neap-
liekamais minimums palicis nemainīgs – 45 lati, bet no 
1. jūlija par desmit latiem pieaugs ar nodokļiem neap-
liekamā summa par apgādībā esošu personu. tā kā 
pašvaldību daļa no iiN ieņēmumiem pēc gada nogales 
kolīzijām starp Lps un Ministru kabinetu diemžēl palika 
nemainīga – 80% apmērā, tad iiN ieņēmumu prognoze 
ir 698 291 574 lati, no tiem Valsts kases sadales kontā 
plānoti 433 809 043 lati. 2012. gadā nodokļa faktis-
kā izpilde bija 698,29 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 
sākotnējo plānu ir par 7% vairāk. 2013. gadam plānotie 
ieņēmumi ir pērnā gada līmenī. protams, katrai pašval-
dībai tie varētu mainīties dažādu faktoru ietekmē.

⊕ Šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem valdība 
pašvaldībām garantēs 100% no plānotajiem ieņē
mumiem. sadalījums pa ceturkšņiem paliek nemai-
nīgs – 20%, 24%, 27%, 29%.

Nekustamā īpašuma nodoklis (NīN)

finanšu izlīdzināšanas aprēķinā 2013. gadā iekļautie 
NīN ieņēmumi – 89,495 milj. latu, bet fM prognozē-
tie NīN ieņēmumi šogad – 119 milj. latu; tātad nepilni 
30 miljoni latu nepiedalās kopējā izlīdzināšanas masā, 
bet paliek to pašvaldību rīcībā, kas nodokli iekasē. 
izlīdzināšanas aprēķinam tika izmantota NīN progno-
ze zemei ar 25% pieauguma ierobežojumu.

⊖ vairākās tabulās L. ūbele parādīja atšķirības starp 
valsts un pašvaldību budžeta pieaugumu pēdējo gadu 
laikā. Ja salīdzina plānotos nodokļa ieņēmumus 2013. 

gadā ar faktiskajiem nodokļu ieņēmumiem 2010. gadā, 
tad valsts pamatbudžetā vērojams pieaugums par 37%, 
bet pašvaldību budžetā – tikai par 13%. 2013. gadam 
plānotais kāpums attiecīgi ir 4% un 2%. tās bija galvenās 
domstarpības sarunās ar finanšu ministriju rudenī, jo 
pieauguma tempu atšķirības nav īsti godīgas. trīs gadu 
budžeta perspektīva nav cerīgāka, jo 2014. un 2015. 
gadā prognozēta ieņēmumu samazināšanās.

pašvaldību finanšu izlīdzināšana

⊕ Valsts budžeta dotācijas pFiF šogad ir 8 478 360 
latu – nedaudz vairāk nekā pērn. tam par iemeslu gan 
ir visai prozaisks fakts – ar katru gadu samazinās dotā-
cija pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemīt-
niekiem pansionātos, kas ievietoti līdz 1998. gadam, 
jo šo personu skaits pašsaprotami sarūk, bet nau-
das atlikums nonāk izlīdzināšanas fondā. paredzēta 
papilddotācija četrām “trūcīgākajām” lielo pilsētu 
pašvaldībām un novadiem.

aizņēmumi

to mērķi lielos vilcienos palikuši nemainīgi. prioritāte 
vēl arvien ir es investīciju projektu līdzfinansēšana.

⊕ Mainījies tas, ka aizdevumu var saņemt ne tikai 
pirmsskolas izglītības iestāžu remonta, siltināšanas un 
citām vajadzībām, bet visām izglītības iestādēm.
⊕ Jaunums ir arī iespēja aizņemties naudu pašvaldību 
katlumāju (ar jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes 
uzlabošanas investīciju projektiem.
⊕ izvērtējot 2013. gada trīs mēnešos atbalstīto paš-
valdību aizņēmumu pieprasījumu kopējos apmērus, 
finanšu ministram ir dota atļauja, sākot ar 1. aprīli, pie-
šķirt pašvaldībām aizņēmumus pašvaldību prioritāro 
investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo pašval-
dības aizņēmumu summu 100 000 latu ar nosacīju-
mu, ka netiek pārsniegts pašvaldību aizņēmumu kopē-
jais palielinājums. tas domāts, lai atbalstītu pašvaldību 
ikdienas darbam nepieciešamu projektu īstenošanu. 
tikai – tiem jābūt prioritāšu saraksta augšgalā.

Nb! Aizņēmumu pieprasījumus drīkst iesniegt tikai 
tad, kad ir noslēdzies iepirkums, jo nereti iepriekš 
izsniegtās aizņēmumu atļaujas bija summā daudz 
lielākas nekā reāli izņemtā nauda. finanšu ministrija ir 
solījusi pieprasījumus izskatīt maksimāli raiti, vajadzī-
bas gadījumā sēdes sasauks arī vairākas reizes mēnesī. 
vēl kāds jauninājums – aizņēmumus budžetā drīkst 
plānot arī pirms apstiprinājuma saņemšanas.

mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)

⊖ Mērķdotācija ir mazāka nekā pērn – tikai 18,35 mil-
joni latu! tā ir visos laikos (kopš 2004. gada) mazākā 
summa, kas nekādi neatbilst pašreizējam ekonomikas 

gads jauNs. bet Nauda?
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izaugsmes periodam. salīdzināmās cenās dotācija ir 
2001. gada līmenī. ko varam paveikt par šādu summu?

⊕ panācām papildvienošanos par ārkārtas gadīju-
miem: “ja tiek konstatēti ārkārtas apstākļi un nav pieeja
mi finanšu resursi uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai 
[..], Satiksmes ministrija sniedz ministru kabinetā finansē
juma pieprasījumu autoceļu ārkārtas seku likvidēšanai.”

sociālā palīdzība

⊖ prognozes nav iepriecinošas arī šajā jomā. gMi 
līmenis šogad ir 35 lati, pašvaldības var lemt par lielāku 
summu, bet... 2013. gadā jāiztiek bez valsts līdzfinan
sējuma ne tikai gmi, bet arī dzīvokļu pabalstiem.
⊖ budžeta izskatīšanas gaitā parādījās vienošanās 
protokols starp koalīcijas partijām par valsts atbalstu 
dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem. 
protams, arī pašvaldībām rūp demogrāfiskā situācija, 
tomēr rādās, ka arī šo problēmu valsts paredz risināt 
savam budžetam iespējami mazsāpīgi.
No 2013. gada 1. septembra paredzēts valsts mērķa 
maksājums vecākiem, kuru bērniem vecumā no pus-
otra gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības 
uzsākšanai nav pieejams pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības pakalpojums.
⊖ diemžēl jau 2014. gadā paredzēts šo summu, 
izmantojot pfif mehānismu, ieturēt no pašvaldības, 
kura nav nodrošinājusi vietu pii, bet jau 2015. gadā 
summa tiks piedzīta, piemērojot koeficientu!
pagaidām šī ir koalīcijas partneru vienošanās, tāpēc 
pāragri spriest, kā tā īstenosies dzīvē, tomēr pieņemt 
zināšanai šo iespējamību der.

ii. darbinieku atalgojums un novērtēšana

turpinājumā Lāsma ūbele skaidroja grozījumus valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā.

piemaksas

⊕ par amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu, vakanta 
amata pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā 
noteiktajiem pienākumiem atļauta piemaksa līdz 30% 
no noteiktās mēnešalgas (bija līdz 20%) – 14. panta 1. daļa.
⊕ Ja ir noteiktas vairākas iepriekšminētās piemaksas, 
to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no mēnešalgas 
(bija 20%) – 14. panta 2. daļa.
⊕ piemaksa par personisko darba ieguldījumu un 
darba kvalitāti mēnesī nedrīkst pārsniegt 30% no 
noteiktās mēnešalgas – 14. panta 12. daļa.

pārejas noteikumus par atlaišanas pabalstiem un prē-
mēšanu ieteicams detalizēti izpētīt pašiem vai izman-
tot L. ūbeles prezentāciju.

Nb! pievērsiet uzmanību tam, ka lēmumu par pašval-
dības institūciju amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu 
dome pieņem, vērtējot gada pirmo deviņu mēnešu 
faktisko izpildi. prēmiju izmaksai var izmantot ne 
vairāk par 5% no pašvaldības budžetā atlīdzībai pare-
dzētā līdzekļu apjoma.

Novērtēšana

speciāliste darba tiesībās 
un personāla dokumentu 
pārvaldībā karīna platā 
iepazīstināja ar darbinie-
ku novērtēšanas ievieša-
nu, kā arī saistību ar nor-
matīvajiem aktiem, t.sk. 
civillikumu, darba liku-
mu un valsts un pašvaldī-
bu institūciju amatperso-
nu un darbinieku atlīdzī-
bas likuma jaunākajiem 
grozījumiem. civillikumu 

piemēro miršanas gadījumu jautājumu risināšanā, arī 
piedziņas procesos tiesā. atlīdzības likums jāskata 
kopā ar darba likumu! pašvaldībām nav obligāta dar-
binieku novērtēšana, bet saskaņā ar Atlīdzības likumu tā 
ir nepieciešama, ja izmaksā pabalstu, darbiniekam ejot 
atvaļinājumā, kā arī piešķirot ikgadējo prēmiju (viens no 
kritērijiem – darba rezultātu izvērtēšana). Novērtēšanas 
mērķi valsts pārvaldē jau ir noteikti, var tos izmantot.

senāk novērtēšanu vairāk izmantoja, cenšoties uzrādīt 
paveiktā trūkumus, strostēt vai sodīt darbinieku. tagad 
tendence mainījusies, jo mērķis ir darbinieku attīstī-
bas iespējas – lai iedzīvotāji no pašvaldības saņemtu 
labākus pakalpojumus, lai katrs darbinieks justos labi, 
īstenojot kopējos mērķus. vērtē darba devējs, vado-
ties no ideālā tēla, kādu vadītājs sagaida no padotā. 
darbinieks pretī liek pašvērtējumu, un abas puses 
meklē kopsaucēju sarunā. pēc novērtēšanas svarīga ir 
dokumentu sakārtošana.

pirms novērtēšanas jāsaprot, ko grib panākt ar novēr-
tēšanu. Ja tā kalpo tikai prēmiju izmaksai, tad novēr-
tēšana ir vienkāršota, bet, ja novērtēšanas mērķis ir 
noskaidrot, ko tas dos iestādei kopā un katram darbi-
niekam atsevišķi, tad jārēķinās ar laika un cilvēkresursu 
ieguldījumu. pirms sākšanas jāizstrādā procedūra – 
skaidri noteikumi, kā tā notiks, ko darīs ar rezultātu. 
Valsts pārvalde atteicās saistīt novērtējumu ar atal
gojuma lielumu, un pašvaldības pašas var izvēlēties. 
darbiniekam jāzina laikus, ka būs novērtēšana un ko tā 
dos. turklāt jāvērtē pilnīgi visi, arī tehniskie darbinieki 
(varbūt apkopējā mīt potenciāls uz augstāku amatu).

galvenās metodes – punktu (atzīmju) un 360 grādu 
novērtēšana. pirmā izplatītāka ir pašvaldībās. otro paš-
valdībā grūtāk iztēloties, jo tā paredz ne tikai padotā 
pašvērtējumu un tiešā vadītāja skatījumu uz darbinieka 
paveikto, bet vērtēšanā iesaistās plašs spektrs – sadarbī-
bas partneri, klienti, kolēģi, padotie u.c. Šī metode varētu 
būt pati objektīvākā, tomēr, izvēloties to, jābūt gataviem, 
ka padotie izteiks vēlmi vērtēt vadītājus. tiem vadītājiem, 
kas gatavi uzklausīt kritiku, problēmu nebūs. sadarbības 
partnerus uzklausīt jēga tikai tad, ja saskarsme ir regulā-
ra, nevis reizi gadā. klienti biežāk parāda savu attieksmi 
tad, ja viņus kaut kas neapmierina. Nebūtu pareizi vērtēt 
tikai kritiskās atsauksmes, ko, piemēram, iemet speciālā 
kastītē. ir vēl citas metodes, taču tās prasa pārāk daudz 
laika, tāpēc parasti nav tā vērtas.
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darba koplīgumu loma pēdējos gados ir samazi-
nājusies, jo Atlīdzības likums uzliek ierobežojumus 
– koplīgumā nevar iekļaut labumus, kas nav paredzēti 
Atlīdzības likumā, tomēr tam joprojām ir liela nozīme 
sociālā dialoga uzturēšanā. koplīgumā var atrunāt, 
piemēram, papildatvaļinājuma piešķiršanas detalizē-
tus kritērijus. koplīgumiem ir loma strīdu gadījumos, 
to pierāda tiesu prakse. tomēr nereti koplīgumi kavē 
taupīt iestādes budžetu atbilstoši valsts noteiktajiem 
saprātīgajiem ierobežojumiem. gadījumos, kad dar-
binieki pieprasa izmaksāt “vecajos, labajos laikos” 
noteiktos atlaišanas pabalstus, karīna platā iesaka 
atsaukties uz tiesu praksi. Līdzīgā situācijā tiesa lems 
par labu valsts ierobežojumiem, nevis koplīguma 
nosacījumiem. turpretim gadījumos, ja koplīguma 
nosacījumi pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli, sva-
rīgi atcerēties, ka darba likums to nepieļauj.

Vai nepieciešams koplīgums, ja pašvaldībā ir pieņemts 
iekšējais atlīdzības nolikums? – No koplīguma atteikties 
nevajadzētu, lai nezustu sociālais dialogs. protams, tas 
vairs nebūs “labumu saraksts”.

Vai pastāv ierobežojumi pedagogu darba samaksai, 
pabalstiem un prēmijām? – No 2013. gada ierobežoju-
mi attiecas tikai uz atlaišanas pabalstu, kas ir atkarīgs 
no darba stāža (līdz pieciem gadiem – viena vidējā 
alga, ja lielāks stāžs – divas). pārējo tagad ietekmē tikai 
finanšu resursu iespējas.

Pulciņu vadītāji šo darbu parasti veic ārpus darbalaika, 
kā  pareizi novērtēt? – papildu darbs ir jāveic nolīgtā 
darbalaika ietvaros. Ja strādā ārpus darbalaika, tad 
pienākas ne tikai samaksa par papilddarbu, bet arī par 
virsstundām.

Vai ir izmaiņas noteikumos par gatavošanos Dziesmu 
svētkiem? – Jāslēdz darba līgumi, vairs nevar slēgt tikai 
uzņēmumu līgumus.

ja, gadu vērtējot, darbiniekam samazinās darba samak
sa, vai tiešām jāiet cauri sarežģītajam procesam saskaņā 
ar Darba likumu? – Jā!

Vai pašvaldībā veidojams viens koplīgums vai katrai 
ie stādei savs? – koplīgumu slēdz darba devējs ar dar-
binieku pārstāvjiem. tas ir iestādes dokuments. dome 
var noteikt pamatlietas par finansēm, bet katrai iestā-
dei jāveido savs darba koplīgums.

iii. reversais pVN būvniecības 
pakalpojumiem

finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta 
pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītāja sintija 
ozola iepazīstināja ar izmaiņām pievienotās vērtī-
bas nodokļa (pvN) jautājumos. tiesa gan, “tautas 
modrā acs” tajā jau atklājusi nepilnības, kas kvalificē-
tas kā tehniska kļūda, tomēr likuma prasības jāzina. 
vēlreiz iesakām šo informāciju izpētīt raksta sākumā 
minētajā Lps interneta vietnē, kur ievietota prezen-
tācija “Likumprojekts “pievienotās vērtības nodokļa 

likums”” un sīks skaid-
rojums par reverso 
pVN būvniecības 
pakalpojumiem, kas 
attiecas uz pašvaldību 
līgumiem, kas noslēgti 
pēc 2013. gada 1. jan-
vāra. tas ir ļoti svarīgi, 
jo, sākot ar šo gadu, 
tas attiecas uz visām 
pašvaldībām, saņemot 
būvniecības pakalpo-
jumus.

Līdz šim reversā pvN 
maksāšanas kārtība saistījās ar kokmateriāliem un sais-
tītajiem pakalpojumiem, pēc tam uz metāllūžņiem 
un saistītajiem pakalpojumiem, tagad arī būvniecību, 
bet attiecināma tikai uz pakalpojumiem. to ieviešanu 
pamato atklātie krāpšanas gadījumi, taču pvN ir svarīga 
valsts budžeta ieņēmumu joma. pieņemot, ka daļai 
izpilddirektoru līdz šim nav bijusi saistība ar reverso 
pvN, sintija ozola akcentēja nodokļa pamatprincipus:
• abām iesaistītajām pusēm jābūt pVN maksātājiem;
• šī kārtība darbojas tikai iekšzemē, neskar eksportu 

un importu;
• maksātājs ir pakalpojuma vai preces saņēmējs. 

(parastajā kārtībā pvN maksā pakalpojuma snie-
dzējs, saņēmējam ir tiesības uz priekšnodokli.)

izrakstot rēķinu reversās apmaksas gadījumā, pvN 
tajā neuzrāda, saņēmējs apmaksā rēķinu bez pvN. s. 
ozola nodemonstrēja, kur dokumentā atrodams pvN, 
to saņēmējs ieskaita tieši valsts budžetā. dokumentā 
obligāti jānorāda, ka tas ir reversā pvN darījums.

turpinājumā finanšu ministrijas speciāliste detalizēti 
skaidroja: kā pvN maksātājiem jāreģistrējas tām paš-
valdību iestādēm, kas saņem būvniecības pakalpo-
jumus saskaņā ar publisko iepirkumu likumā noteik-
to iepirkuma procedūru vai kā publiskais partneris 
saskaņā ar publiskās un privātās partnerības likumu. 
prezentācijā uzskaitīti 12 būvniecības pakalpojumi, 
uz kuriem attiecas jaunā kārtība. tā jāpiemēro tikai 
tiem līgumiem, kas slēgti pēc 1. janvāra. iestādei, kura 
saņems būvniecības pakalpojumu, jāreģistrējas vid 
pvN reģistrā. saņemto reģistrācijas numuru izmantos 
tikai, iemaksājot valsts budžetā pvN. Ja iestādi var 
uzskatīt par “mazo pvN maksātāju” (līdz 35 000 latu), 
arī turpmāk citus darījumus ar pvN neapliks. Reizi 
pusgadā jāiesniedz pvN deklarācija, kurā jānorāda, vai 
šajā laikā ir saņemti būvniecības pakalpojumi.

sintija ozola ieteica finanšu ministrijas mājaslapā rūpīgi 
iepazīties ar jauno likumu un tā anotāciju. vid labprāt 
konsultēs neskaidrību gadījumos, taču labus padom-
devējus varētu atrast starp kolēģiem, kuriem jau uzkrāta 
pieredze darījumos ar reverso pvN kokmateriāliem 
un metāllūžņiem. gadījumā, ja atklājas kāda nepilnība 
likumā, runātāja drošināja savu viedokli nosūtīt fM.

līgumi tagad citādi, pakalpojumu sniedzējs vairs PVn nesa
ņems. – Jā, tāpēc gatavojiet ar juristiem pareizus līgumus!
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zvērināta advokāte LiNda zauŠa:

– Jebkurā parāda piedziņas lietā svarīgs ir rezultāts, 
proti, lai parāds tiktu piedzīts faktiski, nevis par tā 
piedziņu būtu vien pieņemts attiecīgs nolēmums. 
Šā iemesla dēļ būtiski, piemēram, pirms parāda pie-
dziņas prasības celšanas tiesā apzināt parādnieka 
mantisko stāvokli. viens no veidiem, kā to izdarīt, ir 
parāda piedziņas procesā piesaistīt ārpustiesas parā-
du piedziņas jeb inkaso pakalpojuma sniedzēju, 
turklāt iespējams, ka, pateicoties šāda profesionāļa 
piesaistīšanai un darbībai parāda piedziņas procesā, 
izdosies panākt vienošanos ar parādnieku par parāda 
samaksu un tiesvedības procesa uzsākšana nemaz 
nebūs nepieciešama.

2012. gada decembrī stājās spēkā parādu ārpustiesas 
atgūšanas likums. Šis ir pirmais likums, kas tieši regulē 
ārpustiesas parādu piedziņas jomas darbību, tādējādi 
nosakot ne tikai piedzinēja pienākumus, bet arī kre-

ditora un parādnieka (patērētāja, t.i., privātpersonas) 
pienākumus un tiesības. inkaso darbības lauks ir ļoti 
plašs – no parāda rašanās brīža līdz parāda samaksai 
vai lēmuma pieņemšanai par tiesvedības uzsākšanu. 
tas var aizņemt pat vairākus gadus. Šajā procesā inka-
so darbību kopums kalpo kā filtrs, kas ar efektīvām 
pirmstiesas parādu piedziņas metodēm nošķir tās 
lietas, kuru tālāks risinājums ir virzība tiesvedībā.

Lielākā daļa jaunā likuma prasību stājušās spēkā līdz 
ar pašu likumu, taču ir būtiska nianse – no 2013. gada 
1. maija parādu ārpustiesas piedziņas pakalpojumus 
drīkstēs sniegt tikai licencēts pakalpojumu sniedzējs. 
Šīs licences izdos un pakalpojuma sniedzēja darbī-
bu uzraudzīs patērētāju tiesību uzraudzības centrs, 
tādējādi nodrošinot, ka šajā jomā darbosies vien aug-
stākās raudzes speciālisti. tāpat svarīgi, ka atbildība 
par nelicencētu uzņēmējdarbību gulsies ne tikai uz 
pakalpojuma sniedzēju, bet arī uz kreditoru, kurš būs 
pilnvarojis un parāda ārpustiesas piedziņu uzticējis 

kādas izmaiņas Nesīs parādu 
ārpustiesas atgŪŠaNas Likums

kā dabūs atpakaļ PVn saistībā ar eS projektiem? – 
domāju, ka problēmu nebūs. Mainās tikai maksāšanas 
kārtība.

kā palielināsies projektu cena? – tai nevajadzētu mainī-
ties. Ja budžetā maksājamā summa ir mazāka par jūsu 
priekšnodokli, jums ir tiesības dabūt atpakaļ pārmak-
sāto naudu no vid.

ja uzņēmējs iegādājies preci, pieliks cenā PVn. – Arī 
uzņēmējam iespējas saņemt pvN atpakaļ.

Būves vērtību noteicām kopā ar PVn, kā tagad? – būves 
vērtība nemainās. Nemainās darījumu vērtība, mainās 
tikai maksāšanas kārtība.

iV. eiro ieviešanas būtiskākie aspekti

Lps padomnieces Lāsmas Ūbeles ziņojuma beigu daļa 
bija veltīta eiro ieviešanai. Lai palīdzētu pašvaldībām 
sagatavoties pārejai, 5. decembrī un 17. janvārī Lps 
organizēja sanāksmes par eiro ieviešanu, ko translēja 
tiešraidē. L. ūbele mudināja līdzīgu sanāksmju laikā 
sūtīt aktuālos jautājumus e–pastā.

Lata konvertācijas kursu noteiks pēc es padomes 
noteiktā maiņas kursa, kas būs zināms jūlijā. visticamāk, 
tas būs līdzīgs esošajam kursam. Latus bez maksas kre-
dītiestādēs mainīs sešus mēnešus, Latvijas pastā vienu 
mēnesi, bet Latvijas bankā – bez termiņa un apjoma 

ierobežojumiem. pirmās divas nedēļas apgrozībā būs 
abas valūtas.

Nb! cenu zīmēs abas valūtas jānorāda trīs mēnešus 
pirms un sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas. Šis 
noteikums skars arī pašvaldības, piemēram, komunā
lo maksājumu rēķinos šajā periodā summa jānorāda 
gan latos, gan eiro. uz nodevām tas neattiecas.

pašvaldību saistošie noteikumi – līdz 1. novembrim 
jāizmaina saistošie noteikumi, kuros ir atsauces uz 
latiem bez konkrētu summu norādes, bet līdz 1. 
decembrim jāizmaina noteikumi, kuros minētas sum
mas latos. saistošie noteikumi stāsies spēkā 2014. 
gada 1. janvārī.

Nb! saistošie noteikumi, kas tiks pieņemti sakarā ar 
eiro ieviešanu, nav jāsaskaņo, tikai trīs dienu laikā 
jānosūta Varam informācijai.

Nb! saistošajos noteikumos summas var noapaļot, 
bet tikai par labu iedzīvotājiem (izņemot soda nau
das). gada pārskats par 2013. gadu jāsagatavo latos, 
bet par 2014. gadu – eiro. procentu likmes nemainīsies, 
ja līgumos nav paredzēts (pie mainīgajām likmēm). Ja 
2014. gada budžetu pašvaldība pieņems šogad, visas 
pozīcijas jāuzrāda abās valūtās, bet nākamgad – tikai 
eiro.

⊖ eiro ieviešanas izmaksas pašvaldībām jāsedz no 
sava budžeta.
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nelicencētam pakalpojuma sniedzējam. Arī kreditors 
tādējādi viegli varēs uzzināt, kuriem uzņēmumiem ir 
izsniegtas nepieciešamās licences un ka šiem uzņē-
mumiem var uzticēt parādu ārpustiesas piedziņu, kā 
arī to, ka atbildīgās institūcijas uzrauga šo darbību.

konsultatīvās sabiedrības “conventus” valdes 
loceklis agris raciborskis par pieredzi komu
nālo saimniecību parādu atgūšanā:

– saistības par komunālajiem maksājumiem būtiski 
atšķiras no citiem parādiem ar to, ka šie maksājumi 
saistīti ar cilvēka pamatvajadzību apmierināšanu – 
nodrošināt sevi ar dzīves vietu. tomēr, ņemot vērā 
citu kreditoru uzstājību, bieži nākas sastapties ar kļū-
dainu izpratni maksājumu prioritāšu noteikšanā – cil-
vēki izvēlas veikt maksājumus par gludekli vai mobilo 
telefonu, bet maksājumi par mājvietu tiek uzskatīti 
par zemāku prioritāti.

Mūsu klientu pieredze komunālo parādu jomā lie-
cina – ja parādu piedziņa tiek organizēta vispirms 
ārpustiesas procesā, piesaistot ārpakalpojuma snie
dzēju, efektivitāte var paaugstināties pat par 50%, 
t.i., parādus var atgūt ātrāk, lētāk un lielākā apjomā. 
Nereti, uzņemoties šos pienākumus uzņēmuma iek-
šienē, tiek noslogoti cilvēki, kas līdz ar to vairs neveic 
savus tiešos pienākumus, tiek zaudēta visa procesa 
kontrole vai arī pieņemti papildu speciālisti.

taču inkaso pakalpojuma izmaksas ir šādas – nav 
rezultāta, nav izmaksu. izstrādājot un integrējot kopī-
gas procedūras darbā ar debitoriem, pakalpojuma 
sniedzējs iegūst ātrāku parādu atmaksu. kredītvēstures 
datubāze ir papildu stimuls debitoram atmaksāt parā-
du, savukārt tehnoloģijas un pieredze inkaso jomā, kā 
arī inspektoru tīkls visos Latvijas reģionos ļauj apstrādāt 
lielu skaitu inkaso lietu, nezaudējot individuālu kon-
troli pār katru lietu atsevišķi. savukārt starptautiskais 
aģentūru tīkls ļauj organizēt inkaso un juridisko palī-
dzību parādu iekasēšanā arī no debitoriem ārvalstīs.

konsultatīvās sabiedrības “conventus” valdes 
loceklis jāNis krastiņŠ par iepriekš neprognozē
tu rezonansi:

– Līdz ar jaunā parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 
spēkā stāšanos vērojama vēl viena neprognozēta ten-
dence – vairāki inspektori, kas strādājuši ar komunālo 
saimniecību parādiem novados, pieteikušies darbā 
“conventus”. Jāteic, ka daži no viņiem ir ļoti profe-
sionāli un ātri apguvuši specifiskās “conventus” prog-
rammnodrošinājuma un citas prasības. tādējādi pēc 
apmācībām šie inspektori veiksmīgi turpina darbu 
aģentūras “conventus” sistēmā.

tā ir lieliska iespēja papildināt mūsu kolektīvu ar 
profesionāliem cilvēkiem, kuri strādā apkalpojamā 
teritorijā un pārzina situāciju konkrētajā apvidū, jo 
viņi tur dzīvo un uzturas. tikai detalizēti izzinot savu 
apkalpojamo teritoriju un apkopojot un analizē-

jot nepieciešamo informāciju, iespējams panākt vis-
augstākos rezultātus, savukārt aģentūrai – vienlaicīgi 
nostiprināt atšķirīgo pieeju parādu piedziņā un aug-
sto efektivitāti parādu atgūšanā Latvijas novados.

Šā likuma izmaiņas skar gan parādu piedzinējus, 
gan arī parādniekus un kreditorus.

būtiskāko izmaiņu apkopojums
parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāre-•	
ģistrējas un jāsaņem speciālā atļauja jeb licence, 
ko izsniedz patērētāju tiesību aizsardzības centrs. 
prasība par speciālās atļaujas (licences) nepiecie-
šamību ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpoju-
ma sniedzējam stāsies spēkā 2013. gada 1. maijā.
Ar Mk noteikumiem tiks noteikts parāda atgūšanas •	
izdevumu apmērs, kas parādniekam ir jāatlīdzina, 
ja šādu izdevumu atlīdzināšana tiek pieprasīta.
vispirms saziņai ar parādnieku parāda atguvējs •	
izmanto tos saziņas līdzekļus un kontaktinfor-
māciju, kas norādīta kreditora un parādnieka 
noslēgtajā tiesiskajā darījumā. Ja tas nav izdevies, 
tad izmanto piedzinējam pieejamos citus saziņas 
veidus, ieskaitot deklarēto dzīvesvietas adresi.
bez parādnieka piekrišanas parāda piedzinējs •	
nedrīkst apmeklēt parādnieku viņa darbavietā 
vai dzīvesvietā, kā arī sazināties svētdienās vai 
likumā noteiktajās svētku dienās un darbdienās 
laikā no pulksten 21 līdz 8.
Rakstveida iebildumu izteikšanai pret parāda •	
esamību, tā apmēru un samaksas termiņu tiek 
atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no paziņojuma 
saņemšanas dienas.
parādniekam ir pienākums sadarboties ar kredito-•	
ru un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju.
Šis likums attiecas uz parādniekiem – privātper-•	
sonām. saimnieciskās darbības veicēju savstar-
pējās debitoru un kreditoru attiecības šis likums 
neregulē.

sia “konsultatīvā sabiedrība “conventus”” darbībai 
apgrūtināto aktīvu atgriešanas jomā ir vairāk nekā 
desmit gadu pieredze. Viens no svarīgākajiem inka
so pakalpojumiem ir tieši komunālo saimniecību 
parādu atgūšana. “conventus” ir Latvijas ārpustie
sas parādu piedzinēju asociācijas biedrs.

kontakti:
agris raciborskis – mob. tālrunis: 29229980

tālrunis: 67800590
e–pasts: agris@conventus.lv 

mājaslapa: www.conventus.lv
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Līga caune

Žurnāla “Logs” redakcija saņēma vēstuli ar jautāju
mu – vai krājaizdevu sabiedrība var palīdzēt finan
siālu problēmu risināšanā, kad visas citas iespējas 
ir izsmeltas?

“esmu nonākusi situācijā, kādā šobrīd droši vien ir dau
dzi latvijas iedzīvotāji. Ģimenē bijām paņēmuši kredītu, 
ieķīlājot īpašumu. krīzes rezultātā vairs nespējām to 
atmaksāt. tagad esam izlikti no īpašuma un mitināmies 
pie radiem, paralēli meklējot īrei pieņemamu dzīves vietu. 
Pierīgas reģionā, kur dzīvojam, ir ļoti neliels piedāvājums 
dzīvokļu īrei. uz citu vietu latvijā pārcelties nevaram, jo 
šeit ir darbs. neesam arī maznodrošinātie, tāpēc neva
ram pretendēt uz kādu pabalstu. tā kā īres piedāvājumu 
ir tik maz, tiklīdz kāds atbilst mūsu iespējām, tā rodas 
jauna problēma – uzreiz nepieciešams noslēgt īres līgu
mu un iemaksāt naudu par diviem mēnešiem uz priekšu. 
Draugi un radi nav tik turīgi, lai spētu palīdzēt. ar pašu 
ienākumiem pietiek ikdienas iztikšanai, bet ne iemaksai 
divu mēnešu apmērā. Protams, nevaram aizņemties 
arī no kredītiestādēm, jo mums ir neapmaksāts bankas 
kredīts. Dzirdēts, ka dažos latvijas novados darbojas 
vietējās krājaizdevu sabiedrības. Varbūt cilvēks, kurš ilg
stoši dzīvo novadā, šādos krīzes gadījumos, iesaistoties 
krājaizdevu sabiedrībā, varētu cerēt uz atbalstu?

ar cieņu – aija k.”

krājaizdevu sabiedrību vēsture Latvijā

Latvijā ir diezgan senas krājaizdevu sabiedrību tradī-
cijas. ziņas par pirmās šādas sabiedrības dibināšanu 
ir no kurzemes (tagadējā sesavas pagasta) un datē-
tas jau ar 1845. gadu. Acīmredzot priekšnoteikumi 
dibināt šādus kooperatīvus pamazām radās līdz ar 
dzimtbūšanas atcelšanu, kad iedzīvotāji sāka veidot 
paši savas saimniecības.

Laikam ritot, krājaizdevu kustība izvērtās gana plaša 
– tā 1914. gada 1. janvārī Latvijā darbojās 236 kredītko-
operatīvi ar 112 tūkstošiem biedru, bet kopējā bilance 
pārsniedza 65,9 miljonus zelta rubļu, kas tajā laikā 
bija milzīga bagātība. tādējādi visai ievērojams tautas 
kapitāls tika radīts pilnīgi tukšā vietā. tas noteikti būtu 

kļuvis vēl ietekmīgāks, ja vien nesāktos revolūciju 
juku laiki un karš.

No jauna krājaizdevu sabiedrības sāka darbu pēc 
Latvijas valsts nodibināšanas, kad tām gan vairs nebija 
tik liela brīvība, jo tad tās darbojās kā mehānisms valsts 
atvēlētās naudas novadīšanai līdz kredītņēmējiem 
katrā pilsētā un pagastā. īpašu uzplaukumu krājaiz-
devu sabiedrības piedzīvoja 1930. gadā, kad izsniegto 
aizdevumu kopsumma sasniedza 94,2 miljonus, bet 
noguldījumu kopsumma – 39,8 miljonus latu. protams, 
ka 1940. gads un sekojošie notikumi Latvijā ar padomju 
varas nostiprināšanos pārtrauca šo kustību – visi nogul-
dījumi, kas pārsniedza 1000 latus, tika nacionalizēti.

pēc otrā pasaules kara latviešu kredītsabiedrības dar-
bību atsāka, taču ne vairs Latvijā, bet latviešu emig-
rantu jaunajās mītnes zemēs – Rietumvalstīs.

par trešo šīs kustības atdzimšanu var uzskatīt 1995. 
gadu, kad savu darbību, apvienojot “Latvijas dzelzceļa” 
arodbiedrības biedrus, uzsāka krājaizdevu sabiedrība 
“dzelzceļnieks”. savukārt pirmās trīs pagastu koope-
ratīvās krājaizdevu sabiedrības (kks) reģistrētas cēsu 
rajonā – Veselavas, taurenes un Līgatnes pagastā.

grāmatā “krājaizdevu sabiedrību ceļvedis” tās 
autors jānis kučinskis atzīmē, ka nav veikts kon-
krēts pētījums, kā krājaizdevu sabiedrību izveidošana 
ietekmējusi nodarbināto skaita pieaugumu privātajā 
sektorā, taču statistikas dati liecina, ka tieši cēsu 
rajonā, sākot ar 1996. gadu, strauji pieaudzis privātajā 
sektorā nodarbināto skaits.

kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību 
darbības principi mūsdienās

Latvijā kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbību 
regulē krājaizdevu sabiedrību likums, kooperatīvo 
sabiedrību likums un Noguldījumu garantiju likums. 
Licences, vadoties pēc izstrādātajiem normatīvajiem 
noteikumiem, piešķir un anulē finanšu un kapitā-
la tirgus komisija (fktk), un tās kompetencē ir arī 
kopējā kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības 
uzraudzība. katrai kks, protams, ir savi statūti, kas 
kopējo regulējošo aktu ietvaros izstrādāti atbilstoši 
vietējai situācijai.

pamatojoties uz kredītiestāžu likumu, kooperatīvo 
krājaizdevu sabiedrību likvidācijas gadījumos nogul-
dījumus garantē valsts. saskaņā ar Noguldījumu 
garantiju likumu noguldījumu atmaksa tiek garantēta 
līdz 100 000 eiro (70 280 latu) apmēram.

kks kā finanšu kooperatīvs darbojas pēc bezpeļņas 
principa, un tas nozīmē, ka mērķis nav gūt peļņu, bet 

Vai Var bŪt gLābiņŠ bezizejā?



LOGS 21

gan palīdzēt saviem biedriem. tās dibināšanai nepie-
ciešami vismaz 20 biedru.

kks galvenokārt orientējas uz cilvēkiem ar nelieliem 
ienākumiem, kuriem sarežģīti saņemt banku aizde-
vumu. tādējādi, darbojoties viena noteikta novada 
(reģiona) teritorijā, kks dod iespēju uzlabot savu 
iedzīvotāju dzīves līmeni. Raugoties plašāk, šāda 
finanšu kooperatīva darbība ne tikai nodrošina katras 
atsevišķas personas labklājības izaugsmi, bet stiprina 
valsts kopējo ekonomisko augšupeju.

tā, piemēram, ieguldot aizņēmumu kaut vai nelie-
las uzņēmējdarbības attīstībā, iegūst daudzi nova-
da iedzīvotāji. ēriks Čoders (kks “Allažu saime”): 
“naudas aprite veicina konkrētās teritorijas attīstību.” 
Jo vairāk būtu šādu kooperatīvu, jo, iespējams, ātrāk 
valstī veidotos stabilāks vidusslānis, par ko pagaidām 
Latvijā var runāt tikai teorētiskā līmenī.

kā kļūt par kks biedru

Lai kļūtu par kādas kooperatīvās krājaizdevu sabied-
rības biedru, ir vai nu jādzīvo konkrētajā pašvaldībā, 
vai jābūt tur nekustamajam īpašumam. tāpat iespējas 
kļūt par kks dalībnieku ir arī tad, ja šajā pašvaldībā tiek 
veikta komercdarbība. Likums atļauj ne tikai fiziskai 
personai, bet arī pašvaldībai būt par kks biedru (tādas 
var būt arī vairākas blakusesošās pašvaldības, ja vien 
noslēgušas sadarbības līgumu). Latvijā darbojas arī kks, 
kas veidotas pēc profesionālo arodbiedrību principa.

Ja persona atbilst šiem priekšnoteikumiem, tad atliek 
iegādāties pajas, tādējādi kļūstot par kks biedru. 
iemaksu apmēru nosaka pašas sabiedrības. tā, piemē-
ram, tirzas kks ir 62 biedri. Lai tirzā kļūtu par biedru, 
tad jāiegādājas vismaz viena paja 20 latu apmērā, 
iestāšanās maksa ir divi lati, bet biedra nauda gadam 
– trīs lati. pūres kks ir 479 biedri, un tur viena pamat-
paja maksā desmit latus, bet biedra nauda ir pieci lati. 
savukārt taurenes kks ir 488 biedri, viena paja tur ir 
divus latus vērta, un arī iestāšanās maksa ir divi lati.

katram biedram ir tiesības iesaistīties lēmumu pie-
ņemšanā. Līdz ar to cilvēks, kurš kļuvis par kādas 
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedru, vienlai-

kus ir gan tās īpašnieks un piedalās kks pārvaldē, gan 
klients, jo krājaizdevu sabiedrība pieder biedriem, un 
tikai viņi var saņemt kooperatīva pakalpojumus.

kādus pakalpojumus saņem kks biedri

biedriem ir iespēja gan noguldīt naudu, gan saņemt 
dažādus aizdevumus. Šāda kooperatīva darbības 
mērķis atšķirībā no bankas ir nevis pēc iespējas lie-
lākas peļņas gūšana akcionāru labā, bet gan izdevīgu 
pakalpojumu sniegšana tā biedriem. taču, ja kks 
strādājusi ar peļņu, tā var pieņemt lēmumu izmaksāt 
saviem biedriem dividendes.

Aptaujāto kks biedri atzīst, ka šobrīd visvairāk aiz-
devumu tiek izsniegti māju un dzīvokļu remontiem, 
automašīnu iegādei, medicīnas pakalpojumiem, izglī-
tībai, kā arī dažādiem neparedzētiem gadījumiem.

Atšķirībā no bankām saņemt aizdevumu kks ir vien-
kāršāk, kaut vai birokrātiskās procedūras dēļ – mazāks 
iesniedzamo dokumentu skaits un īsāks izskatīšanas 
laiks. Lai arī katra aizņēmēja maksātspēja tāpat iepriekš 
tiek rūpīgi pārbaudīta, tomēr viena pagasta ietvaros 
jau cits citu labi pazīst, tāpēc ir vieglāk gan nodrošināt 
galvotāju, gan izšķirties par aizdevuma piešķiršanu pat 
tad, ja klients neatbilst bankas kritērijiem.

kks biedri var aizņemties visdažādākajiem mērķiem 
un uz ļoti īsu laiku – pat vienu dienu. Šādi labvēlīgi 
priekšnoteikumi, īpaši šobrīd, kad bankā aizņemties 
naudu vairs nav tik vienkārši, nebūt nav mazsvarīgi. 
Mīnuss ir tas, ka mazākās kks aizdevumu var nākties 
gaidīt ilgāku laiku, jo vienkārši nebūs līdzekļu. tādēļ 
nereti cilvēki aizņēmumam piesakās jau laikus, ja zina, 
ka nauda būs nepieciešama, teiksim, pēc pusgada.

Šobrīd likumdošana atļauj aizņemties naudu ne tikai 
fiziskām personām, bet arī juridiskām (piemēram, 
neliela uzņēmuma attīstībai), taču to praktizē vēl visai 
neliels kks skaits.

cik lielu aizdevumu iespējams saņemt

Maksimālais izsniegtā aizdevuma apjoms ir atkarīgs 
no ieguldītā kapitāla apjoma. tas var būt mainīgs arī 
vienas kks ietvaros, jo atkarīgs no noguldītās naudas 
daudzuma.

maira ivanova no tirzas kks atzīmē, ka viņiem lielākā 
summa, ko iespējams aizņemties, ir 560 latu uz 12 
mēnešiem, bet vidējā izsniegto aizdevumu summa 
esot 250 latu.

savukārt edmunds grīnbergs no pūres kks stāsta: 
“mēs mazākus kredītus līdz trīssimt latiem izsniedzam 
ar maksimālo termiņu uz gadu, bet lielākus aizdevumus 
pret ķīlu, kas jau skaitās hipotekārais kredīts, pat uz pie
ciem gadiem. Šajā gadījumā aizdevuma summa var būt 
līdz 25 procentiem no pašu kapitāla.”



krājaizdeVu sabiedrībās

LOGS22

Arī ēriks Čoders (kks “Allažu saime”) atzīst, ka aizde-
vumi var būt līdz 25% no kapitāla (šobrīd – 20 000 
latu), bet pamatā kredīti svārstoties no 1000 līdz 
5000 latiem. Allažos aizdevuma maksimums pagai-
dām ir līdz septiņiem gadiem, taču, sadarbojoties ar 
Latvijas garantiju aģentūru (LgA), kas gatavo prog-
rammu mikrokreditēšanai ar kks līdzdalību, iecerēts 
nākotnē termiņu pagarināt līdz pat desmit gadiem ar 
aizdevumu līdz 25 000 eiro, kur 50% no finansējuma 
piedāvās LgA.

protams, kā jau jebkurās attiecībās starp aizdevē-
ju un aizņēmēju – pastāv iespēja, ka atmaksu nav 
iespējams nokārtot līgumā paredzētajos termiņos. 
Labprātīgajiem kredītņēmējiem var tikt piemērots 
līguma grafiks, ja vien pats aizņēmējs grib sadarbo-
ties.

“Būtisks aspekts – te ieguldīta mūsu katra nauda, cits 
citu pazīstam, tālab arī atbildība ir lielāka. Bet, protams, 
gadās arī situācijas, kad var nākties ķerties pie galējā 
varianta – parāda piedziņas ar tiesas starpniecību,” tā 
Maira ivanova.

Vai Latvijā ir daudz krājaizdevu 
sabiedrību?

fktk dati liecina, ka šobrīd Latvijā darbojas 34 licen-
cētas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības. Mazākā 
daļa no tām ir nozaru arodbiedrību dibinātas, lielākā 
– pagasta vai novadu kooperatīvi. ikvienam intere-
sentam ir iespēja fktk mājaslapā iepazīties ar licen-
cēto kks sarakstu, tādējādi noskaidrojot – varbūt jau 
šobrīd jūsu novadā darbojas kāda sabiedrība, kurā 
varat iesaistīties.

vairākums kks vadītāju atzīst – šādu sabiedrību Latvijā 
joprojām ir samērā maz, lai gan tā būtu visnotaļ node-
rīga palīdzība saviem iedzīvotājiem laikā, kad saņemt 
banku aizdevumu ir ļoti sarežģīti.

edmunds grīnbergs uzskata, ka šobrīd kss attīstību 
netieši traucē arī ātro kredītdevēju firmas, kuru rek-
lāmas ir tik vilinošas, ka cilvēkam tas šķiet labākais 
risinājums, kaut gan procenti tajās ir daudz augstāki 
nekā kks. ņemot vērā ne pārāk plašo kks izplatību 
valstī, cilvēkiem ir diezgan niecīgi priekšstati par to 
iespējām.

teiktajam pievienojas arī maira ivanova: “kooperatīvā 
krājaizdevu sabiedrība vietējā kopienā rada kaut mazu, 
bet tomēr stabilitātes izjūtu. tas nav nekāds bizness, 
kur var rēķināties ar lielu peļņu, tādēļ arī daudzi nesa
prot, kālab tāda sabiedrība vispār vajadzīga. tā teikt 
– ja nevar grābt naudu ar lāpstu, tad ar karotīti nemaz 
nemēģina. manuprāt, tas arī ir lielākais šķērslis, lai 
dibinātu kkS. Bagātākiem ļaudīm tas nav vajadzīgs, bet 
nabagākiem nav iespēju. ja sanāk kopā tie, kas saprot 
šā pasākuma nozīmi, tad viss notiek.”

Līdzīgi secinājumi ir arī antoņinai paeglītei no 
taurenes kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības: 
“trūkst aktīvu cilvēku, jo tas pārsvarā ir sabiedriskais 
darbs.”

ēriks Čoders situāciju vērtē plašāk: “latvijai būtu jāiet 
lietuvas ceļš, jo lietuvieši sāka kooperatīvo krājaizdevu 
sabiedrību veidošanu reizē ar mums, taču šobrīd lietuvā 
kooperatīvi aizņem vairāk nekā divus procentus no kre
dītportfeļa, bet latvijā tikai 0,04 procentus, jo lietuvā 
darbojas vairāk nekā divsimt sabiedrību.”

A. paeglīte piebilst, ka, dibinot kooperatīvus, vajadzī-
ga ne tikai uzņēmība, varbūt vainojama arī šobrīd ne 
tik labvēlīga kopējā situācija valstī: “kad mūsu cēsu 
novadā atjaunotās latvijas laikā sāka veidoties pirmie 
kooperatīvi, tad ne tikai vietējo pašvaldību vadītāji paši 
uzņēmās tos veidot, bet arī bija iespēja tieši šim nolū
kam iegūt eiropas fondu finansējumu. kas bija enerģis
kāki, to izmantoja.”

ē. Čoders uzsver, ka gan pierīgā, gan Latvijā kopumā 
kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību ir maz: “to vei
došanās ir atkarīga no kāda uzņēmuma, organizācijas 
vai pašvaldības vadītāja atbalsta (tajā skaitā nauda, tel
pas, inventārs, darbinieki). latvijā uz vienas rokas pirk
stiem var saskaitīt kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, 
kur tāpat kā allažos dibinātāji ir vienkārši sabiedrība. 
attīstītās demokrātijas valstīs kooperatīvās krājaizdevu 
sabiedrības visaktīvāk darbojas tieši reģionos un laukos, 
kur bankas nevar nodrošināt rentabilitāti. mums līdz 
tam ejams vēl diezgan nopietns ceļa posms.”

Valsts atbalsts kks veiksmīgai darbībai

kaut arī kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārstāvji 
atzīst, ka likumdošanas bāze ir pietiekami labi nore-
gulēta, taču vēl jāatrisina virkne jautājumu, kas ļautu 
šiem finanšu kooperatīviem attīstīties ar lielāku sparu. 
Un tas nav atkarīgs tikai un vienīgi no vietējiem uzņē-
mīgiem ļaudīm.

kks “allažu saime” valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas 
pārstāvji ciemos sēlijā. tā kā allažos nozīmīga ir dabas tūrisma 
attīstīšana, tad svarīgi dalīties pieredzē ar citu novadu kolēģiem. 
Šādas aktivitātes liecina, ka kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 
ir būtisks finanšu instruments vietējās sabiedrības rokās, lai veici
nātu gan saimniecisko, gan sabiedrisko aktivitāti visā novadā.
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vairāki kks pārstāvji uzskata, ka strādāt būtu vieglāk, 
ja visi kooperatīvi varētu izmantot vienotu program-
matūru, kā arī vērtīga būtu bezmaksas programmas 
izstrāde jaundibinātajām sabiedrībām, nevis katru 
reizi izgudrot velosipēdu no jauna.

inguna Nille (kks “Līgatnes druva”) ir pārliecināta, 
ka jāpilnveido Maksātnespējas likums, lai kreditoram 
būtu iespējams vienkāršāk atgūt savus līdzekļus.

savukārt ērika Čodera ieteikums: “Valstij vajadzē
tu palīdzēt izveidot kopīgu kkS kooperatīvu, ieguldot 
līdzekļus kaut aizdevuma veidā, un ar likumdošanas 
palīdzību stimulēt krājaizdevu sabiedrību apvienošanos 
vienā organizācijā, it īpaši lauku teritorijā. tad koope
ratīvās krājaizdevu sabiedrības vairāk kontrolētu cita 
citu un nestu līdzatbildību. laukos kooperatīvajām krāj
aizdevu sabiedrībām jāļauj strādāt ar plašu juridisko 
personu loku, lai tādējādi pašvaldības varētu veicināt 
uzņēmējdarbību savā teritorijā.”

ieskats kks darbības rezultātos

fktk sagatavotā informācija* par Latvijas kooperatīvo 
krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2012. 
gada trešā ceturkšņa beigās liecina, ka 2012. gada 
pirmajos deviņos mēnešos krājaizdevu sabiedrības 
kopā nopelnījušas 192 tūkstošus latu jeb par tūkstoti 
vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad 
peļņa sasniedza 191 tūkstoti latu. pārskata periodā ar 

peļņu strādājušas 24 krājaizdevu sabiedrības, kopā 
nopelnot 200 tūkstošus latu. savukārt deviņu sabied-
rību zaudējumi kopā veido 8000 latu.

kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pie
tiekamības rādītājs 2012. gada 3. ceturksnī saglabā-
jies augsts un septembra beigās bija 20,2%, kas ir 
nedaudz vairāk nekā jūnija beigās – 20,1%. Noteiktā 
minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%.

krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir 
savu biedru kreditēšana. biedriem izsniegto kredītu 
atlikums 2012. gada trešā ceturkšņa laikā palielinājies 
par 319 tūkstošiem latu jeb 3,2% un septembra bei-
gās sasniedza 10,2 miljonus latu. septembra beigās 
65,2% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija 
novērtēti kā standarta, 27,9% – kā uzraugāmie un 6,9% 
bija zem standarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kop-
summa (jūnija beigās attiecīgi – 66%, 26,8% un 7,2%). 
izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem 
parādiem septembra beigās veidoja 7,1% no kopējā 
sabiedrību kredītportfeļa, salīdzinot ar 6,8% jūnija 
beigās.

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir bied-
ru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā 
palielinājies par 334 tūkstošiem latu jeb 3,6% un sep-
tembra beigās sasniedza 9,7 miljonus latu.

* Fktk dati uz 2012. gada novembri
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kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “dzēse •	
pluss”
Latvijas autopārvadājumu nozares arodbiedrības •	
ko ope ra tīvā krājaizdevu sabiedrība
tirzas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība•	
kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Alfabeta”•	
Latvijas Lauksaimniecības kameras kooperatīvā •	
krājaizdevu sabiedrība “krājkase”

krājaizdevu sabiedrības Latvijā
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silvija Černika,
Latvijas ūdens un gāzes lietotāju asociācijas 
atbildīgā sekretāre

gandrīz visi daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kas 
par ūdens patēriņu norēķinās pēc dzīvoklī uzstādītā 
skaitītāja rādījumiem, gaužas par namu apsaimnie
kotāju rēķiniem ar kaut kādu korekciju. daudziem 
apnicis meklēt taisnību, viņi jau sen visam atmetuši 
ar roku un maksā rēķinus, viens otrs vēl nepadodas 
un raksta iesniegumus namu apsaimniekotājam, 
bet vezums tāpat nekust ne no vietas.

ūdens korekcijas dēļ dzīvokļu īpašniekiem šobrīd 
faktiski nav iespējams norēķināties par pakalpojumu, 
vadoties pēc individuālo skaitītāju rādījumiem. tas 
pilnībā diskreditē izvirzīto mērķi – maksāt par saņem-
to ūdeni godīgi, atbilstoši patēriņam. beigu beigās tas 
nozīmē, ka netiek ievērotas patērētāja tiesības.

Latvijas ūdens un gāzes lietotāju asociācijas eksperti 
apsekojuši ap 200 māju Rīgā un citās Latvijas pilsē-
tās, lai noskaidrotu galvenos iemeslus, kāpēc rodas 
starpība starp mājas kopējā skaitītāja rādījumiem un 
dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa mērītāju rādījumu 
summu.

mājas ievada skaitītājs

Aptuveni 15–20% gadījumu starpība rodas tāpēc, ka 
nepareizi darbojas mājas ievada skaitītājs. Šim skaitī-
tājam tāpat kā individuālajiem ūdens patēriņa mērī-
tājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude, taču 
atšķirībā no dzīvokļu mēraparātiem ievada skaitītājs 
smagā režīmā darbojas visas 24 stundas diennaktī, un 
pat parastas piesērēšanas gadījumā tā rādījumi sāk 
palielināties.

turklāt eksperti atklājuši gadījumus, kad mājas skai-
tītājs samontēts nepareizi, piemēram, nav uzstādīts 
pretvārsts. bet par šo problēmu pie mums vispār nav 
pieņemts runāt.

Nepietiekama aizsardzība

Nākamais iemesls, kas pieļauj starpības rašanos skai-
tītāju rādījumos, ir tāds, ka, ieviešot šos mēraparātus, 
tiem netika noteiktas precīzas tehniskās prasības. 
pirms 15 gadiem neviens nedomāja par skaitītāju 
mehānisko un magnētisko aizsardzību. Ar likumu 
netika noteikta arī atbildība par dzīvokļa skaitītāja 
montāžu un ekspluatāciju.

Jau 1998. gadā četru vadošo ūdens patēriņa uzskaites 
ierīču ražotāju oficiālie pārstāvji nosūtīja Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un pilsētu 
pašvaldībām vēstuli, kurā skaidroja, ka ar tādu attiek-
smi nav iespējams nodrošināt ticamu ūdens patēriņa 
uzskaiti dzīvokļos, kas faktiski arī noticis.

Novecojušie skaitītāji

Šobrīd dzīvokļos izmanto dažādu ražotāju (daudzi no 
tiem tagad skaitītājus vairs neražo) vairāk nekā desmit 
marku ūdens patēriņa mērītājus. skaitītāji ekspluatā-
cijā atrodas vairāk nekā 16 gadus – četrus periodus 
starp pārbaudēm, un metroloģiskie raksturojumi tiem 
ar katru gadu pasliktinās. Līdz ar to saasinās rādījumu 
starpības problēma. 1995. gadā uzstādītie mēraparāti 
pēc konstrukcijas ir novecojuši un pēc aizsardzības 
līmeņa neatbilst mūsdienu prasībām. turklāt vecās 
paaudzes (A un b klases) skaitītājiem ir zems jutīguma 
slieksnis – attiecīgi 60 un 30 litru stundā.

Ja vēl neievēro vienas vai otras klases skaitītāju uzstā-
dīšanas noteikumus, veidojas šāda situācija: vertikāli 
uzstādīts b klases skaitītājs pārvēršas par A klases 
skaitītāju, bet A klases skaitītājam vertikālā stāvoklī 
jutīguma slieksnis vispār netiek ievērots.

savukārt mājas ievada skaitītājs skaita visu to, ko nefik-
sē dzīvokļu skaitītāji, un atkal rodas starpība rādīju-
mos – bez dzīvokļu iemītnieku tiešas līdzdalības. 
tā kā kādam ir jāmaksā par mājai piegādāto ūdeni, 
apsaimniekotājs starpību sadala “uz galviņām”...

Negodīgums un haotiskums

pēc konstrukcijas skaitītājam nevajadzētu reaģēt uz 
ārēju iedarbību, taču uz vecās paaudzes skaitītājiem 
viegli var iedarboties ar magnētiem un spīlēm.

tādējādi negodīgi patērētāji sev samazina faktisko 
patēriņu un samaksu pārliek uz kaimiņu pleciem. 
Jāmin arī tas, ka rādījumi tiek nolasīti visai haotiski: 
viens dzīvokļa īpašnieks precīzi noraksta ciparus, otrs 
uzrāda kaut kādu izlīdzinātu rādījumu, vēl kādam fik-
sētais patēriņš ievērojami atpaliek no faktiskā.

diemžēl par šādām neprecizitātēm maksā mājas 
apzinīgie iedzīvotāji. Šeit derētu pieminēt, ka katrā 
mājā būtu vajadzīgs ūdens pārvaldnieks, un tieši no 
šā cilvēka atkarīgi pareizi soļi ūdens patēriņa uzskai-
tes sakārtošanā.

meistara atbildība

pētījuma gaitā tika arī konstatēts, ka ir negodīgi 
meistari, kas, nomainot dzīvoklī skaitītāju kārtējās 
verifikācijas reizē, par nelielu piemaksu aktā norāda 

maĢiskā “korekcija”
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nepareizus datus. ūdens tiek nozagts, bet to nekādi 
nav iespējams pierādīt!

tāpēc skaitītāju uzstādīšana jāuztic profesionāļiem, 
sertificētiem meistariem, kuri ir speciāli apmācīti un 
skaitītāja uzstādīšanas gaitā nepieļaus mahinācijas, jo 
par rezultātu atbild ar savu sertifikātu.

Mēs iesakām izmantot vienreizējās plombas. turklāt 
viena no eiropas direktīvas prasībām ir meistara 
identifikācija. Asociācija plāno šogad veikt meistaru 
apmācību un sertifikāciju atbilstoši mūsdienu prasī-
bām. visi meistari iegūs zināšanas par rādījumu attāli-
nātas nolasīšanas sistēmām.

jaunās paaudzes skaitītāju priekšrocības

dzīvokļiem domātie jaunās paaudzes skaitītāji •	
izceļas ar augstu jutīgumu (ūdens uzskaite – sākot 
no 16 litriem stundā).
konstrukcija nepieļauj ārēju iedarbību uz skaitī-•	
tāju, jo tam nav magnētiskā sajūga, tas izgatavots 
no metāla un stikla, ir aizsargāts pret mehānisko 
un magnētisko iedarbību atbilstoši es direktīvai 
par mērījumiem, saskaņā ar ko tas tiek ražots. 
tādus mēraparātus Latvijā uzstāda jau kopš 2005. 
gada.
Jaunās paaudzes skaitītāja trešā priekšrocība ir •	
impulsa izeja, kas ļauj turpmāk skaitītāju aprīkot 
ar nolasīšanas ierīci. tā nodrošina ūdens patēriņa 
precīzāku uzskaiti bez dzīvokļu apmeklēšanas 
kontroles nolūkā.

tādējādi tiek ievērojami vienkāršota ūdens patēriņa 
deklarēšanas sistēma – iedzīvotājiem nevajag pašiem 
katru mēnesi nolasīt skaitītāju rādījumus, jo sistēma 
to veic automātiski.

pierādītais efekts

pēdējo septiņu gadu laikā uzkrātā darba pieredze 
liecina, ka, uzstādot dzīvokļos jutīgus un aizsargātus 
mēraparātus, starpību rādījumos iespējams samazināt 
līdz tehniski pamatotam minimumam, tas ir, līdz 10 un 
mazāk procentiem. to jau izdarījuši daudzu Rīgas māju 
iemītnieki. tā, piemēram, dzīvokļu īpašnieku koope-

ratīvā sabiedrība 
“pavadonis” jaunās 
paaudzes skaitītājus 
uzstādījusi visos 34 
dzīk aprūpētajos 
daudzstāvu namos. 
precīzi mēraparā-
ti uzstādīti mājās 
Maltas ielā 21 un 
ieriķu ielā 39, skolas 
ielā 10/2 salaspilī, kā 
arī ventspilī, saldū 
un citās Latvijas pil-
sētās.

Jaunās paaudzes skaitītāji maksā gandrīz tikpat cik 
vecās paaudzes skaitītāji, kas radījuši veselu gūzmu 
problēmu ūdens patēriņa komerciālajā uzskaitē. par 
cenu puses vienojas ilgtermiņa līgumos, paredzot arī 
uzskaites ierīču apkalpošanu līdz astoņiem gadiem.

ticamas uzskaites nodrošināšanas projekta ietvaros 
asociācijai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņē-
mumiem “sANReMs”, “ūdens patērētāju centrs”, 
“Metclub”, “torrent”, “AquaHeat” un citiem.

pēc mūsu datiem, līdz gada beigām Latvijā tiks uzstā-
dīts jau simttūkstošais jaunās paaudzes skaitītājs.

padomi

ieteicams izraudzīt •	 mājas ūdens pārvaldnieku, lai 
organizētu iedzīvotājus un skaidrotu iespējamo 
rīcību ūdens uzskaites sakārtošanā.
vēlams sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci •	
un apspriest jautājumu par pašreizējo skaitītāju 
nomaiņu ar jaunās paaudzes mēraparātiem, kas 
ļaus novērst rādījumu nepamatotas starpības raša-
nos un pašiem kontrolēt šo procesu.
Noslēgt •	 trīspusēju līgumu starp apsaimniekotā-
ju, mājas īpašniekiem un uzņēmumu, kas uzstā-
da skaitītājus. samaksai iesakām izmantot mājas 
uzkrājumus.

māju adreses, kur ūdens patēriņa uzskaites ierīces 
pilnībā nomainītas pret augsta jutīguma c kla
ses skaitītājiem bez magnētiskā sajūga. pavaicājiet 
māju pārstāvjiem, kas viņu dzīvē mainījies pēc 
ūdens mērītāju nomaiņas!

adrese pārstāvis tālrunis
skolas ielā 10/2 salaspilī 
(darbus veica uzņēmums 
“sANReMs”)

M. Čudars 28232654

dzīks “pavadonis” 
Rīgā (darbus 31 
daudzdzīvokļu mājā veica 
“sisteMseRviss”)

J. Maļinovska 67570549

Lemešu ielā 17 Rīgā 
(darbus veica siA “ūdens 
patērētāju centrs”)

v. kuzins 27147467

Maltas ielā 21 Rīgā (darbus 
veica “sisteMseRviss”)

L. Ragovska 28378480
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gunta klismeta

Lai gan decembrī valdība atbalstīja grozījumus 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā par deputātu skaita samazināšanu paš-
valdībās, saeimas deputātu vairākums 24. janvārī 
tos noraidīja. tāpat saeima pirmajā lasījumā todien 
noraidīja arī grozījumus Republikas pilsētas domes 
un novada domes deputāta statusa likumā, kas 
paredz ierobežot pašvaldību deputātu amatu savie-
nošanu.

galvenais šo plānoto izmaiņu iniciators – vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrs edmunds 
sprūdžs pauda sarūgtinājumu, uzsverot, ka viņa 
ierosinātās reformas pašvaldību darbības regulēju-
mā vērstas uz vienu mērķi – tautas priekšstāvju atbil-
dīgāku darbu un jaunu pieeju lēmumu pieņemšanā. 
“Pašvaldību deputātu skaita izmaiņas nav jautājums 
par skaitļiem, bet gan par principu, par rīcībspējīgām, 
efektīvi pārvaldītām pašvaldībām, kurās katrs deputāts 
strādā visa novada, nevis atsevišķu tā teritoriju intere
sēs. taču izskatās, ka lielākā daļa Saeimas deputātu 
turpina lobēt un vēlas palikt pie līdz šim bieži izplatītā 
principa, kad katrs domnieks un katrs pagasts domā 
tikai par savām interesēm un negrib skatīties uz nova
da attīstības problēmām kopumā,” sacīja e. sprūdžs, 
pārmetot koalīcijas partneriem atbalsta trūkumu 
reformām un norādot, ka balsojumi par šiem likum-
projektiem apliecina arī atbalsta trūkumu valdībai 
saeimā.

taču 31. janvārī ministrs varēja triumfēt, jo viņa 
iniciatīva ieviest pašvaldību deputātiem ierobežo-
jumus savienot amatus guva saeimas atbalstu, un 
edmunds sprūdžs apgalvo, ka līdz ar to ir mazināts 
interešu konflikta risks un beidzot pielikts punkts 
pašvaldību vadības iespējai manipulēt ar saviem 
darbiniekiem.

“Šis ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz atbildīgākām un labāk 
pārvaldītām pašvaldībām,” uzsver e. sprūdžs, paužot 
cerību, ka likumdevējs tikpat operatīvi un konstruk-
tīvi atbalstīs arī pārējās viņa iniciētās reformas – paš-
valdību referendumu ieviešanu un deputātu skaita 
samazināšanu.

vARAM atsūtītajā preses relīzē pausts, ka ieviest amatu 
savienošanas ierobežojumus pašvaldību deputātiem 
bija viena no edmunda sprūdža prioritātēm, kļūstot 
par vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-

tru. Nu saeima atbilstošus grozījumus ir pieņēmusi 
galīgajā lasījumā, un pašvaldībās lēmējvara tiek noda-
līta no izpildvaras.

grozījumi likumā “par pašvaldībām” paredz, ka ar 
2013. gada 1. jūliju spēkā stāsies amatu savienošanas 
ierobežojumi pašvaldību deputātiem. viņi nedrīk-
stēs ieņemt pašvaldības izpilddirektora vietnieka, 
kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa 
vietnieka amatus. tāpat deputātiem būs aizliegts 
ieņemt amatu pašvaldības administrācijā, ja viņu 
pienākumos iekļauta domes lēmumu projektu saga-
tavošana, lēmumu tiesiskuma un lietderības pār-
baude, kā arī domes pieņemto lēmumu kontrole un 
uzraudzība.

deputātiem būs liegts arī ieņemt pašvaldības ie stādes 
vadītāja vai viņa vietnieka amatu. savukārt uz deputā-
tiem, kuri ir izglītības, kultūras, veselības un sporta 
iestāžu vadītāji, šis aizliegums neattieksies.

No 2013. gada 1. jūlija pašvaldībās, kurās iedzīvotāju 
skaits ir mazāks nekā 5000, domes priekšsēdētājs 
vienlaikus vairs nedrīkstēs ieņemt pašvaldības izpild-
direktora amatu.

turpmāk pašvaldības domes priekšsēdētājs, izpilddi-
rektors, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs un viņa 
vietnieks būs jāievēl atklātā balsojumā, izmantojot 
vēlēšanu zīmes. tādu pašu balsojumu izmantos arī 
gadījumos, kad būs nepieciešams atsaukt domes 
priekšsēdētāju vai viņa vietnieku no amata pienā-
kumu pildīšanas un lemt par pašvaldības deputāta 
mandāta anulēšanu.

Arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir 
vairakkārt norādījis, ka situācija, vienam cilvēkam 
ieņemot amatu pašvaldības izpildstruktūrās un pie-
ņemot lēmumus kā deputātiem, radīja ļoti nopietnu 
risku interešu konfliktam. patlaban pašvaldībās aiz-
klāts balsojums ir par domes priekšsēdētāja un viņa 
vietnieka ievēlēšanu amatā vai atcelšanu no amata, 
kā arī anulējot deputāta mandātu. citos gadījumos 
aizklāta balsošana notiek, ja par to nobalso vairākums 
domes deputātu.

Likums arī paredz, ka no 2014. gada 1. jūlija paš-
valdībām būs jānodrošina domes sēžu ierakstīšana 
audioformātā un ieraksta ievietošana pašvaldības 
mājaslapā.

deputātu skaits 
uN statuss
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Lauris karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

tas, ka mazie novadi traucē dzīvot tieši atsevišķiem 
politiķiem, nav nekāds jaunums. Šobrīd ar jaunu 
sparu atsākušās diskusijas par mazo novadu pievie-
nošanu lielajiem. kārtējo reizi ir skaisti saukļi, bet 
nekāda ekonomiska pamatojuma. galvenie solītie 
ieguvumi apvienošanai – varēs labāk piesaistīt inves-
torus, radīt darba vietas, samazināt administratīvās 
izmaksas, realizēt es projektus.

mazos novadus izslēdz no spēles

Apmēram pirms pusgada vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs sprūdžs Latvijas pašvaldību 
savienības domes sēdē pārmeta, ka pašvaldības slikti 
apgūst eRAf programmu bērnudārzu rekonstrukcijai. 

iedziļinoties tēmā, gan nācās konstatēt, ka pieeja šai 
programmai ir tikai reģionu attīstības centru un pilsē-
tu bērnudārziem. Mazajiem novadiem tas bija liegts. 
tā arī līdz šodienai man neviens nav atbildējis, ar ko 
70 vietu bērnudārzs, piemēram, tukumā, atšķiras no 
tāda paša Mērsragā, kāpēc vieniem ir, bet otriem pat 
nav dota iespēja konkurēt par šiem projektiem...

Šobrīd visi tiek aicināti siltināt namus, un virkne lielo 
pašvaldību saņem pārmetumus par kūtrumu un neie-
saistīšanos siltināšanas projektos.

Mērsraga pašvaldība radīja virkni atbalsta mehānis-
mu, un mūsu novadā vairākas mājas gatavojas iet 
šo ceļu, turklāt lielākā daudzdzīvokļu māja jau saga-

tavojusi projekta pieteikumu. tomēr mūsu projekti 
netiks atbalstīti. iemesls – Mk noteikumi Nr. 272, 
pretendenta kritērijs Nr. 24, kas nosaka, ka siltināšana 
tiek atbalstīta pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir 
lielāks par 2000. protams, ka neviens nevienā minis-
trijā nevar paskaidrot, kādēļ tiek diskriminēti mazo 
novadu iedzīvotāji. Ja, piemēram, Mērsrags rīt pievie-
notos talsu novadam, tad, nekam citam nemainoties, 
pēkšņi tāds pats projekts tiktu atbalstīts. tas liecina, ka 
šādi kritēriji balstīti nevis uz loģiku, bet gan uz varas 
izmantošanu šauru interešu lokam. tāpat neviens 
nevar atbildēt, ar ko 50 dzīvokļu māja Mērsragā, kas 
vēlas realizēt siltināšanas projektu, atšķiras no tādas 
pašas mājas, piemēram, pilsētā, kur iedzīvotāji pat 
nevēlas īstenot šādu projektu.

Ar šādām metodēm mazie novadi, kuriem ir labāki 
un kvalitatīvāki projekti, tiek izslēgti no iespējas 
konkurēt par finansējumu saviem iedzīvotājiem. No 
ek arī esam pieprasījuši skaidrojumu par šādas terito-
riālas diskriminācijas iespējamību.

mazie novadi – efektīvāki un 
dzīvotspējīgāki

sabiedrībā tiek kultivēts mīts, ka mazie novadi ir dārgi 
pārvaldībā un neefektīvi, tāpēc tos vajag apvienot. tie 
ir meli! interesanti, ka tos izsaka to novadu un pilsētu 
vadītāji, kuru novadi ir lieli, bet paši nav dzīvotspējīgi 
– saņem miljoniem latu izlīdzināšanas fonda dotāci-
jas.

Mūsu mazais Mērsraga novads šādu dotāciju nesa-
ņem vispār un dzīvo no saviem nodokļu ieņēmu-
miem. tam pamats ir Mērsragā attīstītā ražošana. Arī 
bezdarbs Mērsragā svārstās ap 5–6%, kas ir uz pusi 
mazāks nekā vidēji valstī. Mazā Mērsraga novada 
pārvaldīšana katram mērsradzniekam izmaksā ap 46 
latiem gadā, bet, piemēram, apmēram 14 reižu lielā-
kais Jelgavas novads katram jelgavniekam izmaksā 61 
latu gadā.

Šie skaitļi, kā arī iedzīvotāju migrācija un nodokļu 
ieņēmumu pieauguma dinamika pierāda, ka dažs 
mazs novads spēj saimniekot daudz efektīvāk par 
stipri lielākajiem. Lielāks nav labāks. tas ir pilnīgi 
noteikti.

mūsu izaicinājums – panākt, ka visiem šajā valstī 
beidzot tiek dotas vienlīdzīgas iespējas. pārējo izda-
rīsim paši.

mazo NoVadu attīstība 
tiek bremzēta māksLīgi
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karina putniņa,
baldones novada domes priekšsēdētāja

Vēl pirms apspriešanas valdībā un saeimā masu 
saziņas līdzekļos jau ilgāku laiku notiek diskusija un 
tiek pausti pat diametrāli pretēji viedokļi par plā
notajiem grozījumiem likumos “par pašvaldībām”, 
“pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums” 
un “republikas pilsētas domes un novada domes 
deputāta statusa likums”.

iespējams, daļa iedzīvotāju šai diskusijai seko, bet 
tikpat iespējams, ka daļai šķiet, ka šie grozījumi viņus 
neskar. pēdējiem vēlos iebilst, jo no tā, ko varē-
sim ievēlēt par deputātiem un kā tiks organizēts un 
apmaksāts viņu darbs, būs atkarīga novada problēmu 
sekmīga risināšana un budžeta līdzekļu izlietojums. 
tādēļ uzskatu par savu pienākumu iedzīvotājiem 
skaidrot iecerēto reformu būtību un ietekmi uz nova-
da dzīvi.

visupirms iecerēts ierobežot to personu loku, kas 
var kandidēt domes vēlēšanās, nosakot amatu savie
nošanas ierobežojumus. Jau šobrīd par deputātu 
nevar būt domes izpilddirektors, un tas ir loģiski, jo 
tieši šī amatpersona galvenokārt atbild par domes 
lēmumu īstenošanu. Loģisks ir arī priekšlikums šādus 
ierobežojumus attiecināt uz izpilddirektora vietnieku 
un domes administrācijas vadītāju, kur šāds amats ir 
izveidots, kā arī uz pašvaldības administrācijas darbi-
niekiem un kapitālsabiedrību valdes locekļiem.

Jau diskutējamāks ir priekšlikums par iestāžu vadītāju 
tiesībām kļūt par deputātiem. dīvains šķiet argu-
ments, ka tad katrs to “deķi” (domāts budžets) vilks 
uz savu pusi. dome lēmumus pieņem koleģiāli – bal-
sojot, un vienam vai pāris deputātiem tik lielā mērā 
ietekmēt budžeta veidošanu nav iespējams. Jāatzīmē 

arī fakts, ka tieši iestāžu, piemēram, skolu direktori, 
ir labi atpazīstamas personības novadā un novada 
domes vēlēšanās cilvēki balso galvenokārt par perso-
nībām, nevis partijām.

pavisam nepieņemams ir priekšlikums liegt iespēju 
kandidēt iestāžu darbiniekiem. tos darbā pieņem 
iestādes vadītājs, viņi nav tieši atkarīgi no domes un 
tās izpilddirekcijas, ir tādi paši nodokļu maksātāji kā 
citi.

dīvaini arī šķiet pēdējie priekšlikumi likuma grozīju-
miem, kas dažu nozaru pašvaldības iestāžu vadītājiem 
atļautu būt arī deputātiem, bet citiem – nē. politikā 
pastāv princips, ka nepamatoti pilsoņu un cilvēktiesī-
bu ierobežojumi tiek uztverti kā draudi demokrātijai. 
Lai pilnībā izvairītos no interešu konflikta rašanās 
iespējas, varbūt aizliegt kandidēt arī tiem, kuru ģime-
nes locekļi strādā pašvaldības struktūrvienībās, kuri 
paši vai viņu radinieki nodarbojas ar pašdarbību vai 
sportu, jo arī šīm nozarēm tiek pašvaldības finansiāls 
atbalsts?

varas gaiteņos tiek diskutēts arī par deputātu skai
ta samazināšanu, lai ietaupītu pašvaldības budžeta 
līdzekļus un varētu ievēlētajiem deputātiem maksāt 
lielāku atlīdzību. Manuprāt, nav būtiski, kāds ir ievē-
lēto deputātu skaits. daudz būtiskāk ir, lai viņi spētu 
tikt galā ar saviem pienākumiem un būtu godprātīgi. 
baldonē ir bijuši ievēlēti gan deviņi, gan 11, gan 15 
deputāti, bet pieņemto lēmumu kvalitāti skaits nekā-
di nav iespaidojis.

toties būtiskāks ir jautājums, ar kādu mērķi cilvēks 
ir nolēmis būt par tautas pārstāvi. gandrīz 16 gadu 
pieredze ļauj secināt, ka lielākā daļa tomēr nāk ar 
misijas apziņu un vēlmi veicināt novada attīstību. 
diemžēl ne mazums ir gadījumu, kad deputāts lūko 
izmantot savas pilnvaras savtīgos nolūkos un to dara 
tik rafinētiem paņēmieniem, kas ne vienmēr definēti 
likumā par interešu konfliktu. dažam labam deputāta 
mandāts nepieciešams savu ambīciju apmierināšanai 
un varas apziņai, tādēļ man daudz būtiskāks šķiet 
jautājums par deputāta atlīdzību un deputāta statu
su, kam masu saziņas līdzekļi nezin kāpēc nepievērš 
gandrīz nekādu uzmanību.

Līdz šim likumā par deputāta statusu ir noteikts, ka 
šie pienākumi tiek veikti no darba brīvajā laikā, taču 
grozījumi likuma 14. pantā paredz šo normu svītrot. 
Līdz ar to deputāta pienākumu veikšana būs pamat-
darbs, par ko varēs saņemt pat ap 900 latu lielu 
atalgojumu. Šobrīd deputātu atalgojums dažādās 

par reFormām uN VaLdības 
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pašvaldībās būtiski atšķiras atkarībā no pašvaldības 
rocības. daļā tas ir noteikts kā likme par pienākumu 
veikšanai faktiski patērētām stundām, nosakot mak-
simālo apmaksājamo stundu skaitu, kā tas ir arī pie 
mums, baldones domē. citur tā ir noteikta summa. 
var jau prātot, ka tad deputāti strādās godprātīgāk, 
profesionālāk, bet reāli grūti iedomāties, ko politiķi 
varētu darīt astoņas stundas piecas dienas nedē-
ļā. gribot negribot tas novestu pie izpilddirekcijas 
darba dublēšanas.

Reformas iecerētāji nav izanalizējuši situāciju, kurš 
gan būs gatavs kandidēt un zaudēt savu darbu uz 
četriem gadiem, ja nebūs nekādas sociālās garantijas 
pēc tam.

Jārēķinās arī ar to, cik tādas reformas izmaksās. 
baldones novadam tas nozīmētu papildus vismaz 
10–14 darba vietu ierīkošanu, atkarībā no deputātu 
skaita, tas ir – jāatrod telpas (piebūve domes ēkai 
vai kapitālais remonts kādā ēkā), aprīkojums (darba 
galdi, krēsli, skapji, datori, biroja tehnika un preces, 
sakaru līdzekļi utt.), transporta izdevumi, alga. kopā 
pirmajā pusgadā pēc vēlēšanām tas būtu ap 100 000 
latu, turpmākajos gados – ap 140 000 latu, t.sk. atal-
gojums un sociālās iemaksas vien ap 134 tūkstošiem 
latu. domāju, ka pašvaldība, kas iztiek no saviem 
ienākumiem, to nevar atļauties.

pilnīgi nepieņemami, ka saeimas politiķi un vARAM 
ierēdņi, pašu ministra kungu ieskaitot, nemaz neklau-
sās pašvaldību vadītāju argumentētajos iebildumos 
un apgalvo, ka tie ir tikai redakcionāli likuma labo-
jumi, kaut gan šie labojumi būtiski maina deputāta 
statusu un līdz ar to jāmaina arī citas minētā likuma 
14. panta daļas un citi panti. faktiski jau nav ko brī-
nīties. tā notiek, ja pašvaldību lietas risina teorētiķi, 
kas paši tajās nav strādājuši nevienu dienu un pēc 
kuru ieskatiem pašvaldību vadītāji domā tikai par 
savu labumu.

pavisam traka šķiet ideja, ka paši deputāti varēs 
izlemt, kuram dome būs pamata darbavieta, kuram – 
ne. pašvaldībās budžeti šim gadam jau ir pieņemti. 
grūti iedomāties, kur ņemsim līdzekļus tik neprogno-
zējamiem tēriņiem.

diskusija par iespējamajiem grozījumiem vēl tur-
pinās, bet, tā kā pie varas esošie politiķi patlaban 
nekādus viedokļus neizsaka, tad rodas bažas, ka 
pēdējā brīdī likumos var iestrādāt tādus “brīnumus”, 
ko nebūsim pat gaidījuši, kā tas notika ar 2013. gada 
budžeta projektu, kā rezultātā pašvaldības ir sadalīju-
šās divās nometnēs – trūcīgajās un pārtikušajās.

Nevienam nav noslēpums, ka ir pašvaldības, kuru 
maciņš ir visai biezs, un ir pašvaldības, kam nepie-
tiek līdzekļu pat funkciju veikšanai. tad talkā nāk 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds (pfif). 
Jebkuras pašvaldības galvenais ienākumu avots ir 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis (iiN), par kura sadali 
starp valsti un pašvaldībām katru gadu tiek noslēgta 
vienošanās. 2011. gadā pašvaldībām tika 82% no šā 
nodokļa, 2012. gadā – 80%. 2013. gadā iiN tiek sama-
zināts par procentu, bet sadalījums paliek iepriekšē-
jais. 

pašvaldības uztrauc fakts, ka arvien pieaug tie izdevu-
mi, kuru agrāk nebija, bet kas rodas līdz ar jaunu nor-
matīvo aktu izdošanu. valdība solīja arī bērnudārzu 
pedagogu algas maksāt no valsts budžeta, kā tas bija 
līdz 1998. gadam. Šā solījuma izpildei nepieciešamie 
līdzekļi nav iekļauti šā gada valsts budžetā. No valsts 
budžeta 2013. gadā vairs netiks segti 50% garantētās 
minimālās iztikas pabalsta un 20% dzīvokļa pabal-
sta, ko kā obligāto pabalstu nosaka likums, līdz ar 
to pieaugs pašvaldības izdevumi. kur nu vēl gaidā-
mie izdevumi par mācību līdzekļiem skolām! Šobrīd 
tos prognozēt tikpat kā neiespējami, jo attiecīgajā 
Mk noteikumu projektā ir pārāk daudz diskutējamu 
nianšu. 

valdība apmaiņā pret 5% iiN ir piešķīrusi papildu 
dotāciju tām pašvaldībām, kuru finanšu nepiecieša-
mība ir apmierināta mazāk nekā par 97%. Šādu paš-
valdību vidū ir arī baldones novads, kam paredzēta 
31 734 latu liela dotācija. Ja mēs saņemtu 85% no 
iiN, tad mūsu ienākumi nākamgad būtu par 116 023 
latiem lielāki. tātad pat ar valsts dotāciju mēs zaudē-
jam 84 289 latus. domāju, ka pašvaldību savienības 
domes sēdē, kurā notika sarunas ar valdību par iiN 
sadali, daudzu pašvaldību vadītāji bija tik pārsteigti 
par valdības negaidīto “dāvanu”, ka nemaz neparēķi-
nāja, vai pašvaldības ir ieguvējas vai tieši otrādi, tādēļ 
nobalsoja par valdības piedāvāto iiN sadalījumu. 

tā kā lielākās zaudētājas šajā situācijā ir pašvaldības 
– donori un tās pašvaldības, kas nav nedz donori, 
nedz dotācijas saņēmēji, tad, protams, radās lielas 
pretrunas novadu un pilsētu vidū. starp donoriem 
galvenokārt ir pierīgas pašvaldības un Rīga, uz kurām 
pārējā Latvija raugās ar skaudību. pēdējā laikā val-
dība un saeimas deputāti apzināti veido sabiedrī-
bas viedokli, ka pašvaldības – donori ir gandrīz vai 
visu pārējo pašvaldību nelaimju cēlonis. gandrīz 
vai komunistiska domāšana – bagātie jāaptīra. taču 
jāņem vērā tas apstāklis, ka nepārtraukts iedzīvotāju 
skaita pieaugums tieši Rīgas reģionā rada šīm pašval-
dībām papildu izdevumus infrastruktūras objektiem 
– bērnudārziem, skolām, ūdenssaimniecībai, ielu 
un ceļu uzturēšanai utt. Reizēm šķiet, ka dotāciju 
saņēmēji aizmirst faktu, ka viņu vajadzības daļēji tiek 
nodrošinātas galvenokārt tieši no bagāto pašvaldību 
līdzekļiem, nevis no valsts budžeta. 

tā nu valdības jezuītu cienīgā politika ir novedusi 
pie pašvaldību šķelšanās un apdraud arī Latvijas 
pašvaldību savienības pastāvēšanu. taču viens nav 
karotājs, un, tikai kopīgi darbojoties, pašvaldības var 
aizstāvēt savas, tātad savu iedzīvotāju intereses.
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aivars janelsītis,
Latvijas pašvaldību 
savienības 
dibināšanas 
kongresa delegāts

Šāgada jūnijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, 
atbilstoši notikušajai teritoriālajai reformai ievēlēs 
novadu un lielo pilsētu domes, jo otrā līmeņa pašval-
dības – apriņķi līdz šim nav izveidoti.

ieskatīsimies vēsturē, kā dažādos laikos Latvijā un pie 
dažādām valsts iekārtām veidojās pašvaldības, pado-
mes un izpildkomitejas ar ļoti atšķirīgu deputātu skaitu.

Ar Latvijas valsts satversmes pieņemšanu un attiecīgu 
normatīvo aktu izdošanu laikā no pagājušā gadsimta 
divdesmitajiem gadiem līdz 1934. gada 15. maijam 
pilsētu un pagastu pašvaldības tika ievēlētas pēc par
tiju listēm. ievēlēja domi, kas no sava sastāva ievē-
lēja valdi. pilsētu domes sastāvā vidēji bija 20 – 30 
deputātu, pagastos – nedaudz mazāk. tā, piemēram, 
siguldas pilsētā 1931. gada 29. martā domi ievēlēja 28 
deputātu sastāvā. Arī iepriekšējās vēlēšanās – 1928. 
gadā – skaitliskais sastāvs bija tieši tāds pats. dome 
ievēlēja valdi trīs deputātu sastāvā, ieskaitot pilsētas 
galvu. Līdzīgi domes ievēlēja visās pilsētās, tā cēsīs 
1928. un 1931. gada vēlēšanās ievēlēja 30 deputātus.

pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma un valsts iekārtas 
izmaiņām slēdza saeimas un pašvaldību domju darbī-
bu. No 1. jūnija iepriekšējās valdes nomainīja iekšlietu 
ministra ieceltie pilsētu galvas, kuri visus jautājumus 
kārtoja vienpersoniski. viņiem kā palīgi bija iecelti 
daži padomnieki. pilsētu galvu pilnvaras bija iero-
bežotas, daudzus jautājumus bez iekšlietu ministrijas 
pašvaldību departamenta atļaujas nevarēja nokārtot. 
par to liecina piemērs par siguldas domei nepiecieša-
mā īpašuma Šveices ielā 6 sarežģīto iepirkumu.

Un tad nāca pārmaiņu laiks. pilsētu un pagastu paš-
valdības un apriņķa pārvalde beidza pastāvēt 1940. 
gada jūlijā, kad okupācijas vara iecēla izpildkomiteju 
priekšsēdētājus. sākoties karam un fašistiskās vācijas 
okupācijai, padomju okupācijas ieceltās izpildkomi-

tejas nomainīja jaunās varas vietvalži, kas savukārt 
darbojās līdz 1944. gadam, kad sarkanās armijas daļas 
ieņēma Latvijas teritoriju. Atkal tika ieceltas pagai
du izpildkomitejas, kas darbojās līdz 1948. gadam, 
kad notika vēlēšanas. deputātus ievēlēja pilsētu un 
pagastu apgabalos, vidēji 20 – 30 apgabalos katrā 
balotējās viens kandidāts, kuru vēlēšanām bija izvir-
zījis kāds no darbaļaužu kolektīviem – iestāde, uzņē-
mums, arodbiedrība u.c.

pirmā pēckara pilsētu darbaļaužu deputātu padomes 
1. sasaukuma sesija notika 1948. gada februārī (1950. 
gadā pagastu vietā laukos izveidoja ciema padomes). 
Šāda vēlēšanu sistēma pastāvēja 40 gadus. vēlāk 
darbaļaužu deputātu padomes pārdēvēja par tautas 
deputātu padomēm. tajos gados liela nozīme bija, 
ar kādu atdevi deputāts darbojās savas pilsētas vai 
ciema izaugsmes interesēs. Ja viņš bija savas vietas 
īstens patriots, tad daudz ko varēja paveikt.

1987. gada 21. jūnijā ievēlētās pilsētu 19. sasaukuma 
tautas deputātu padomes aktīvi iesaistījās briestošo 
pārmaiņu aktivitātēs:

atbalstot un piedaloties tautas frontes nodaļu – 
izveidē un darbībā;
kopā ar Ltf nodaļām piedaloties “baltijas ceļa” – 
organizēšanā 1989. gada 23. augustā;
1989. gada oktobrī – decembrī priekšvēlēšanu – 
sapulču organizēšanā.

1989. gada 10. decembrī notika pirmās demokrātis-
kās – mažoritārās vietējo tautas deputātu padom-
ju vēlēšanas pilsētās, ciemu un rajonu padomēs. 
daudzviet pilsētās, arī cēsīs, siguldā, valmierā un 
citur, tās bija 20. sasaukuma vēlēšanas. galvenokārt 
padomēs ievēlēja Ltf aktīvistus un tos, kas daudz 
paveikuši pilsētas vai ciema attīstībā.

1990. gada 21. aprīlī Rīgā, “daugavas” stadionā, notika 
vislatvijas tautas deputātu sapulce, kurā 8002 depu-
tāti nobalsoja par neatkarības dokumenta projektu un 
pieņēma aicinājumu. būtībā tika pasludināta Latvijas 
neatkarība, ko juridiski 1990. gada 4. maijā apstiprinā-
ja jaunievēlētā Augstākā padome pirmajā sesijā.

Nenovērtējama bija pašvaldību loma trauksmainajās 
1991. gada janvāra barikāžu dienās – transporta orga-
nizēšanā, regulārā cilvēku nomaiņā, ēdināšanā, bUb 
biedru dežūrās atbildīgos objektos, ātrās palīdzības 
brigāžu maiņā u.c.

tā paša gada augustā, kad Maskavā notika pučs, paš-
valdības bija gatavas organizēt nevardarbīgu pretes-
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tību, darbojoties nelegāli – pagrīdes apstākļos (skat. 
publikācijas žurnāla “logs” 2005. gada aprīlī un 2011. 
gada decembrī!).

Mažoritārajās vēlēšanās apgabalos ievēlētiem depu-
tātiem bija cieša saite ar saviem vēlētājiem. katrs no 
vēlētājiem zināja savu deputātu, kurš savukārt pazina 
savus vēlētājus, kam viņš atskaitījās, un gadījumos, 
kad viņi griezās pie deputāta pēc palīdzības vai 
padoma, sniedza nepieciešamo atbalstu vai ieteiku-
mu. diemžēl tās bija vienīgās mažoritārās vēlēšanas 
pašvaldību vēsturē Latvijā, kad vēlētājiem tika dota 
iespēja no vairākiem kandidātiem savā apgabalā 
izvēlēties un izvērtēt, par kuru balsot. deputāti strā-
dāja bez atlīdzības, un pamatdarba administrācijai 
viņi bija jāatbrīvo deputāta pienākumu veikšanai 
(piedaloties padomes un komiteju sēdēs), saglabājot 
vidējo algu. sasaukuma darbības laikā ciemus atkal 
pārdēvēja par pagastiem.

1989. gadā ievēlētās tautas deputātu padomes strā-
dāja gandrīz piecus gadus, darbojās ļoti trauksmainā 
laikā, pārdzīvoja trīs parlamentus, trīs valdības, pie-
dzīvoja valsts iekārtas maiņu un Latvijas valstiskuma 
atjaunošanu. Šis periods plaši aprakstīts Māra pūķa 
grāmatā “pašu valdība”, analizējot Latvijas pašvaldību 
attīstības pieredzi no 1989. gada līdz mūsdienām.

sasaukums savu darbību beidza 1994. gada jūni-
jā. turpmāk visas pašvaldības ievēlētas pēc partiju 
sarakstiem, deputātu skaitu samazināts vairāk nekā 
uz pusi. Līdz ar novadu izveidi deputātu skaits tika 
samazināts vēl vairāk, un saikne ar vēlētājiem ir sama-
zinājusies. Latvijas lielajos novados ir pagasti, no 
kuriem novada domē nav neviena deputāta.

tā kā vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas priekšlikums paredz deputātu skaitu vēl 
samazināt, tad varam nonākt situācijā, kāda bija 
1934. gadā, kad daudzus iedzīvotājus savā teritorijā 
nepārstāvēja neviens deputāts. bet valsts pamats ir 
tieši iedzīvotāji un viņu pašvaldības, no to rīcībspē-
jas atkarīga valsts izaugsme, ekonomika, iedzīvotāju 
labklājība. Atskatoties nesenā vēsturē, likumsakarīgi 
rodas jautājums: kā 1990. un 1991. gadā būtu risinā-
jušies notikumi, ja valstī nebūtu spēcīgas divu līmeņu 
pašvaldības ar darba spējīgiem deputātiem, kas spēja 
dažu stundu laikā mobilizēties, pulcēties daugavas 
krastmalā kopā ar saviem vēlētājiem un uzsākt bari-
kāžu veidošanu.

samazinot deputātu skaitu vēl vairāk un turpmāk 
ievēlētajiem to veidot kā algotu pamatdarbavietu, 
vispirms būtu jāaprēķina, cik tas budžetam izmaksās, 
un jāapsver, ko šie pilnas slodzes deputāti darīs. vai 
neatkārtosies 1990.–1991. gada eksperiments, kad 
algotais padomes priekšsēdētājs sāka traucēt izpild-
komiteju darbu?

Nav saprotami arī priekšlikumi ierobežot iedzīvotāju 
izvēles iespējas deputātu kandidātiem, aizliedzot 

balotēties pagastu un novadu aktīvākajiem cilvē-
kiem – medicīnas, kultūras un izglītības darbinie-
kiem. Nesen, tiekoties ar domubiedriem – bijušajiem 
deputātiem, pārrunājām, kā darbojas pašreizējā vēlē-
šanu sistēma novados, kad ne visi pagasti ir pārstāvēti 
domē. pareizākais risinājums būtu atgriezties pie 
mažoritāras vēlēšanu sistēmas. Atkarībā no pagastu 
skaita būtu katrā jāizveido pāra apgabali, un pagasta 
iedzīvotāji domē ievēlētu savus deputātus.

Jau tagad vairākās mūsu kaimiņvalstīs daļa deputātu 
tiek ievēlēti pēc sarakstiem, bet daļa – mažoritārās 
vēlēšanās. Risinājums ir noteikti jārod, jo domē jābūt 
pārstāvētai visai novada teritorijai.

Šeit būtu jāpiemin Latvijai saistošs starptautisks līgums 
– eiropas Vietējo pašvaldību harta, kas pauž pašval-
dību iekārtas principus. Hartas 3. pantā par vietējās 
pašvaldības jēdzienu teikts: “Vietējā pašvaldība nozī
mē vietējās varas tiesības un spēju regulēt un vadīt nozī
mīgu lietu daļu likuma robežās, savā atbildībā un vietē
jo iedzīvotāju interesēs. Šīs tiesības realizē padomes vai 
pārstāvju sapulces, kurām var būt tām atbildīgi izpildu 
orgāni un kuru locekļus brīvi ievēlē, aizklāti balsojot uz 
tiešu, vienlīdzīgu un vispārēju vēlēšanu tiesību pamata.”

tātad – ja tiek samazināts deputātu skaits, nevērtē-
jot, cik kurā novadā ir bijušo pagastu un kā deputāti 
šobrīd pārstāvēti tajos, var uzskatīt, ka tas ir drauds 
demokrātiskai, efektīvai un optimālai iedzīvotāju 
interešu pārstāvniecībai. izbrīnu rada priekšlikums 
visiem novadiem neatkarībā no to lieluma deputātu 
skaitu samazināt par četriem.

Ar šo nelielo ieskatu Latvijas pašvaldību vēsturē 
redzams apstiprinājums tam, ka stipras pašvaldības ir 
mūsu valsts attīstības pamats.

p.s. 18. novembrī Latvijas Republikas valsts svēt-
kiem veltītajā siguldas novada Goda dienā Aivars 
Janelsītis kļuva par pirmo “siguldas novada Goda 
novadnieku” – par mūža ieguldījumu novada attīstī-
bā. Apsveicam!

alberta Linarta foto
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jānis ritums

vācu filozofs karls gustavs Jungs kādreiz izteicies, ka 
cilvēkam pēc 40 gadiem ir iespējami tikai divi ceļi: vai 
nu viņa aktivitātes pakāpeniski sāk izsīkt, vai arī notiek 
tieši pretējais – viņš savā attīstībā atdzimst un sasniedz 
radošo spēju kulmināciju. Liekas, mani bija skāris otrais 
Junga pareģotais ceļš. Mani aicināja politikā. kaut 
arī tēvs īsi pirms apcietināšanas paguva man pateikt: 
“Dēls, nekad neej politikā,” – es tomēr kļuvu par politiķi. 
kļuvu ne tikai par Republikāņu partijas padomnieku, 
bet arī par omahas pilsētas domnieku Asv.

1969. gada 4. maijā omahas laikraksts “omaha 
World–Herald” publicēja iepazīšanās interviju ar 
mani: “ritums ir pārliecināts, ka ietiks pirmajos septiņos 
kandidātos.” Un turpināja: ““lai cīnītos pret noziegu
miem valstī, ir jāmāca ievērot likumus katrā mājā un 
katrā skolā,” saka Ritums. “tikai tas ir vienīgais veids, kā 
varam nosargāt savu brīvību.” ritums amerikā iebrauca 
pirms 19 gadiem, šobrīd ir Omahas pilsētas būvuzņē
mējs un plānotājs, kurš savā pirmajā tautas kandidātu 
vēlēšanu mēģinājumā (pilsētas deputātu vēlēšanu pir
majā kārtā) ierindojās 10. vietā. Dzimis latvijā, dzīvojis 
arī Vācijā, kur studējis pilsētas plānošanu un arhi
tektūru minhenes universitātē. ritums izvēlējās dzīvot 
Vidusamerikā, jo šis štats (pavalsts) ir līdzīgs viņa dzim
tenei latvijai, tādējādi viņš jūtas tuvs šejienes cilvēkiem. 

turpinot studijas nebraskā, viņš izstrādāja diplomdarbu 
Omahas universitātē, specializējoties inženierzinībās. 
ritums strādāja uz būvēm, vēlāk kā mūrnieks, līdz 1953. 
gadā izveidoja savu būvkompāniju. Privātuzņēmējs un 
dzīvokļu māju būvnieks nekad nav izmantojis valdības 
aizdevumus un naudu saviem projektiem. Strādājis 
tikai un vienīgi ar privātiem naudas līdzekļiem. ritums 
ir 40 gadu vecs, dzīvo paša celtā mājā, viņam ir trīs 
bērni. Viņš ir pārliecināts, ka otrās kārtas vēlēšanās 
iekļūs pirmajā septiņniekā. ritums nevēlas pacelt ūdens 
un kanalizācijas nodokļus, kā arī pavalsts patērētāju 
nodokli. Omahas lielākā problēma ir naudas trūkums, 
jo ir daudz pavalsts un nacionālās naudas resursu, tikai 
mums tā nauda jāpieprasa. ritums saka, ka viņa mērķis 
ir Omahas pilsētas platības palielināšana, pievienojot 
apbūvētos rajonus pilsētas tuvumā. Bet, pievienojot 
šos rajonus, ir jāpārbauda to finansiālās saistības, lai 
neapgrūtinātu mūsu pilsētas nodokļu sistēmu. ritumam 
patiktu redzēt vairāk zaļu laukumu, jaunajos projektos 
atstājot daļu teritorijas savā dabiskajā izskatā, lai mūsu 
bērni un mazbērni augtu un vērotu dabas procesus 
dabīgā vidē. ritums ierosina izveidot Omahas simbolu 
– pilsētas ēku, kura būtu celta no vietējiem akmeņiem 
un koka, apvienojot tur nepieciešamās sabiedriskās un 
kultūras funkcijas, kā arī tur parādot nebraskas vēstures 
mantojumu. Viņš uzskata, ka privātuzņēmēja darbības 
principi ļoti labi varētu tikt piemēroti arī valsts pārvaldē. 
jo ir tik daudz valsts naudas iztērēts dažādiem ierosi
nājumiem un projektiem, kuri nekad tālāk nav attīstīti. 
ritums ir par attīstību un taupīgu pilsētas pārvaldi. 
ritums proponē tikai divu pakāpju vēlēšanas, lai domē 
vienmēr būtu jauni talanti. Vecie domnieki tur sēžot 
gadu no gada, jaunajiem ir grūti tos izstumt ārā. Vēl 
viņš iesaka apvienoties pilsētas un apriņķa dienestiem 
– policijai, avārijas dienestiem, dažādiem inspektoriem, 
iepirkuma daļām, lai nebūtu darbu dublēšanās, līdz ar 
to arī naudas līdzekļus varētu ietaupīt.”

otrajā vēlēšanu kārtā – 1969. gada 13. maijā – es tiku 
ievēlēts par vienu no septiņiem omahas pilsētas val-
des domniekiem. pilsētā tolaik dzīvoja ap 600 000 
iedzīvotāju. domē mani uzreiz apzīmēja kā “mazā 
cilvēka pārstāvi”, un dažkārt ar savu viedokli paliku 
viens pret pārējiem sešiem domniekiem, tā iegūstot 
sev savrupnieka slavu.

iedzīvotāji no manis gaidīja aizstāvību, uzticēja risi-
nāt savas problēmas un situācijas gan politiskajā, 
gan sociālajā, gan uzņēmējdarbības vidē. ikdienā 
es pārbaudīju pilsētas uzņēmumu un iestāžu darbu, 
pieprasīju dažādus paskaidrojumus no amatperso-
nām, iepazinos ar dokumentāciju, pieprasīju novērst 

vJetNAmiZĀciJA uN 
AmeRiKANiZĀciJA. vAi “LAtviZĀciJA”?
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likumpārkāpumus, izskatīju iedzīvotāju iesniegumus. 
Un, protams, piedalījos domes sēdēs, kur vienmēr 
kaismīgi aizstāvēju savu viedokli. Šie četri gadi poli-
tikā man bija laba skola. te iemācījos pielāgoties 
dažādām situācijām, attīstīju savu pilsētu un reizē ar 
to attīstījos arī pats.

starp daudzajiem amerikāņu apbalvojumiem, kādus 
esmu saņēmis, viens ir man ļoti svarīgs – no vecākās 
patriotiskās organizācijas “doughters of American 
Revolution” medaļa par patriotismu kā imigrantam. 
Man piešķirta arī Asv prezidenta eizenhauera nodi-
binātā sudraba medaļa “captive Nations friend” 
(“Apspiesto nāciju draugs”). Uzskatu sevi gan par 
Amerikas, gan Latvijas patriotu.

Atgriežoties uz dzīvi Latvijā, par savu dzīvesvietu 
izvēlējos carnikavas novada garciemu. tā kā laika 
man gana un, kā allaž esmu radis, sekoju līdzi visam, 
kas notiek gan savā novadā, gan Latvijā, gan pasaulē. 
salīdzinot politiskās norises un veidus, kā darbojas 
centrālā un vietējā vara Latvijā, ar savās pilsoņa un 
pilsētas pašvaldības deputāta gaitās vēroto Amerikā, 
man ir atšķirīgs viedoklis par daudzām šodienas nori-
sēm Latvijā, jo mums bija pavisam citādi noteikumi, 
likumi un kārtība.

Latvija ir republika, nevis demokrātija – mēs nebal-
sojam par likumiem, bet ievēlam deputātus, un viņi 
balso par likumiem. Latvijas likumus izdod un apstip-
rina mūsu ievēlētie pārstāvji – deputāti, bet lielākā 
daļa cilvēku nezina, kas notiek valdībā, un viņus tas 
nemaz neinteresē.

Ja mēs mācītos no vēstures, tad ielāgotu, ka valstis un 
tautas sabrūk no iekšienes. Ja vēsture mums iemācītu 
divas lietas, tad tā otrā ir patiesība, ka tikai nedaudz 
cilvēku to redz notiekot. tādēļ tie, kas neatceras vēs-
tures kļūdas, tās atkal atkārto. Šīs briesmas draud arī 
Latvijai. Mums nav jābaidās, ka mūs var iekarot kāda 
ārvalsts, bet varam iznīcināt savu valsti paši ar savām 
rokām un domām. citiem vārdiem sakot – esam sati-
kuši savus ienaidniekus, un tie esam mēs paši.

vienīgais veids, mācoties no vēstures, būtu apzināša-
nās, ka neesam imūni pret ekonomiskajiem likumiem. 
Mēs vēl varam paši ko darīt – samazināt valdību un 
ierēdņus, pazemināt nodokļus, bet tas jādara neka-
vējoties, lai mazinātu lejupslīdi un sāktu attīstīties uz 
augšu. Mums nav jāgaida palīdzība no eiropas vai 
citām tautām, bet jāizmanto pašu spēks un zināšanas.

taču, glābjot Latviju no krīzes, mūsu politiskā vara 
lieto īstermiņa metodes, kas ir līdzīgi kā smelt ūdeni 
ar cauru spaini no grimstoša kuģa. tautai tiek teikts, 
ka tas ir vienīgais palīdzības veids, bet nepasaka, 
ka kuģis katru dienu grimst dziļāk un dziļāk. Mūsu 
politiķi nevar pārtraukt nelikumīgo un neproduktīvo 
naudas izsviešanu, viņu vienīgā izvēle – vai nu izdot 
vairāk naudas (ar saukli, ka tas ir cilvēku labā), vai 
netikt ievēlētiem.

godīgi nopelnīt naudu var tikai ar ražošanu, kaut gan 
teorētiski ir divi dažādi veidi, kā tikt pie naudas: viens 
ir ražošana, cits – laupīšana. strādnieki un uzņēmēji 
naudu gūst, ražojot un strādājot. valsts dotās naudas 
saņēmēji to ņem no tiem, kas nodarbojas ar ražoša-
nu. ēriks Hofers šo mūsu laikmeta parādību nosaucis 
par “darba izlaišanās stāvokli”. galarezultāts ir tāds, 
ka esam kļuvuši par tautu, kas dod pabalstus cilvē-
kiem, kuri nedara neko. Naudas sadalīšanas process 
iekļauts dažādās programmās, kas nopelnīto pārliek 
no tavas kabatas kaimiņa kabatā. bet ekonomikas 
likumi saka, ka, izdodot vairāk nekā nopelnot, mēs 
tuvojamies defoltam.

Arī Amerika savulaik bija nonākusi dziļā krīzē. viens 
no lielākajiem militārajiem konfliktiem 20. gadsimta 
otrajā pusē bija vjetnamas karš, kas pamatīgi iedragā-
ja arī Amerikas ekonomiku. tolaik biju omahas pilsē-
tas pašvaldības deputāts, un man bija svarīgi, lai krīze 
pēc iespējas mazāk ietekmētu ekonomiskās attīstības 
procesus pirmām kārtām manā pilsētā.

es kā pilsētas domnieks uzrakstīju vēstuli prezidentam: 
“jūsu “Vjetnamas vjetnamizācija” (Amerikā šo terminu 
lietoja, domājot par vjetnamas karā nodarīto zau-
dējumu atlīdzināšanu un postījumu atjaunošanu, 
kur Amerika ieguldīja milzīgus līdzekļus) Vjetnamā 
bijusi ļoti veiksmīga. atbalstot jūsu pūles pagarināt 
valsts palīdzību pilsētām, es visā cienībā lūdzu izskatīt 
manus priekšlikumus par līdzīgu pieeju, ko es nosaucu 
par amerikanizāciju (ar to es domāju – atdzīvināšanu) 
mūsu Savienoto Valstu pilsētām.

un tas nozīmē:
izveidot vadlīnijas, pēc kurām pilsētas tiktu kvalificē1. 
tas, lai saņemtu valsts pabalstus;
šīs pilsētas tiktu izvēlētas pēc to pašvaldību efektivi2. 
tātes; tas nozīmē, ka šie valsts pabalsti pilsētai būtu 
jānopelna, nevis tikai jāsaņem kā atbalsts;
izvērtējot pilsētu pašvaldību darbības efektivitāti, 3. 
tiktu izvērtēta arī to spēja strādāt ekonomiski un 
taupīgi.

jo par daudz ilgi vairākums mūsu pilsētu cietušas no 
pārmērīgas izšķērdības, dubultas darbības pārvaldes 
sistēmās un nemākulīgas vadīšanas. amerikanizējot 
mūsu pilsētas, tiks iekļauti visi pilsoņi, ne tikai ievēlētie 
politiķi.”

Manu ideju atbalstīja, saņēmu daudz uzmundrināju-
mu un pateicības vārdu gan no Asv senatoriem, gan 
kongresa pārstāvjiem. tā rūpēs par savu pilsētu biju 
pievērsis uzmanību visas valsts mērogā.

pēc dažiem mēnešiem Latvijā būs kārtējās pašvaldību 
vēlēšanas. gaidot tās, sekoju līdzi šīsziemas diskusijai 
par deputātu skaitu pašvaldībās. Manuprāt, deputātu 
skaits nav noteicošais, svarīgāk ir panākt pašvaldībām 
brīvību un pirmām kārtām finanšu brīvību un patstā-
vību. to arī novēlu gan pašreizējiem, gan jaunajiem 
deputātiem!
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Ventspils 2. pamatskolai – smARt showcase 
school statuss

ventspils 2. pamatskola vienīgā baltijā ieguvusi šo goda 
titulu, kas apliecina, ka skolotāji ikdienā izmanto Smart 
produktus, t.i., interaktīvos līdzekļus mācību vielas apgū-
šanai (interaktīvās tāfeles, datu kameras, balsošanas apli-
kācijas u.c.). Lai iegūtu šo statusu, nepietiek ar to vien, ka 
ir šīs tehnoloģijas. Smart parauga skolas skolotāji savās 
zināšanās dalās arī ar pedagogiem no citām skolām. 
pedagogi publicē pašu izveidotos mācību materiālus 
interneta vietnē smartboard.lv, kā arī labprāt apmāca un 
konsultē kolēģus, kuri izrādījuši interesi.
ventspils 2. pamatskolas direktore sintija birziņa ir 
apmierināta ar paveikto: “kļūstot par Smart centru, 
noteikti tiks veicināta skolas atpazīstamība. Skolas statuss 
atklāj izglītības iestādes kvalitāti un tās skolotāju mūsdie
nīgumu.” Lielāko ieguldījumu jauno tehnoloģiju ievie-
šanā devusi matemātikas skolotāja ilze grinfogele.
ventspils 2. pamatskolā Smart tehnoloģijas izmanto 
visi skolēni, sākot no pirmās klases. tādējādi viņi jau 
kopš mazotnes var iemācīties, ka modernās tehnolo-
ģijas iespējams lietot ne tikai izklaidei, bet arī darbam 
un mācībām.

Vaskā atlej kuldīgas vides objektu “teleport”

tēlnieks gļebs panteļejevs atsūtījis kuldīgas novada 
domei fotogrāfiju no vides objekta “teleport” vaska 
modeļa izgatavošanas tallinā. darbi rit intensīvi, jo tā 
svinīgā atklāšana kuldīgā notiks jau 27. aprīlī.
objektu novietos Liepājas ielas galā pie puķu tirdziņa, 
tādējādi simbolizējot pāreju no vecās pilsētas daļas 
uz jauno. Hercoga Jēkaba tēls tiks pozicionēts tā, lai, 
iznākot no portāla, viņš ienāktu pilsētas jaunajā daļā, 
vecpilsētu atstājot aiz muguras. sākotnēji iespaidīgo 
mākslas darbu bija paredzēts atliet ķīnā, bet radās 
iespēja to izgatavot kaimiņvalstī igaunijā. Šajā unikā-
lajā, vairāk nekā divus metrus augstajā vides objektā 
varēsim vērot, kā hercogs Jēkabs ar laika mašīnu no 
pagātnes ierodas 21. gadsimtā. objektam būs divas 

puses, kas simboliski apzīmēs atšķirīgus laika periodus. 
priekšpuse, kas sastāvēs no slīpēta un lakota alumīnija 
lējuma, apzīmēs 21. gadsimtu. savukārt aizmugurējā 
un sānu daļa, kas ir domāta kā 17. gadsimts, tiks veidota 
no rūsināta čuguna lējuma. balstoties uz vēsturiskiem 
hercoga Jēkaba un viņa laikabiedru attēliem, objekta 
apģērbs un kopējais tēls būs maksimāli autentisks. 
Abu autoru – tēlnieka gļeba panteļejeva un arhitekta 
Andra veidemaņa – mērķis ir radīt zinātniski fantastis-
ku vēstures simulāciju.
Jāpiebilst, ka 27. aprīlī, kad tiks atklāts jaunais vides 
objekts, kuldīgā notiks pavasara palu šovs “Lido zivis 
kuldīgā”, kas ir reizē arī tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākums. Šajā dienā kuldīgas pilsētas dārzā sezonu 
sāks arī brīvdabas kino “goldingen cinema”, kas līdz 
pat rudenim skatītājus bez maksas priecēs ar dažādām 
brīvdabas kinoizrādēm.

talsu novada Ķūļciemā atklāts brīvā laika 
pavadīšanas centrs

18. janvārī talsu novada ķūļciema pagastā pēc rekon-
strukcijas tika atklāts brīvā laika pavadīšanas centrs. 
kopš 1945. gada ķūļciemnieki savas kultūras aktivitātes 
īstenoja pašā pagasta centrā – “Nīčos”, tomēr vecā 
koka ēka savu laiku bija nokalpojusi, tādēļ tika reali-
zēts projekts “ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra 
rekonstrukcija” ar mērķi palīdzēt saglabāt apdzīvotību. 
ēka pilnībā restaurēta uz esošajiem pamatiem.  Jaunajā 
ēkā ir zāle 100 apmeklētājiem, garderobe, aktieru 
telpa, vadītājas kabinets, katlumāja un labierīcības.
skaistu mājvietu jaunajā ēkā sev ieguvuši vairāki paš-
darbības kolektīvi un pensionāru klubs “Atblāzma”. 
cerams, ka skaistās telpas mudinās jaunu amatierko-
lektīvu rašanos.

tuvojas izstāde “ražots Liepājā”

Atsaucoties uzņēmēju priekšlikumam, Liepājas paš-
valdība regulāri – reizi divos gados rīko izstādi “Ražots 
Liepājā”. Šogad tā notiks 1. un 2. martā Liepājas 
olimpiskajā centrā.

LatVijas piLsētās uN NoVados

uzdevums sagriezt svētku torti bija uzticēts centra vadī
tājai sarmītei miezītei.
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tāpat kā 2011. gadā, arī šogad dalība izstādē gan uzņē-
mumiem, gan apmeklētājiem būs bez maksas, turklāt 
šoreiz plānots paplašināt dalībnieku skaitu, ļaujot tajā 
piedalīties ne tikai ražojošajiem uzņēmumiem, bet arī 
Liepājā un Liepājas reģionā reģistrētajiem pakalpoju-
mu sniedzējiem. Lai Liepājas uzņēmēji varētu nepa-
starpināti iegūt informāciju par ārvalstu tirgiem, gūstot 
jaunas idejas un stimulu savas produkcijas eksporta 
uzsākšanai, 1. martā notiks kontaktbirža ar Latvijas 
ārējo ekonomisko pārstāvniecību vadītājiem.
“aicinu uzņēmējus piedalīties šajā izstādē un ļaut, lai jūsu 
idejas un produktus novērtē ne tikai plašajā pasaulē, bet 
par tiem uzzina arī pašmājās! Pat tad, ja jūsu saražotā 
produkcija vai pakalpojums paredzēts tikai eksportam un 
latvijā tam nav tirgus, šī izstāde ir iespēja parādīt, ka liepājā 
uzņēmējdarbība ir aktīva un mēs varam lepoties ar savu pil
sētu,” uzsver Liepājas domes priekšsēdētājs uldis sesks.

zemgales reģionam savs enerģētikas 
ilgtspējīgas attīstības plāns

zemgales plānošanas reģionam (zpR) izstrādāts savs 
rīcības plāns enerģētikas ilgtspējīgai attīstībai zemgalē. 
plānu laikposmam līdz 2020. gadam izstrādājuši zpR 
speciālisti sadarbībā ar biedrību “zemgales Reģionālā 
enerģētikas aģentūra”, kuras dibināšanā vairāk nekā 
pirms trim gadiem piedalījās Jelgavas un Jēkabpils 
pilsēta, kā arī Auces, bauskas un ozolnieku novada 
pašvaldība. Līdzīgs dokuments Latvijā izstrādāts vēl 
tikai Rīgas plānošanas reģionā.
Reģions līdz 2020. gadam apņemas samazināt ogļskā-
bās gāzes izmešus par 20%, uzlabojot energoefektivi-
tāti un par 40% palielinot arī atjaunojamās enerģijas 
avotu īpatsvaru izmantotās enerģijas bilancē. zemgalē 
jau tagad ir daudz labu piemēru, kas norāda uz prog-
resīvu pieeju zaļās enerģijas ražošanā un izmantošanā. 
tā, piemēram, Rundāles novada saulainē jau ilgsto-
ši siltumenerģijas ieguvei sekmīgi izmanto salmus, 
Aizkraukles katlumājā un ģimnāzijā – saules enerģiju, 
bet vecumnieku novada skaistkalnes vidusskolā – 
zemes siltumu. savukārt Jēkabpilī aptuveni pirms gada 
ierindā stājās siA “ošukalns” jaunā biomasas koģe-
nerācijas stacija, kas kā pirmā Latvijā strādā pēc sin-
tētiskās eļļas noslēgtā iztvaikošanas cikla principa un 
nodrošina videi nekaitīgu enerģijas ražošanu. Jelgavā 
pilnā sparā rit jaunas, jaudīgas biomasas koģenerācijas 
stacijas būvniecība, kur siltuma un elektrības ražoša-
nai izmantos koksni, kūdru vai salmus. tāpat ievērību 
pelna Lauksaimniecības universitātes zinātnieku iegul-
dījums pētnieciskajā darbā.

taču pašvaldību speciālisti un vairākums ekspertu 
patlaban par galveno prioritāti zemgalē uzskata ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanu, 
kas saistīti gan ar sabiedrisko un dzīvojamo ēku siltinā-
šanu, gan ar ielu apgaismojuma jaunu sistēmu izbūvi 
vai esošo modernizāciju, un siltuma zudumu samazi-
nāšanu siltumapgādē.

jauns paaudžu centrs aronas pagastā

Aronas pagasta ļaudīm piepildījies ilgi gaidīts sapnis – 
pateicoties iedzīvotāju uzņēmībai, durvis vēris pašiem 
savs daudzfunkcionāls brīvā laika pavadīšanas centrs. 
Aronas pagasts ar pusotra tūkstoša iedzīvotājiem ir 
viens no lielākajiem Madonas novada 14 pagastiem, 
un līdz šim te brīvā laika pavadīšanas iespēju vairāk 
bija bērniem un skolēniem. pirms gadiem trim vietē-
jiem radās iecere izveidot pagastā vietu, kur pulcēties 
visu paaudžu iedzīvotājiem. bez dažādām pulciņu 
aktivitātēm centru varēs izmantot arī praktiskām vaja-
dzībām, jo līdzās nodarbību telpām šeit iekārtota gan 
duša, gan veļas automāts.
centra izbūve izmaksājusi vairāk nekā 13 tūkstošus latu 
un tapusi ar Madonas novada pašvaldības un eiropas 
savienības fondu līdzfinansējumu.

alūksnē apbalvoti sniegavīru autori

decembrī Alūksnes novada pašvaldība izsludināja 
konkursu “sniegavīrs manā pagalmā”.
konkursam tika pieteiktas 12 vietas, kur no dažādiem 
materiāliem izveidoja ziemas simbolus – sniegavīrus. 
tie rotāja gan ēku logus, gan pagalmus un arī tel-
pas. Jāteic, ka vislielākais sniegavīru skaits apdzīvoja 
Alūksnes novada vidusskolu – tur no dažādiem materiā-
liem bija tapis 271 sniegavīrs! visu konkursam pieteikto 
sniegavīru foto var aplūkot vietnē www.aluksne.lv.
sniegavīri bija tapuši no sniega, papīra, plastmasas 
pudelēm un pat vienreizlietojamām glāzēm. tā kā kon-
kursam pieteiktie sniegavīri bija tik dažādi un katrs ar 
savu īpašo “odziņu”, tika nolemts, ka pateicības balvas 
pelnījis katrs no konkursam pieteiktajiem 12 objektiem.

Valmieras pilsētas pašvaldībai – iso 
sertifikāts

9. janvārī valmieras pilsētas pašvaldība saņēma sertifikā-
tu, kas apliecina, ka procesi pašvaldībā tiek uzturēti atbil-
stoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam.
valmieras pilsētas pašvaldības informācijas tehnolo-
ģiju nodaļas vadītājs kaspars urbāns skaidro: “Darbs 
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pie kvalitātes vadības Valmieras pilsētas pašvaldībā sākās 
pirms pusotra gada. tā kā pašvaldībā notiekošie procesi 
un pakalpojumi ir ļoti daudzveidīgi un apjomīgi, vispirms 
sertificējām konkrētu jomu – informācijas tehnoloģiju un 
komunikācijas pakalpojumu sniegšanu Valmieras pilsētas 
pašvaldības struktūrvienībām. ar laiku plānojam kvalitātes 
vadības sertifikātu paplašināt un attiecināt uz visām paš
valdības struktūrvienībām.”
“Pozitīvi, ka visa sertifikācijas procesa laikā no audito
riem nesaņēmām nevienu aizrādījumu par neatbilstību 
standartam, tikai ieteikumus,” turpina kaspars Urbāns.
iso 9001 ir viens no pasaulē vispāratzītiem sertifi-
kātiem. tas ir garants iestādes klientiem, ka viņiem 
sniegtie pakalpojumi būs atbilstoši noteiktai kvalitātei 
un ka pakalpojumu kvalitāte tiks nepārtraukti uzlabota 
atbilstoši klientu prasībām.

kocēnu novadā risina sociālās problēmas

* sākot ar šo gadu, kocēnu novada dome nodrošinās 
brīvpusdienas visiem vispārizglītojošo skolu audzēk-
ņiem un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem pirmsskol-
niekiem. brīvpusdienas piešķirtas arī citu novadu bēr-
niem, kas apmeklē kocēnu novada izglītības iestādes.
* trūcīgo ģimeņu piecgadīgiem un sešgadīgiem bēr-
niem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības prog-
rammu kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, 
turpmāk bez maksas būs ne tikai pusdienas, bet arī 
brokastis un launags.
* dzīvokļa (apkures un malkas) pabalsts līdzšinējo 50 
latu vietā pieaugs līdz 80 latiem.
* Lai uzlabotu demogrāfisko situāciju kocēnu novadā 
un materiāli atbalstītu jaundzimušo vecākus, turpmāk 
vecāki saņems nevis dāvanu karti 20 latu vērtībā, bet 
60 latu pabalstu.

Limbažu novadā priecājas par igates baznīcu

18. janvārī Vidrižu pagasta igatē atklāja sv. jāņa 
kristītāja un marijas magdalēnas baznīcu. tas ir uni-
kāls ekumeniskais dievnams, jo to varēs izmantot 
četras Latvijas lielākās reliģiskās kristiešu konfesijas – 
luterāņi, katoļi, pareizticīgie un baptisti. Jauno baznīcu 
iesvētīja Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps met-
ropolīts zbigņevs stankevičs. Lūgšanā ar viņu vieno-
jās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps 
jānis Vanags, Latvijas baptistu draudžu savienības 
bīskapa vietnieks pēteris eisāns un ņevas Aleksandra 
baznīcas Rīgā virspriesteris valērijs krastiņš.
par baznīcas rašanās pirmsākumu var uzskatīt 1992. 
gadu, kad tās idejas autore svetlana Liepiņa Jeruzalemē 
pie kristus kapa izjuta garīgu aicinājumu uzcelt baznī-
cu. Šo sapni viņa loloja gandrīz 20 gadus, līdz 2010. 
gadā liktenīga nejaušība viņu saveda kopā ar projekta 
turpmākajiem īstenotājiem – biedrības “igate” valdes 
priekšsēdētāju Valteru piebalgu un igates pils kom-
pleksa vadītāju gunu preimani. par baznīcas tapšanas 
vietu tika izvēlēta igate, un 2010. gadā pamatos ielika 
no Jeruzalemes vestu akmeni. Atklāšanā arhibīskaps z. 
stankevičs uzsvēra, ka ekumeniskais dievnams iezīmē 
vērā ņemamu pavērsiena punktu, jo 2000 gadu kris-
tieši savā starpā ir šķēlušies, bet “tas, kas mūs vieno, ir 

daudz lielāks par to, 
kas mūs šķir”.
igates baznīca ir 
pirmā lūgšanu vieta 
Latvijā, kur īpašu 
uzmanību pievēr-
sīs dzīvības jautā-
jumiem. projekta 
iniciatore svetlana 
Liepiņa stāsta, ka 
baznīca grib palī-
dzēt cilvēkiem risi-
nāt problēmas, kas 
skar bērnus – attie-
cības, aborti, neaug-
lība un slimības. Šie 
jautājumi sabiedrībā kļūst arvien aktuālāki. baznīcai ir 
sagādātas vairākas unikālas svētlietas – ikona, kur attē-
lots Jēzus ar mazu bērniņu plaukstā, leģendārs akmens 
un svēto kauli.

pateicības diena pārgaujas novadā

kopš pārgaujas novada izveidošanas neviens gads nav 
pagājis bez pateicības dienas Raiskumā, kad janvārī 
kopā tiek aicināti tie, kuri daudzinājuši novada vārdu, 
devuši savu ieguldījumu tā attīstībā un nesavtīgi darīju-
ši vairāk, nekā pienākums liek. pašvaldība šim vakaram 
bija sagādājusi īpašu dāvanu – emocionāli piepildītu 
muzikālo sveicienu no Rīgas saksofonu kvarteta.
“Padarītais ir jūsu visu nopelns,” savā uzrunā teica 
pārgaujas novada domes priekšsēdētājs hardijs Vents. 
viņš izteica pateicību deputātiem par padarīto darbu, 
īpaši izceļot juri Leimani kā “gada cilvēku” laikraksta 
“druva” rīkotajā aptaujā, rudīti Vasili par nesavtīgo 
darbu novada labā, ieguldīto enerģiju un spēku nova-
da dzīves attīstībā un monvidu krastiņu, kurš, kā atzi-
na priekšsēdētājs, dara vairāk, nekā pienākumi liek, un 
notur savu taisnību, lai arī kā citi gribētu to iespaidot.
patīkami, ka 2012. gadā sarosījušies novada jaunieši, kas 
īstenojuši vairākus projektus, kā arī piedalījušies dažā-
du novada pasākumu organizēšanā. pateicības dienā 
paldies teica arī uzņēmējiem, jo bez viņu atbalsta dau-
dzi pasākumi nebūtu izdevušies. Atliek tikai vēlēties, lai 
dāsnums 2013. gadā būtu tikpat liels kā aizvadītajā!

ziņas sagatavojuši kristīne duļbinska, anita zvingule, 
marta bumbiera, evita enģele, juris kālis, elīna 

uļanska, dzintra stradiņa, evita aploka, Līga tarbuna, 
eva eglīte, Liene preimane un jolanta Vaido–zālīte
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mācību centrs “LNi” Ķekavas novada baložu vidus
skolā kopā ar Ķekavas novada domi un baložu 
vidusskolu īsteno projektu “jauniešu integrācija 
darba vidē”.

projekta ietvaros baložu vidusskolas izglītojamie 
papildus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem 
apgūst loģistikas darbinieka profesiju, kas palīdzēs 
jauniešiem pēc vidusskolas pabeigšanas uzsākt darba 
gaitas vai izvēlēties nākamo profesiju.

Laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam vidusskolēni 
papildus vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem 
sestdienās apgūst ar loģistikas darbinieka profesiju 
saistītus priekšmetus – starptautisko tirdzniecību un 
muitas lietas, tirgzinību pamatus un prečzinības, 
iepirkumu, sadales, ražošanas un transporta loģisti-
ku.

Apmeklējot ražošanas, transporta un loģistikas uzņē-
mumus un izejot praksi tajos, izglītojamie iegūst 
ne tikai noderīgas zināšanas, bet arī profesionālās 
prasmes, kas ir tik ļoti nepieciešamas, uzsākot darba 
gaitas, un palīdz integrēt jauniešus reālā darba vidē. 
projekta noslēgumā izglītojamie saņems profesio-
nālās kvalifikācijas apliecību un varēs kļūt par darbi-
niekiem kādā no loģistikas uzņēmumiem vai turpināt 
izglītoties šajā jomā.

Loģistika ir samērā jauna darbības joma mūsu valstī, 
bet citviet pasaulē tā ir plaši attīstīta un nemitīgi mai-
nīga nozare. Loģistika ir ļoti plašs jēdziens, kas ietver 
izejvielu, resursu, ražošanas, gatavās produkcijas, 
pakalpojumu un informācijas plānošanas, izpildes un 
kontroles procesu no tās radīšanas vietas līdz nogā-
dāšanai līdz klientam ar mērķi samazināt izmaksas un 
pilnīgi apmierināt patērētāja vajadzības.

Mācību centrā “LNi” loģistikas darbinieka profesiju 
jau ieguvuši 198 izglītojamie, pašlaik mācības turpina 
vēl 139 jaunieši.

Līdz ar šo mācību programmu mācību centrs “LNi” 
piedāvā vidusskolēniem papildus apgūt arī daudzas 
citas mūsdienās aktuālas un pieprasītas izglītības 
programmas un kursus – uzņēmējdarbībā, projektu 
vadībā, nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, darba 
drošībā, kā arī apgūt profesijas, kas ļaus nākotnē 
iekļauties darba tirgū – piemēram, mūrnieka, lietveža, 
noliktavas pārziņa, drēbnieka, flīzētāja, aprūpētāja un 
citas profesijas.

vienlīdzīgas reģionālās attīstības nodrošināšanai un 
jauniešu noturēšanai reģionos, izmantojot šo Baložu 
vidusskolas programmas piemēru, lūdzam ikkat-
ru pašvaldību izvērtēt iespēju līdzīgas sadarbības 
uzsākšanai ar mācību centru “LNi”!

Mūsu speciālisti būs priecīgi atbildēt uz ikvienu jūsu 
jautājumu un nepieciešamības gadījumā tiksies ar 
jums klātienē.

papildu informāciju sniedz mācību centra “LNi” 
komercdarbības vadītāja dace kosa – 29455990; 
dace@lni.lv, www.lni.lv.

aiciNām paŠVaLdības izmaNtot 
projekta “jauNieŠu iNtegrācija 

darba Vidē” iespējas!
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Zane Ločmele
esam lepni un gandarīti, ka 2012. gadā Latvijas 
Republikas dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā 
varējām iesvētīt Aglonas novada heraldiskos simbo
lus – ģerboni un karogu.

vērtējot 2012. gadu, gribam atzīmēt varbūt ne dižākos 
darbus, bet tos, kas ieviesa būtiskas izmaiņas ikdienā.
* Noteikti jāmin ielu rekonstrukcija Šķeltovas un 
kastuļinas pagastā. Uzsākta Alejas ielas rekonstruk-
cija Aglonā un vērienīgs sakovas–Akmeneicas tilta 
remonts.
* iedibinājām jaunu tradīciju – godināt novada lauk-
saimniekus un uzņēmējus.

* kultūras dzīvei sarosīties ļaus atjaunotie saieta nami 
Šķeltovas un kastuļinas pagastā, kā arī brīvdabas 
estrāde grāveru pagastā.
* Aglonas novada svētkos otro gadu skatītājus priecēja 
vietējo jauniešu spēkiem veidots koncertuzvedums 
brīvdabas estrādē. pirms gada jaunieši populāras lat-
viešu un ārzemju dziesmas skandēja, pārliecinot, ka 
“Nekur nav tik labi kā mājās”, bet 2012. gadā horeo-
grāfes kultūras centra metodiķes guntas gulbes “virs-
vadībā” tika izdziedāta “tik dažādā mīlestība”.

Aglonas novads

2012. gads LatVijas paŠVaLdībās
2013. gada janvāra numurā iepazīstinājām ar pašiem svarīgākajiem notikumiem Latvijas 
43 pašvaldību dzīvē aizvadītajā gadā. tos izsvērt talkā aicinājām ikmēneša ziņu čaklās 
rūķētājas (un arī rūķētājus) – pilsētu un novadu sabiedrisko attiecību speciālistus.

tā kā 10. februārī mūs gaida vēl viena gadumija, kad saskaņā ar ķīniešu horoskopu pērn 
valdošo pūķi nomainīs Čūska, publicējam “bilances” otro daļu.

Žurnāla “Logs” jautājumi

* ja 2012. gadu jūsu pašvaldības dzīvē vajadzētu raksturot ar vienu vārdu vai simbolu 
(krāsa, dzīvnieks, putns, augs) – kāds tas būtu?

* kurš aizvadītā gada notikums, atskatoties pēc gadiem, varētu tikt uzskatīts par nozī
mīgāko jūsu pašvaldības dzīvē (jaunuzcelts objekts; jauna tradīcija; sena tradīcija, kurai 
izdevies piešķirt jaunu, īpašu skanējumu u.tml.)?

* jūsu pašvaldības novēlējums gadumijā savai pašvaldībai un/vai citām Latvijas pašval
dībām.
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* Aglonas novads arvien populārāks kļūst Latvijas velomīļu vidū. Augustā aizritēja jau piektais velodienas pasā-
kums “ar veļiku pa aglyunu”. Jaunākajam dalībniekam bija divi gadiņi, bet vecākajam – 79 gadi.
* sociālās aprūpes centrs “Aglona” sadarbībā ar Aglonas novada domi veiksmīgi īstenoja teritorijas labiekār
tošanas projektu, lai uzlabotu brīvā laika pavadīšanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Visiem pašvaldību darbarūķiem novēlam, lai Čūskas gads ir tikai pozitīvām domām piepildīts, lai 
darba augļi nes prieku, gandarījumu un vēlmi paveikt vēl vairāk novada labā, taču, ja arī gadīsies 
kāda čūskas indes pile, lai tā ir salda…

Apes novads
Ilze Ērmane

Mūsu novads jau divus gadus dzīvo ar devīzi “dvēsele priecājas”. Arī 2012. 
gads pašvaldībā bijis piepildīts ar vairākiem veiksmes stāstiem, lai mēs varētu 
droši teikt – jā, Apes novads ir vieta, kurā savai dvēselei rast prieku un reizē arī 
mieru.

2012. gada “bilancē” atspoguļosim tikai tās aktivitātes, kas palīdz novada iedzīvotājam sevi pilnveidot, attīstīt 
un dzīvot labākā un sakārtotākā vidē.
* projekta “ak, šī jaukā lauku dzīve apes novada dziesmās, dejās un darbos” ietvaros tika veidota koncert-
programma ar valda zilvera dziesmu ciklu “skaņi skand Apes dziesmas”, papildus radot arī jaunu deju tautisko 
deju kolektīvam “Metenis” ar nosaukumu “sliņķis gāja lūkot sievas”.
* projekta “buy local” (pērc vietējo preci) viens no lielākajiem ieguvumiem ir mūsu uzņēmēju aktivizēšana, izvei-
dots Apes novada un setu novada uzņēmēju katalogs “Laba prece no vietējā ražotāja rokām” un uzņēmēju 
datubāze www.setoape.eu. projekta laikā īstenota arī ideja par koksnes pārstrādes centra izveidošanu uz dāvja 
ozoliņa Apes vidusskolas bāzes ar mācību klasēm gaujienā, trapenē un virešos. skolu darbmācības klasēm 
sarūpēti nepieciešamie instrumenti un darbgaldi, radot iespēju apstrādāt koksni ne tikai skolēniem, bet arī 
vietējiem amatniekiem, mazajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem.
* Lai Latvijas un citu valstu iedzīvotāji būtu informēti par notikumiem Apes novadā, 2012. gada pavasarī atvērta 
jaunā mājaslapa www.apesnovads.lv, kas tapusi projekta “apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana” 
ietvaros. projektu turpinot, top Apes novada attīstības programma un teritorijas plānojums.
* domājot par gados vecāko iedzīvotāju labklājību un drošību, uzsākts projekts “inovatīvi risinājumi veco 
laužu aprūpei mājās” – iegādātas un ierīkotas drošības pogas Apes novada iedzīvotāju mājās, tiek pilnveidotas 
zināšanas veco cilvēku aprūpē un iepazīti jaunākie tehnoloģiskie risinājumi sociālajā nozarē.
* eiropas sociālā fonda projektā “sociālās rehabilitācijas pasākumi apes novada sociālā riska grupu integ
rēšanai sabiedrībā” tika izveidotas desmit atbalsta un motivācijas grupas, kur 126 Apes novada iedzīvotāji 
saņēma psiholoģisku atbalstu, ieguva dažādu informāciju par ģimenes veidošanu, vispārējām dzīves vērtībām 
un, komunicējot cits ar citu, iemantoja jaunus draugus un paziņas.

* sadarbībā ar mūsu igauņu kaimiņiem Monistē tiek 
īstenots projekts par pārrobežu amatniecības tīkla 
attīstības veicināšanu “idea on the border” (ideja uz 
robežas). Apē novada iedzīvotāji var apgūt aušanas, 
klūgu un meldru grozu pīšanas pamatus, igauņu 
valodu, kā arī tiek organizēts pārrobežu gadatirgus. 
2013. gada 12. maijā varam aicināt “Loga” lasītājus 
uz pierobežas lielajām tirgošanās lustēm apē!
2013. gadu Apes novada iedzīvotāji aizvadīs nozī-
mīgu jubileju zīmē – Apes pilsētai apritēs 85 gadi, 
Jāzepa vītola 150 gadu jubilejai par godu īpašas būs 
tradicionālās Mūzikas dienās gaujienā, trapenē 
– 80 gadu jubilejas piemiņas pasākumi ojāram 
vācietim, jau 40. reizi startēs motokross “vaidavas 
kauss”. ceram, ka šie notikumi izdosies atmiņā 
paliekoši!
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Ilona Vītola, Lauma Raciborska
2012. gads pašvaldībā aizritējis kā bitēm – katrs ar savu ikdienas darbu ir nesis ieguldījumu kopējā novada 
attīstībā. dažādie notikumi, amatpersonu un sadarbības partneru vizītes un īstenotie projekti cits pēc cita gluži 
kā medus šūnas radījuši aizvadītā gada koptēlu.

* Nozīmīgākais aizvadītā gada notikums bija Latvijas Valsts 
prezidenta andra bērziņa vizīte, kuras laikā prezidents 
iepazinās ar novada ekonomisko situāciju, kā arī piedalījās 
renovētās bērzpils ielas atklāšanā, kas ir viens no vērienīgā-
kajiem realizētajiem projektiem novadā aizvadītajā gadā.
* pie lielākajiem īstenotajiem projektiem 2012. gadā jāmin 
bērzpils ielas renovācija, ūdenssaimniecības attīstības pro-
jekts tilžas pagastā, bērzpils pagasta ielu un apgaismojuma 
rekonstrukcija, krišjāņu tautasnama rekonstrukcija un gais-
mas objektu nomaiņa balvos. Aizvadītajā gadā pašvaldības 
līdzekļi tika piešķirti novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
remontdarbiem un bērnu rotaļu laukumu izveidei.
* svarīgs noti-
kums aizvadītajā 

gadā bija balvu vissvētās dievmātes Aizmigšanas pareizticīgās baznī
cas celtniecība, ko novada iedzīvotāji gaidījuši jau vairākus gadus.
* Lepojamies, ka mūsu novads piedalījās konkursā “eiropas gada 
pašvaldība 2012” un ieguva nomināciju “pašvaldība senioru vērtī-
bas celšanai sabiedrībā”.

Lai 2013. gada garumā ikkatram no mums līdzās prieka eņģe-
ļi, dienas ir baltas un domas – gaišas!

Balvu novads

Ilona Plaude
Aizvadīto gadu mūsu pašvaldībā raksturo kopdarbība, jo 2012. gadā 
pieņēmām novada attīstības programmu 2012.–2024. gadam, kuras 
vadmotīvs – nākotnē censties izveidot pašpietiekamu novadu.
Mērķa sasniegšanai gribam pirmām kārtām atbalstīt mūsu uzņē-
mējus. priekšroka saņemt pašvaldības finansiālo un administratīvo 
atbalstu tiek dota vietējiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzē-
jiem, kuri apvienojušies kooperatīvos vai citās kopdarbības formās.
tāpēc likumsakarīgi, ka tieši beverīnas novada lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīva “beverīna agro” tirdzniecības stenda 
atvēršana rīgas centrāltirgū ir 2012. gada svarīgākais notikums, kas 
apliecina novada sabiedrības spēju sadarboties kopējam mērķim.

Mūsu novēlējums mazajām Latvijas lauku novadu pašvaldībām: rast ticību saviem spēkiem un varē-
šanai katram atsevišķi un kā kopienai, lai kopā veidotu labāku dzīvi novadā! Tieši sabiedrības spēja 
sadarboties jeb kopdarbība, kas balstīta ne tikai uz peļņas gūšanu, bet gan uz vietējām tradīcijām un 
mūsu senču garīgajām vērtībām, būs izšķiroša Latvijas lauku novadu attīstībai.

Beverīnas novads
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Kristīne Vilciņa
2012. gadu mūsu novada dzīvē var salīdzināt ar strazdu pavasarī – ātru un darbīgu.

vēsturiskākie brīži pērn:
* ilgus gadus apspriestā un gaidītā bērnu spēļu lauku
ma izbūves pirmā kārta;
* festivāla “baltica 2012” pasākums un cesvaines nova
da svētki;
* nozīmīgākie projekti – pašvaldības administratīvās 
ēkas siltināšana un ūdenssaimniecības sistēmas sakār-
tošanas otrās kārtas uzsākšana cesvainē.

Izturēt un ticēt sev! Lai šogad izdotos izveidot nelie-
lo pašvaldību apvienību, kura reāli darbotos!

Cesvaines novads

Guna Maļinovska
2012. gadu varētu nodēvēt par zaļās un dzeltenās krāsas 
gadu, jo šogad tika apstiprināts dagdas novada karogs.

* dagdas novadā tika atklāti vairāki jauni objekti 
– sporta zāle svariņos, multifunkcionālais Jaunatnes 
iniciatīvu centrs, Jaundomes muižas vides izglītības 
centrs un ekspozīciju zāle un vides izglītības un kultū-
ras centrs “ķepa”.
* gada notikums bija dagdas pilsētas 20 gadu jubi
leja, ko svinējām nedēļu. tās ietvaros notika tik daudz 
dažādu pasākumu, kuros iesaistījām pilnīgi visus – 

gan pašus mazākos novada iedzīvotājus, gan jauniešus, 
gan pieaugušos, gan seniorus. svētku gaitā tika iesvētīts 
jaunais novada karogs, notika koncerti baznīcā, pilsētas 
estrādē, centrālajā laukumā un pie pansionāta, skatītājus 
priecēja Nacionālo bruņoto spēku goda sardzes defilē, 
leļļu un novada pašdarbnieku teātris, skrējiens pa pilsē-
tas ielām, oriģinālāko peldrīku sacensības, amatniecības 
gadatirgus ar maizes cepšanu, jauno talantu konkurss, 
zirgu rikšošanas sacensības un sabiedriski aktīvāko dag-
dāniešu godināšana.

Tikumiska un garīga sevis paša pilnveidošana ir sabiedrības un valsts dzīves galvenā ķīla un pamats. 
Nav iespējams izmainīt uz labu veselumu, nepilnveidojot tā daļas. Pareiza visu vecumu, sociālo un 
politisko cilvēku grupu prāta ievirze vistiešākajā veidā noteiks Tēvzemes labklājību. Novēlam mieru un 
pārticību katrās mājās! Lai izdodas visas labās ieceres!

Dagdas novads
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Olga Davidova
Aizvadītajā gadā noslēdzās divi nozīmīgi projekti – Višķu stadiona vieglatlētikas arēnas un Višķu estrādes 
rekonstrukcija. stadiona komplekss višķu pagastā tika uzbūvēts 1969. gadā. Rekonstrukcijas gaitā atjaunojām 
vieglatlētikas laukumu, tribīnes skatītājiem un tiesnešiem, komentētāju telpu, vasaras nojumi un apgaismoju-
mu. vieglatlētikas arēnas skrejceļš ar sintētisko poliuretāna segumu turpmāk ļaus rīkot starptautiska mēroga 
sacensības. 18. augustā svinīgi atklājām višķu estrādi, kas turpmāk pulcēs korus, deju kolektīvus, folkloras 
ansambļus, mūziķus un teātra spēlētājus, amatniekus un skatītājus uz kopējiem svētkiem, kā arī atjaunot višķu 
estrādei senāk tik populārā kultūras objekta statusu.
gadam noslēdzoties, Līksnas Romas katoļu baznīcā notika ekumēniskais dievkalpojums, kurā tika iesvētīts 
daugavpils novada karogs. tas sadalīts divās vertikālās joslās: kreisā – sarkanā krāsā, bet labā – baltā krāsā, 
kuras joslā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar 

melnu punktu rindām zaros. karogs simbolizē ne tikai 
daugavpils novada īpašo un nozīmīgo vietu uz Latvijas 
robežas, bet arī tā pagātni, tagadni un nākotni. sarkanā 
krāsa nozīmē enerģiju un spēku, bet baltā – neatka-
rību, brīvību un prieku. karogs, kā zināms, ir uzvaras 
simbols, šis tēls simboliski atgādina, ka novadu gaida 
vēl daudzas uzvaras un ne mazums darāmā.

Kolēģiem citās pašvaldībās novēlam veiksmi nākot-
nes izaicinājumos. Lai jaunais gads paver durvis 
pārvērtību pilnām idejām un īpašiem, patīkamiem 
pārsteigumiem!

Daugavpils novads

Kristaps Zaļkalns
2012. gads mūsu pašvaldībai bija varens kā lācis, ātrs kā strauss un čakls kā skudra.

* Aizvadītajā gadā īstenojām ļoti lielu skaitu projektu, piesaistot patiešām vērienīgas investīcijas engures, 
Lapmežciema un smārdes attīstībai. kad gada nogalē palūkojāmies uz padarīto, izrādījās, ka 2012. gadā esam 
uzstādījuši apgūtā eiropas fonda finansējuma rekordu, piesaistot gandrīz trīs miljonus latu (šī summa ir krietni 

lielāka par pašvaldības budžetu!). Realizēts rekord
skaits eiropas projektu – četri ūdenssaimniecības 
projekti smārdē, engurē un Lapmežciemā, nosiltinā-
tas četras izglītības iestādes, rekonstruēts Auniņparks 
engurē un parks Lapmežciemā, ieskaitot divu estrāžu 
rekonstrukciju, tāpat par eiropas fondu naudu izbūvē-
tas divas ielas, kā arī īstenoti daudzi citi projekti.
* patīkami, ka eiropas fondu apguvē iesaistās arī iedzī-
votāji, ar kuriem kopā pabeidzām Vēju dārzu, kas jau 
ieņēmis vietu tūrisma aģentūru jaunākajos bukletos.
* Liels prieks par to, ka mūsu darbus novērtē arī 
Latvijas Valsts prezidents andris bērziņš, kurš Lielajā 
talkā bija izvēlējies talkot mūsu novadā, palīdzot jūras 

Engures novads
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Laura Afanasjeva, Elīna Bite, Lāsma Skļarska, Aiga Sleže
kopš 2012. gada nogales par Jēkabpils simbolu kļuvis darbīgais zirgs, jo vēs-
turiskajā pilsētas tirgus laukumā tika uzstādīts jauns vides objekts – zirgs ar 
ratiem. Šo, pēc unikālas tehnoloģijas veidoto objektu, jau paspējuši iemīļot 
gan pilsētnieki, gan Jēkabpils viesi – katru dienu pie tā var sastapt iedzīvotā-
jus, kas iemūžina Jēkabpils zirgu fotogrāfijās un priecājas par tā skaistumu. 
Jēkabpils zirgs ar pilsētas iedzīvotājiem uzsācis komunikāciju arī populārākajā 
sociālajā tīklā www.draugiem.lv/zirgs.

zirgs, kā zināms, ir strādīgs, aktīvs un darbīgs. tieši tāds Jēkabpils pilsētas paš-
valdībā bijis aizvadītais gads.
* Noslēdzās vērienīgais pilsētas centrālo – rīgas un brīvības – ielu rekonstruk-
cijas projekts.
* Uzstādīti jauni vides objekti – strūklaka krustpils pils dīķī un zirgs ar ratiem.
* jēkabpils reģionālajā slimnīcā uzlaboti ģimenes ārstu prakšu kabineti, 
uzsākti jaunās infekcijas slimību nodaļas un dienas stacionāra ēkas būvdarbi, kā arī piesaistīti jauni kvalificēti 
medicīnas speciālisti.
* skolās uzsākta vienotas informatizācijas sistēmas ieviešana, kas mācību procesu padarīs mūsdienīgu un kva-
litatīvu, veicinot jaunās paaudzes konkurētspēju darba tirgū. par pamatu šīm inovācijām kalpo vienotā optiskā 
tīkla izveide starp pašvaldību un tās iestādēm.

* Novērtējot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sasniegumus informatizācijas jomā, jau otro 
reizi saņēmām efektīvas pārvaldības gada 
balvu.
* Ar grandioziem pasaules klasikas uzvedu
miem Jēkabpilī viesojās Latvijas Nacionālā 
opera un krievijas valsts kamermūzikas teātris 
“sanktpēterburgas opera”.
* izstrādāta Jēkabpils pilsētas attīstības prog-
ramma 2012.–2018. gadam un Jēkabpils pilsē-
tas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 
gadam, kas iezīmē tās prioritātes, kas tuvinās 
mūs vīzijai par jēkabpili kā labo pārmaiņu 
pilsētu.
* Notika vērienīgas rallijsprinta, rallijreida un 

ātrumlaivu sacensības “motoru svētki 2012”.
* Nodibināts basketbola klubs “jēkabpils”, kas ar panākumiem startē Latvijas basketbola līgā.
* turpināta mežaparka infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu vēl labākas atpūtas iespējas zilā karoga plud-
malē un slēpošanas kalnā.

Pilsētas (un jebkuras pašvaldības) vērtība, tās dzinējspēks un sirds ir tās iedzīvotāji. Tikai strādājot 
kopā, uzklausot un izprotot, paslavējot un pakritizējot citam citu, varam bruģēt ceļu labo pārmaiņu 
virzienā gan Jēkabpilī, gan Latvijā.

Jēkabpils 
pilsēta

krasta kāpu nostiprināšanas darbos Lapmežciema pusē.
* engures novadu šķērsoja pasaulē garākais skrējiens “the World harmony run”, un smārdē notika i Latvijas 
sieviešu vokālo ansambļu konkursa fināls.

Gribētos pašiem sev un visām pašvaldībām novēlēt, lai 2013. gadā par padarāmo darbu ir gandarī-
jums gan pašiem, gan iedzīvotājiem! Lai cilvēkos dzirkstī dzīvesprieks un visi varam strādāt ar entuzi-
asmu, vairojot prieku apkārtējos. Lai visiem veselība – pārējo ar darbu sasniegsim!
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Līva Benete, Vita Andžejevska
par mūsu pašvaldības simbolu pērn kļuva pīlādžu odziņas. kultūras aģentūra 2012. gada vasarā izstrādāja un 
iepazīstināja iedzīvotājus ar jauno talismanu, kura mērķis ir veidot spilgtu tēlu, lai veicinātu ķekavas novada 
atpazīstamību visā Latvijā un ārpus tās. pīlādžogas arī raksturo 2012. gadu ķekavas novadā. Mūsu talismans ir 
miera, draudzības un saticības simbols. Jau senos laikos šim kokam piedēvētas maģiskas spējas, un kā mājas 
svētību pīlādzi stādīja katrā pagalmā. Nākotnē ķekavas novadā plānots iestādīt pīlādžu aleju, no iegūtās ražas 
gatavot pīlādžu ievārījumu un dažādus dzērienus. pīlādžu odziņas izmantojam daudzos pasākumos, piemē-
ram, mazo vokālistu konkursā “odziņa”, Novada svētkos, zinību dienā, labdarības pasākumos u.c.

2012. gadā par vēsturisku dienu uzskatāms 23. novem-
bris, kad tika uzsākti ilgi gaidītās Ķekavas sākumskolas 
būvdarbi un pamatos svinīgi iemūrēta vēstījuma kapsu-
la nākamajām paaudzēm. iecere radās jau 2000. gadā, 
diemžēl pirmais projekts līdz galam netika izstrādāts. 
2007. gadā izstrādāja tehniskā projekta otru variantu, 
kas netika realizēts un 2012. gada sākumā tam iestājas 
noilgums. tāpēc 2012. gada februārī ķekavas novada 
dome pieņēma lēmumu veikt izmaiņas otrajā pro-
jektā (tapa trešais variants), lai varētu sākt būvdarbus. 
topošās ķekavas sākumskolas pirmā korpusa būvnie-
cību plānots pabeigt gada laikā. kopējā mācību kor-
pusa platība būs 2920 m2. sākumskolā zinības iegūs 
vairāk nekā 700 ķekavas novada bērnu. Jaunas un 
mūsdienīgas sākumskolas būvniecība ķekavas novadā 

ir ļoti nepieciešama, jo, ņemot vērā pašreizējo deklarēto bērnu skaita dinamiku novadā un pozitīvās nākot-
nes prognozes, šobrīd sākumskolas bērniem pašvaldības izglītības iestādēs ir vietu deficīts. speciālisti lēš, ka 
sākumskolas audzēkņu skaits tuvākajos septiņos gados vēl turpinās pieaugt par vairāk nekā 23%.

Ķekavas novads

Līva Tauriņa, Liene Preimane
Par limbažu novada veikumu jau lasījāt iepriekšējā numurā, šoreiz, atjaunojot vēsturisko patiesību, atkārtoti iepa
zīstinām ar ziņu rūpētājām.

Limbažu novads

Ginta Kraukle
* 2012. gads. silta vasaras nakts. Mirdz zvaigznes jūlija debesīs Līvānos, pašā daugavas krastā. tā varētu rakstu-
rot pilsētas dzimšanas dienas svētkus, kuros ar īpaši gatavotu programmu un vienīgo koncertu Latvijā viesojās 
dziedātāja Laima vaikule. tas bija skaists atelpas brīdis lielo un steidzamo darbu straumē.
* sanācis tā, ka tieši 2012. gadā Līvānu novadā noslēdzies daudzu nozīmīgu darbu cikls. ir siltinātas visas novada 
skolas (izņemot vienu), un pabeigta daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcija. Šķiet, esam vienīgā pilsēta 
Latvijā, kurā atjaunoti, asfaltēti, apgaismoti un labiekārtoti pilnīgi visi daudzdzīvokļu namu pagalmi. katrā pagal-
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mā uzstādīti koši bērnu rotaļu laukumi. Noslēgusies veloceliņa 
izbūve pilsētā Rīgas ielas (gandrīz 5 km) garumā. Līvāni ir koša 
pilsēta. to apliecina arī priecīgais sabiedrisko ēku krāsojums. 
priecājamies par rekonstruēto Līvānu novada centrālās biblio
tēkas ēku, kas ir viena no skaistākajām bibliotēkām Latvijā ar 21. 
gadsimtam atbilstošu saturu. viss minētais nebūtu iespējams bez 
saliedēta un brīžiem pašaizliedzīga komandas darba, bez tālre-
dzīgas novada vadības un iedzīvotāju atbalsta mūsu idejām.
* bet ar to jau mūsu darāmo darbu saraksts nebeidzas. Jau 
šovasar Līvānos taps jaunā autoostas ēka, vieglatlētikas manēža 
un jaunatnes daudzfunkcionālais iniciatīvu centrs. Noslēgsies 
Rīgas ielas vairākgadu rekonstrukcijas projekts, un beidzot iedzīvotājiem būs normālas ietves un apgaismojums 
visas pilsētas garumā. Jaunajā tūrisma sezonā durvis jaunās telpās vērs populārais Līvānu stikla muzejs. stikls ir 
sasalusi gaisma! Ja gribat to redzēt, brauciet ciemos un lūkojiet! kaut vai pilsētas svētkos – 20. jūlijā.

Ko novēlēt citiem kolēģiem pašvaldībās 2013. gadā? To pašu, ko sev. Atcerēties, ka starp gudriem cil-
vēkiem nav konkurences. Ir sadarbība! Novēlam, lai tā tas ir visās jomās!

Iveta Krieviņa, Esmeralda Tāle
Mūsu novads 2012. gadā turpināja tapt aizvien sakārtotāks un skaistāks!
* mālpils vidusskolā realizēts kpfi programmas projekts, ļaujot ēkai ne tikai kļūt “siltākai”, bet gluži vai atdzimt 
no jauna.
* kopš 2012. gada janvāra Mālpils novada Upmalās, bijušajā 
uzņēmuma “Laiko” ražotnē, darbojas dānijas kokapstrādes 
uzņēmums sia “kvist”. Uzņēmumā ražo liekti līmēta finiera 
mēbeles un mēbeļu detaļas – plauktus, galdus, krēslus, krēslu 
sēdītes un atzveltnes, gultu līstes, pat bērnu ragaviņas. tajā 
strādā ap 170 darbinieku, pārsvarā vietējie novada iedzīvotā-
ji. siA “kvist” jau ir sasniedzis divu miljonu eiro apgrozījumu 
gadā, un ražošana sevi pierādījusi kā rentabla. Liela daļa peļ-
ņas tiek investēta uzņēmuma attīstībā un atjaunošanā.

* 2012. gada 7. decembrī Mālpils novadā viesojās 
Latvijas Valsts prezidents andris bērziņš. prezidents 
apmeklēja uzņēmumu siA “kvist”, Mālpils sporta kom-
pleksu un Mālpils profesionālo vidusskolu, kā arī pie-
dalījās “Lielās lasītāju balvas 2012” pasniegšanas cere-
monijā Mālpils kultūras centrā.
* 2012. gada 22. aprīlī notika mūsu novadnieka – 
izcilā dailes 
teātra aktie-
ra Valentīna 
Skulmes 90 
gadu jubilejas 
atceres sarīko

jums ar aktieru olgas dreģes, gunāra placēna, Jura strengas, kaspara 
pūces un kinorežisora Jāņa streiča piedalīšanos un izstādes “gara 
aristokrāts – valentīns skulme” atklāšanu. Šo pasākumu, uz kuru bija 
ieradušies arī skulmju dzimtas pārstāvji – džemma skulme un didzis 
skulme, rīkoja Mālpils kultūras centrs.

Dodiet, un tiks dots arī jums! Lai 2013. gadā ik rītu jūs pamostos ar jauniem spēkiem un domām darīt 
mūsu mīļo Latviju vēl skaistāku!

Mālpils novads
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Baiba Trumekalne
2012. gads mūsu pašvaldībā būtu salīdzināms ar raibu, izturīgu un spēcīgu putnu, kurš savā lidojumā reizēm 
paceļas augstu gaisā, bet brīžam vairāk tuvojas zemei...

* Aizvadītais gads vēsturē noteikti iezīmējams kā pašvaldības ēku rekonstrukciju gads – jaunā un patiešām 
skaistā veidolā tērpusies Jaunogres vidusskola, ogres basketbola skola, pašvaldības aģentūras “dziednīca” un 
pašvaldības administrācijas ēka. gandarījums par iesākto pilsētas centrālās – brīvības ielas rekonstrukciju, kas 
turpināsies arī šogad.
* 2012. gadā novada pašvaldībā izstrādāti nozīmīgi plānošanas dokumenti – spēkā stājās jaunais novada 
teritorijas plānojums, tika pieņemts lēmums uzsākt novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 2013.–2037. 
gadam. Novada aktīvie jaunieši mudināja izstrādāt jaunatnes lietu stratēģiju 2012.–2017. gadam, ko apstiprinās 
šogad. tas ir pirmais jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments novadā. gada nogalē pašvaldība 
saņēma izglītības un zinātnes ministrijas balvu “darbs ar jaunatni 2012” kategorijā “straujākais lēciens darba 
ar jaunatni attīstībai pašvaldībā”.
* Lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību, 2012. gadā ieviests vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts 50 latu 
apmērā. tika rasta iespēja palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju atalgojumu.
* pašvaldība lepojas ar saviem izcilajiem un talantīgajiem cilvēkiem, kuri nes ogres vārdu pasaulē. viens no 
tiem – andris dambis, kurš janvāra sākumā piedalījās dienvidamerikas dakāras rallijā ar paša konstruētu elek-
troautomobili, kopā ar kolēģi Māri saukānu kļūstot par pirmo elektroautomobiļu ekipāžu sacensību vēsturē, 
kas šķērsojusi finišu. februārī novada dome A. dambim piešķīra ogres goda pilsoņa nosaukumu.
* pašvaldība aktīvi pievērsusies jautājumam par pilsētas tēla izveidi un visu paaudžu iedzīvotāju izklaides 
iespējām. gada sākumā tika atdzīvināta sena tradīcija – publiskās slidotavas ierīkošana. Maijā novadā atklāja 
tūrisma sezonu, organizējot Līkā tilta regati. Augusta beigās novada iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja 
baudīt patiešām skaistus pilsētas svētkus trīs dienu garumā. sadarbībā ar Mākslas akadēmijas jaunajiem māk-
sliniekiem septembrī ogres skaistākajās vietās tika uzstādītas vairākas granīta skulptūras. Aktīvi un mērķtiecīgi 
noris darbs dabas parka “ogres zilie kalni” labiekārtošanā. vasarā sakārtojām peldvietas ogrē un Madlienā. 
Jūnijā ķeipenes pagastā tika atklāts jauns tūrisma objekts – Šūpoļu parks, kurā uzstādītas augstākās šūpoles 
Latvijā (11 m). suntažos pabeigta skaistā brīvdabas estrāde. savukārt gada otrajā pusē mēneša garumā novadā 
tika rīkota “Foto diena 2012”, ko organizēja fotoklubs “ogre” sadarbībā ar pašvaldību.

* viena no ogres novada pašvaldības prioritātēm ir vide. 
vides programmas īsteno izglītības iestādes. iedzīvotāji 
aktīvi piedalās pašvaldības rīkotajos projektu konkursos 
“veidojam vidi ap mums” un “iedzīvotāji veido savu 
vidi”, kā arī konkursā “sakārtotākais namīpašums” indi-
viduālo dzīvojamo māju teritorijās. prieks, ka arī novada 
uzņēmēji attīsta ar vidi saistītu uzņēmējdarbību. Jūnijā 
siA “ķilupe” ogresgalā atvēra sadzīves atkritumu šķiro-
šanas staciju un kompostēšanas laukumu, piesaistot es 
kohēzijas fonda finansējumu. Šī ir pirmā šāda veida sta-
cija Rīgas reģionā. septembra beigās šķiroto atkritumu 
savākšanas laukums atklāts Madlienā.

* kaut gan ekonomiskā situācijā Latvijā nav spoža, 
uzņēmēji nenokar degunu. 2012. gada septembrī 
tika atklāta jauna, moderna govju ferma (siA “ogres 
piens”) un cūkkopības komplekss ar biogāzes ražotni 
“Rukši” (siA “baltic pork”). gada nogalē ogres biznesa 
un inovāciju inkubators sadarbībā ar pašvaldību jau 
trešo gadu organizēja Uzņēmēju dienu.

Citām Latvijas pašvaldībām vēlam to pašu, ko sev – nezaudēt darba sparu un optimismu, izmantot 
visas iespējas attīstīties un pilnveidoties, kā arī aizvien uzlabot komunikāciju ar saviem iedzīvotājiem 
un paplašināt sadarbību ar saviem partneriem! Vēl veiksmīgāku 2013. gadu!

Ogres novads
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ko mūsu novada vēsturei un iedzīvotājiem atstājis 2012. gads?
* 2012. gadā pabeigts pļaviņu novada ģimnāzijas un pii 
“bērziņš” ēku siltināšanas projekts, ko atbalstīja klimata 
pārmaiņu finanšu instruments. bērnudārzā ierīkota sistēma, 
kas automātiski nosaka siltuma patēriņu mēnesī un gadā. 
visus rādījumus var redzēt gaitenī novietotajā ekrānā, un 
siltuma daudzumu iespējams regulēt atbilstoši laikapstāk-
ļiem. 22. oktobrī ekspluatācijā nodeva pļaviņu novada 
ģimnāzijas atdzimušo ēku. Līdz septembrim darbus pabeigt 
nebija iespējams, tāpēc skolēniem mācību gada sākumā 
bija jāsadzīvo ar dažām neērtībām. Nosiltināta ēkas fasāde, 
nomainīta elektroinstalācija, apkures sistēma, vecie logi, 
iztīrīta ventilācija, nomainīts un siltināts jumts ēkas daļai 
gar daugavas ielu un sporta zālei, kur izbūvēta pilnīgi jauna 
apkures sistēma ar gaisa pūtējiem.
* 29. septembrī pļaviņu ģimnāzijas odzienas filiāle jaunajā sporta hallē svinēja savu 120. jubileju ar svētku 
pasākumu “Nekas nav mainījies”. 19. gadsimta beigās dibinātā skola piedzīvojusi dažādus laikus, bet turpina 
pastāvēt joprojām. cerams, ka daudzie vēlējumi par to, lai dzīves ritējums skolā neapstājas, – piepildīsies!

* 27. oktobrī kultūras centrā atzīmējām pļaviņu 
mūzikas skolas 55 gadu jubileju. gaviļnieki 
nebija iecerējuši plašu pārskatu par skolas dar-
bību, bet gan centās sagādāt patīkamu, emocio-
nālu kopābūšanu ar draugiem, skolasbiedriem, 
bijušajiem audzēkņiem, skolotājiem, kolēģiem. 
starp priekšnesumiem klausītājiem nolasīja 
apkopotās skolēnu domas par mācībām mūzi-
kas skolā un iemesliem, kas pievērsuši mūzikai. 
tam sekoja lielisks skolas absolventu koncerts 
un apsveikumi. Ar oriģinālu apsveikumu mūzi-
kas skolu svētkos sveica novada kultūras centrs, 
mudinot mūzikas skolas kolektīvu domāt par 

senioru apmācību mūzikā. vakara noslēgumā skolas direktore dita Ārgule pateicās saviem priekšgājējiem un 
visiem sveicējiem, īpaši novada domei par materiālo atbalstu un biļetēm uz operas izrādi.
* 1. un 2. novembrī pļaviņu novada ģimnāzijā notika Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcija jeb Latste. vairāk 
nekā 500 izglītības darbinieku un uzņēmumu pārstāvju piedalījās semināros, radošajās darbnīcās un iepa-
zinās ar tehnoloģiju ekspozīcijām. tika prezentēta jaunā Windows 8 operētājsistēma, kas ir kā starpposms 
no klasiskiem datoriem uz skārienjutīgām iekārtām. ekspozīcijās bija parādīti dažādi ar datoru savienojami 
mērinstrumenti un sensori un ar to darbību saistīta programmatūra ķīmijas, fizikas un citu mācību priekšmetu 
apmācībai.
* Vietalvas kapos restaurēta kapliča un salabota sēta, kas 
liegs meža zvēriem ziemā postīt kapus. siA “Jards” celtnie-
ki mēneša laikā paveica darbus par 18,5 tūkstošiem latu, 
kas iegūti, pārdodot izsolē izstrādei meža cirsmu vietalvas 
pagastā. celtnieki strādājuši, saudzējot dabas resursus – 
daļa kokmateriālu likti lietā atkārtoti, daļa iegūti, izmantojot 
nenoplicinošas mežsaimniecības principus, darbos izmantoti 
vesetas un lietusūdeņi, bet, sākot darbus, uz mežu pārvieto-
tas skudras, kas bija iemitinājušās kapličā.
* pļaviņu pilsētas iedzīvotāji un viesi sākuši izmantot jaunizbūvēto tualeti pilsētas skvērā pie pļaviņu kultūras 
centra daugavas ielā 49. Aprīlī tika uzsākts Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais 
projekts “zaļā pilsētvide”, kur eiropas savienības ieguldījums ir 85% apmērā. tualetē ierīkots ūdensvads un 
kanalizācija, telpas ir plašas un tiek apsildītas ar infrasarkano sildītāju. Atsevišķas telpas aprīkotas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un māmiņām ar zīdaiņiem. Jaunbūve plānota ar perspektīvu, jo pilsētas centrā turpinās 
celtniecība – tiek rekonstruēts pilsētas tirgus un taps laivu piestātne.

Pļaviņu novads
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Jānis Vaivods
Aizvadītais gads preiļu novadam bijis darbīgs un gaišs. izdevies iesākt daudz labu lietu, kas virzītas uz attīstību 
un mūsu cilvēku dzīves kvalitātes un vides uzlabošanu.
* 2012. gadā uzsākti ūdenssaimniecības sakārtošanas otrās kārtas darbi, turpinās ceļu infrastruktūras rekons-
trukcija, sākusies izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana, tiek pilnveidots sociālo pakalpojumu klāsts 
un kvalitāte, aktīva un daudzveidīga ir bijusi kultūras un sporta dzīve.
* Novads ir ticis pie sava jaunā ģerboņa, godam esam uzņēmuši pašvaldību delegātus un valsts augstākās 
amatpersonas Lps 23. kongresā.
* Aizvadītajā gadā izdevies piesaistīt vairākus privātos investorus, kuru īstenotās ieceres nesīs labumu nova-
dam arī tālākā nākotnē.

* gada noslēgumā par ieguldījumu novada iedzīvotā-
ju labklājības vairošanā, nopelniem uzņēmējdarbības 
attīstībā, akciju sabiedrības “preiļu siers” izaugsmē un 
preiļu vārda atpazīstamības veicināšanu Latvijā un ārpus 
valsts robežām A/s “preiļu siers” valdes priekšsēdētājam 
jāzepam Šņepstam tika piešķirts goda pilsoņa nosau-
kums.
* Laukos turpina atgriezties jaunieši, kas, nebaidoties 
smagā darba, pārņem savu vecāku saimniecības. Aktīvi 
tiek dibināti jauni uzņēmumi, kas meklē un atrod savu 
tirgus nišu. tiek veidotas biedrības, kas aktivizē un 
iesaista apkārtējos. tas ir apliecinājums cilvēku vēlmei 
dzīvot preiļu novadā, strādāt un atpūsties savā dzimtajā 

pusē. Mēs esam lepni par mūsu cilvēkiem, kas ne vien 
apzinīgi dara savus ikdienas darbus, bet ir aktīvi un 
atsaucīgi arī sabiedriskajā dzīvē.
* 2013. gadā mēs lauzīsim tradīciju, jo šogad tiks svinē-
ta ne vien pilsētas tiesību piešķiršanas 85. gadskārta, 
bet arī 665. gadadiena, kopš pirmo reizi vēstures 
avotos ir minēts preiļu vārds. Aicinām arī jūs pievieno-
ties svētku svinībām, kas notiks no 30. augusta līdz 1. 
septembrim!

Preiļu novads

Ieva Fogele
2012. gadu mūsu novadā varētu raksturot kā zaļo gadu, jo pērnā gada notikumi un realizētie projekti saistās ar 
zaļo nokrāsu.

* 2012. gada pavasarī ieguvām savu – priekuļu novada ģerboni, kura pamatā ir zaļš fons, uz kura attēlota zelta 
saule ar pulksteņa ciparnīcu.
* pavasarī gadskārtējo meža dienu ietvaros rīkotajā pasākumā par meža stādīšanu, kopšanu un izstrādi 
priekuļos pulcējās apmēram 1100 dalībnieku. pasākumu organizēja priekuļu novada pašvaldība un siA “Metsa 
forest Latvia”. Aicinājumam “Nāc līdzi, ejam mežā!” atsaucās ne tikai priekuļu novada, bet arī kaimiņu pašvaldī-
bu bērni, skolotāji un vecāki. divas skolēnu klases bija atbraukušas pat no balviem. Meža dienu apmeklētājiem 
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kopīgi ar dažādu nozaru meža speciālistiem 16 meža 
pieturās bija iespējams uzzināt par dabas aizsardzību, 
meža audzēšanu, kopšanu, par kokiem, augiem, dzīv-
niekiem mežā, ka arī iemēģināt roku šaušanā.

* viens no ļoti nozīmīgiem labiekārtošanas projektiem 
pērn tika īstenots Liepas pagastā – rekonstruēta un 
labiekārtota Lielā ellīte. tika sakopta klints apkārtne, 
novākti aizlūzušie koki, uzstādītas barjeras, lai ierobe-
žotu cilvēku plūsmu pa klints virsmu. ierīkojot barjeras, 
izmantota unikāla, videi draudzīga metode – skrūvpāļi, tos ieskrūvējot zemē un uz tiem uzstādot barjeras. Lai 
droša un ērta būtu pārvietošanās arī māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos, ierīkots apgais-
mojums un gājēju celiņš no videi draudzīga materiāla – māla klinkera. ellītē ir uzstādīta arī videonovērošanas 
kamera, kas tiek translēta priekuļu novada mājaslapā www.priekuli.lv, kur ikviens interesents var aplūkot 
objektu tiešsaistē.
Lai novirzītu kaut daļu uzmanības no iespējamās unikālā ieža postīšanas, blakus klintij izveidots jauns objekts 
– kulta vieta – kulta akmens ar labirintu, uz kura ir arī putnu dzirdinātava un latviskās zīmes. tas ir prototips 
senlatviešu veidotajām svētvietām. Mums izdevies sakārtot ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski aizsargājamu dabas 
un kultūras pieminekli, lai tas priecētu arī nākamās paaudzes.
Liepas ellītes atklāšanas svētkos bērnudārza audzēkņi un Liepas pamatskolas absolventi Liepas ciematā iestā-
dīja 40 jaunas liepiņas.

* turpinot 2011. gadā uzsāktā saules parka labiekār-
tošanu, aizvadītajā gadā ar Hipotēku bankas atbalstu 
parkā tika ierīkota saules taka. tas ir gājēju celiņš 30 
metru garumā, un gar to izveidotas 30 dažādu ārst-
niecisko augu dobītes saules formā. veidojot saules 
taku, pieaicinājām arī konsultantu – fitoterapeitu 
Artūru tereško. taka veidota no dažādu izmēru oļiem. 
staigājot pa saules taku basām kājām, augu enerģētis-
kā iedarbība pastiprinās un summējas ar pēdu aktīvo 
zonu masāžu.
* pie nozīmīgiem zaļajiem darbiem jāatzīmē Veselavas 
muižas parka rekonstrukcija – iestādīti koki un krūmi, 
ievērojot 19. gadsimta eklektikas stila īpatnības, atjau-

noti divi tiltiņi. tāpat atjaunota arī vēsturiskā melnalkšņu aleja gar iebraucamo ceļu pie muižas ēkas. tā kā 
muižas ansamblī ir saglabājusies unikāla meliorācijas sistēma – grāvju malas nostiprinātas ar laukakmeņu 
sienu – uzsākta pakāpeniska tās 
atjaunošana, saglabājot vēstu-
res liecības nākamajām paau-
dzēm. savukārt muižas parka 
daļā pie brīvdabas estrādes pil-
nībā atjaunotas koka kāpnes 
dabas takās gar Rauņa upi.

2013. gadā vēlam visiem 
būt gudriem, izturīgiem un 
pacietīgiem! Sargājiet mums 
visiem dabas dotās četras 
veltes – dvēseles brīvību, 
gara spēku, prāta gaišumu 
un sirds labestību!
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Olga Grišina
2012. gads Rēzeknē bija brīnišķīgu pārmaiņu laiks. Jau pašā Rēzeknes pilsētas vārdā ietverts cēlā zieda – rozes – 
nosaukums, kura pumpurs jau ir mazliet pavēries un pavisam drīz apburs visus ar savu jauko ziedu un aromātu. 
Rēzekne uzplaukst. tā ir likumsakarība – rēzekniešu, kas iegulda savu sirdi dzimtās pilsētas labklājībā, neatlai-
dīgā darba rezultāts.

2012. gads iezīmējās ar vairākiem nozīmīgiem pasākumiem.
* 1. septembrī Rēzeknē tika atklāts Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “zeimuļs”, kas tagad ir ļoti 
populārs bērnu un jauniešu vidū. No “zeimuļa” līdz jaunajai Latgales vēstniecībai “gors” (to atklājām 30. maijā) 
izveidota jauna gājēju iela gar rēzeknes upi, ko pilsētas iedzīvotāji ir ļoti iemīļojuši.

* veikti pilsētas galvenās transporta maģistrāles – atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas pamatdarbi, tostarp 
uzstādīts dekoratīvais apgaismojums, jauni soliņi un pulksteņi. pabeigta zilupes ielas rekonstrukcija, veikta vai-
rāku pašvaldības ēku renovācija. pilsētā tiek uzstādīta koģenerācija, atjaunota ūdenssaimniecība, modernizēta 
pilsētas slimnīca.
* Rēzeknē dzīvo ļoti sportiski cilvēki – 2012. gadā šeit notika liels pusmaratons, kurā piedalījās viesi no visas 
Latvijas un ārzemēm. Aizvadītajā gadā notika arī svarīgi kultūras pasākumi: iii pasaules latgaliešu saiets, baroka 
mūzikas dienas, teātru festivāls “soli pa solim”, pilsētas svētki un daudz kas cits.

Jaunajā gadā novēlam kolēģiem izturību, pacietību un neizsīkstošu enerģiju visambiciozāko ideju 
īstenošanā! Vēlam jums arī vairāk brīvdienu, lai būtu laiks atbraukt uz Rēzekni un izbaudīt Latgales 
viesmīlību, sirsnību un siltumu!

Rēzeknes pilsēta

Inga Koleča
Mūsu novada devīze – “esi savējais ropažu novadā!”. Mūsu lielākā vērtība ir radoši, uzņēmīgi, darbīgi un ini-
ciatīvas bagāti cilvēki, un mēs vēlamies, lai ikviens Ropažu novadā justos patīkami, ērti, labi un būtu vienmēr 
gaidīts.
* Lepojamies ar to, ka Ropažu novads ir līderis mājokļu siltināšanas jomā Latvijā. iedzīvotāji izrādījuši lielu 
ieinteresētību un aktivitāti savu mājokļu siltināšanā. tā, piemēram, zaķumuižas ciematā drīzumā gandrīz visas 
daudzdzīvokļu mājas būs nosiltinātas un rekonstrukcijas gaitā ieguvušas jaunu, modernu, skaistu ārējo veido-
lu, vienlaikus kļūstot ilgtspējīgākas un, kas nav mazsvarīgi, samazinot iedzīvotāju ikmēneša apkures izmaksas.
* pateicoties pašvaldības un eiropas savienības līdzfinansējumam un novada iedzīvotāju aktivitātei, piedaloties 
vietējās rīcības grupas izsludinātajos LAd projektu konkursos, bērni vairākos novada ciematos tikuši pie jau-

Ropažu novads
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niem, moderniem aktīvās atpūtas rotaļu laukumiem.
* sākām izstrādāt novada attīstības programmu nāka-
majiem septiņiem gadiem. tajā iesaistījām iedzīvotā-
jus, uzņēmējus un jauniešus, kopīgi domājot par to, kā 
saredzam novada attīstību turpmāk.
* esam ieguvuši arī neparastu kultūras projektu “āra 
lasītava”, kas vienuviet pulcēja tos, kas vēlas apgūt 
ko jaunu un neparastu, būt klāt meistarklasēs džezā, 
blūzā, ielu vingrošanā, mandalu veidošanā, kulinārijas 
prasmēs, zvaigžņu vērošanā, grāmatu lasīšanā utt.
* “Rīgas festivāla” ietvaros pirmoreiz Ropažu baznīcā 

notika džeza mūzikas nakts 
koncerts ar latviešu vokālā 
džeza grupu “framest”.
* Jau piekto gadu pēc kārtas Ropažu novadā notika populārais novada iepazīšanas 
pasākums kopā ar Ropažu novadpētnieku Andreju planderu “ar velo pa novadu”, 
kurā ar interesantiem nostāstiem un leģendām iepazinām novada īpašās, vēsturiskās 
un visādi citādi interesantās vietas.
* dienu pirms valsts svētkiem (arī jau piekto gadu) īpašā ceremonijā “ropažu novada 
lepnums” godinājām tos novada ļaudis, kuri bijuši nesavtīgi, novada labā paveikuši 
ko patiesi nozīmīgu un godam nesuši Ropažu vārdu ārpus novada robežām.

Jaunajā gadā ikvienam vēlam iegūt sirdsgudrību un sirdsskaidrību! Būt līdz-
atbildīgiem, mērķtiecīgiem un atvērtiem un ikdienas steigā starp daudzajiem 
darbiem un atbildībām nepazaudēt mirkli sev, spēju priecāties un brīnīties!

Ilga Tiesnese
2012. gadu mūsu novadā varētu raksturot ar zaļo krāsu – jo esam zaļais novads – domājam, plānojam, strādā-
jam un dzīvojam “zaļi”. Jau 2009. gadā pieņēmām zaļo deklarāciju, esam realizējuši “zaļos” – alternatīvās ener-
ģijas un energoresursus taupošus projektus. salacgrīvas vidusskola, sporta komplekss, mūzikas skola un pii 
“vilnītis” “sildās”, izmantojot jūras siltumu, savukārt vasarā silto ūdeni vidusskola iegūst no saules kolektoriem, 
kas uzstādīti uz skolas jumta. zaļi domā arī novada uzņēmēji, jo duntes muižas Minhauzena muzejā šogad 
atklāja saules dārzu ar 261 saules paneli.

* 2012. gadā ieguvām pirmo vietu vARAM rīkotajā radošuma balvu konkursā vidējo pašvaldību grupā par 
jauniešu biznesa plānu konkursu komercdarbības uzsākšanai salacgrīvas novadā un pašvaldības iniciatīvu 
sadarbībā ar uzņēmējiem, organizējot skolēnu starptautiskās jauniešu nometnes.
* grūti nosaukt vienu nozīmīgāko 2012. gada notikumu. kultūras dzīvē tas noteikti ir akustiskās mūzikas 
festivāls “sudraba kaija” Liepupē, infrastruktūras jomā – uzsāktā jauniešu iniciatīvas centra rekonstrukcija. 
Lielākie un finansiāli ietilpīgākie darbi visā pašvaldības teritorijā saistīti ar ūdenssaimniecības projektiem, kas 
paredz gan jaunu ūdens un kanalizācijas vadu izbūvi, 
gan esošo rekonstrukciju. prāvākais – pāris miljonu 
vērts – tiek īstenots salacgrīvā.
* Uzsākta promenādes projekta izstrāde salacas labajā 
krastā, tās būvniecībai iedzīvotāji ved un dāvina akmeņus.
* svarīgākais, mūsuprāt, ir turpināt un attīstīt labas lie
tas. Jo arī Antuāna de sent – ekziperī Mazais princis saka: 
mēs esam atbildīgi par tiem, ko esam pieradinājuši... 
pieradinājuši mēs esam daudz – starptautisko Masku fes-
tivālu, plostnieku svētkus, biedrību dienu vasarsvētkos, 
Līgo teātra spēlēšanu, Jūras svētkus, “positivus” festivālu, 
novada senioru svētkus, starptautisko klasiskās mūzikas 
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un ziemeļlivonijas festivālus, Nēģu dienu un patriotiskās 
dzejas festivālu. par šiem svētkiem mēs daudz domājam 
un to ieceri attīstām, lai pie mums brauktu ciemos un 
klātienē redzētu salacgrīvas novada brīnišķīgo dabu, 
satiktu sirsnīgus un atvērtus cilvēkus un gūtu pozitīvu 
enerģiju!
* 2012. gadā noslēdzām sadarbības līgumu ar gabalas 
pašvaldību azerbaidžānā, turpinām draudzību ar paš-
valdībām Nīčepingā zviedrijā un Handevitā vācijā. 
turpinām labi uzsākto sadarbību ar konsultatīvajām 
padomēm, biedrībām un Nvo.

Citu pašvaldību un Salacgrīvas novada ļaudīm un 
pašvaldību darbiniekiem novēlam – lai nepietrūkst 
sirds siltuma un mīļuma šajā steigas pilnajā laikā! 
Biežāk atcerēsimies to labo, ko esam izdarījuši! 
Parasti labais šķiet pats par sevi saprotams un ātri aizmirstas. Reizēm ikdienībā, meklējot taisnību, 
ķildojamies, pārmetam cits citam, aizmirstam pateikt ko labu. Turpināsim strādāt un domāt, kā dzī-
vot labāk! Iespējams, tieši mums jāiestāda tas koks, kas nesīs augļus nākamajām paaudzēm. Dzīvosim 
šodienai un atcerēsimies, ka rītdiena jau rīt kļūs par šodienu! Strādāsim, jo mūsu vietā neviens cits 
neko nedarīs! Katrs gads ir labāks par iepriekšējo kaut vai tāpēc vien, ka tas būs citādāks.

Kristīne Jucīte
pēc teritoriālās reformas tieši pēdējā, 2012. gada laikā cilvēki novadu sākuši uztvert kā vienu 
veselu. tāpēc novada ģerboņa izstrāde un saņemšana no valsts prezidenta rokām bija 
nepieciešama un pareizā laikā, lai iedzīvotāji vēl vairāk apzinātos piederību salas novadam. 
ģerboņa pamatā ir sēļu karoga krāsas: zaļš, balts un sarkans, bet tā centrā – meža zemene, 
kas simbolizē ikvienu novada iedzīvotāju ar iespēju ziedēt un dot augļus par prieku sev un 
citiem.
visvairāk naudas pašvaldība atvēl izglītībai, bet kultūra ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, lai 
cilvēki vēlētos dzīvot mūsu novadā. tāpēc LAd projektu ietvaros veiktie remontdarbi salas 

un sēlpils kultūras namā priecē ikvienu kultūras pasākumu apmeklētāju un amatierkolektīva dalībnieku.
protams, ka jāsakārto arī attiecības ar apkār
tējo vidi, lai paaudzes pēc mums dzīvotu tīrā 
un sakoptā vidē. pabeigti būvdarbi kanali
zācijas tīklu izbūvei ozolkalna ielā un attī
rīšanas iekārtu rekonstrukcija salas ciemā, 
realizējot projektu “ūdenssaimniecības 
attīstība salas pagasta salas ciemā”. Ar 
LeAdeR atbalstu iegādāti konteineri, lai 
uzsāktu atkritumu šķirošanu.
publiskās apspriešanas rezultātā novada 
dome atbalstīja ieceri par polimēro mate
riālu un uz to bāzes radīto produktu ražo
šanu salā, ievērojot vides prasības. Mēs 
esam interesanti investoriem!

2013. gadā vēlam visiem daudz gaišu 
ieceru un plānu, tad atnāks arī to reali-
zācijas iespējas!

Salas novads
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Marika Grasmane
trīs krāsas – dzeltenā, kas simbolizē sauli, zilā – jūru un zaļā – mežus, ir saulkrastu novada 2012. gada galvenās 
krāsas. Šīs krāsas mirdz novada ģerbonī un karogā, apliecinot novada identitāti un stiprinot patriotismu, un 
ikviens darbs, kas šogad paveikts novada attīstībai un iedzīvotāju labā, vieno un rada kopības izjūtu – veido 
dzimtās un dzīvesvietas mīlestību.

Aizvadītais gads saulkrastiem bijis īpašs, tas nesa ganda-
rījumu un atziņu – ir padarīts daudz. Šajā gadā pēc fasā-
des renovācijas no jauna iemirdzējās zvejniekciema 
kultūras nams, uzposta vietējiem iedzīvotājiem un 
novada viesiem tik iemīļotā baltā kāpa, vairākās ielās, 
kā arī pie saulkrastu dzelzceļa stacijas atjaunotas un no 
jauna izbūvētas ietves, pilsētā rekonstruēta apgaismoju-
ma sistēma, zvejniekciemā jauniešu brīvā laika pavadī-
šanai izbūvēts skeitlaukums. saulkrasti uzziedēja vārda 
tiešā nozīmē. taču pats galvenais – pilsētai “iepukstējās” 
sava sirds – saules laukums, ko atklāja pagājušā gada 
maijā. pamazām novadā veidojas tradīcija nozīmīgus brīvdabas pasākumus organizēt jaunatklātajā laukumā.

Savstarpējo sapratni, darbošanās prieku un ticību saviem spēkiem novēlam visām Latvijas pašvaldī-
bām, to vadītājiem un iedzīvotājiem jaunajā – 2013. gadā!

Saulkrastu novads

Diāna Kondratenko
2012. gada nozīmīgākie jaunumi.
* 1. septembrī tika atklāta rekonstruē
tā dzelzceļa stacija, stacijas laukums un 
Laimas pulkstenis.
* Aizvadītā gada tūrisma sezonā ciemiņu 
skaits pieauga vidēji par 15–20%, palielinājās 
arī tūrisma pakalpojuma sniedzēju apgro-
zījums. Nozīmīgākais sezonas jaunums bija 
siguldas pils atklāšana pēc rekonstrukcijas. 
tajā iespējams izbaudīt Livonijas ordeņa 
brāļu ikdienu un piedalīties viduslaiku dzīrēs 
siguldas pils tornī.
* paplašināta novadā deklarēto iedzīvotāju 
identifikācijas karšu programma, tās saņē-
muši jau vairāk nekā puse novadā deklarēto iedzīvotāju.
* kopš 1. septembra novada iedzīvotājiem ir pieejami desmit bezmaksas autobusu maršrutu.
* Jau septīto gadu pieaug jaundzimušo mazuļu skaits. Novadā ir viens no Latvijā lielākajiem pašvaldību pabal-
stiem (minimālās algas apmērā) novadā deklarētajiem vecākiem. vērojot demogrāfijas rādītājus, 2013. gadā 
plānota jauna bērnudārza būvniecība, lai visiem novada mazuļiem būtu iespēja no pusotra gada vecuma 
apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes un vecāki varētu strādāt.
* 2012. gadā uzsāktas jaunas tradīcijas – veselības dienas, kurās novadnieki varēja saņemt bez maksas ārstu 
konsultācijas, un jaundzimušo novadnieku sveikšanas pasākums.

Siguldas novads
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* Uzlabojot drošību novadā, pašvaldības policijai 
iegādāts vēl viens operatīvais transportlīdzeklis, 
kas aprīkots ar audio un videonovērošanas sistē-
mām, izveidota pašvaldības policijas velopatruļa.
* Lai rosinātu iedzīvotājus pievērsties aktīvam dzī-
vesveidam, izveidots āra trenažieru laukums raiņa 
parkā, atjaunotas skeitrampas, veikts sporta sko
las fasādes remonts un siltināšana, uzsākta jauna 
stadiona būvniecība ar 200 m skrejceļu, futbola, 
pludmales volejbola un basketbola laukumu, tāl-
lēkšanas sektoru, vingrošanas rīku un āra trenažieru 
zonu. Notiek aktīvs darbs pie Laurenču sporta un 

aktīvās atpūtas kompleksa izveides, 
kas paredz izbūvēt unikālu slēpošanas 
trasi ar iebūvētu aukstuma iekārtu māk-
slīgā sniega seguma saglabāšanai un 
servisa māju. vasarā trasi varēs izmantot 
skrituļošanai, kā arī tā būs piemērota 
skriešanai, ko nodrošinās koka mulčas 
seguma josla gar asfaltēto daļu visā tra-
ses garumā.
* pašvaldība turpina investīcijas nova
da infrastruktūrā – izbūvēti gājēju un 
veloceliņi, ierīkots mūsdienīgs apgais-
mojums vairākās ielās, bet 23 gājēju 
pārejas aprīkotas ar speciālām lampām, 
veikti grantēto ceļu posmu remonti vai-
rāk nekā 35 km garumā, bet Rožu ielai 
uzklāts jauns asfalta segums.

Ināra Mikažāne
Mūsu pašvaldībai 2012. bija jubileju gads: apritēja 130 gadu, kopš ap skrīveru dzelzceļa staciju sāka veidoties 
pašreizējais novada centrs, 30. gadskārtu svinēja pirmsskolas izglītības iestāde “sprīdītis”, dižajam novadnie-
kam Andrejam Upītim atzīmējām 135. dzimšanas dienu, 10 un 15 gadu svinības bija vairākiem kultūras centra 
pašdarbības kolektīviem un pulciņiem. visa gada garumā skrīveros pastiprināta uzmanība tika pievērsta nova-
da vēsturei un skrīveriešiem, kuri devuši būtisku ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

* pērn skrīveri kļuva bagātāki par vienu sociālās 
palīdzības iestādi – dienas aprūpes centru, kas 
iekārtots atjaunotā namā un lieliski iekļaujas soci-
ālās aprūpes centra “ziedugravas” ēku kompleksā.
* pagājušajā gadā skrīveri iesaistījās kNhm 
(Nīderlandes) atbalstīto projektu īstenošanā. 
galvenais šajās iniciatīvās – ieraudzīt, kur nepie-
ciešams kaut ko sakopt vai uzlabot, atrast domu-
biedrus un pēc tam kopā izdarīt. izrādās, ka šāds 
brīvprātīgais darbs gan dod labumu sabiedrībai, 
gan rada prieku un sniedz gandarījumu pašiem 
darītājiem.

Tāpēc mūsu novēlējums – darīsim paši, darī-
sim kopā!

Skrīveru novads
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Marita Mūze
smiltenes novadu raksturo tā devīze – “Vieta, kur augt!”. tā ir vieta, kur attīstīta konkurētspējīga uzņēmējdarbī-
ba, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, radīta pievilcīga dzīves vide, kur dzīvo un darbojas gudri 
un izglītoti cilvēki. Ar šādu devīzi gadu no gada strādā smiltenes novada dome, lai dzīve novadā kļūtu arvien 
labāka. Liekas, ka beidzot esam sākuši dzīvot novadā kā viens vesels, nav vairs pilsētnieku un laucinieku, bet 
ir smiltenes novada ļaudis!

2012. gads aizritējis attīstības zīmē.
* tika realizēti vai iesākti vairāki vērienīgi projekti, pie-
mēram, lauku ceļu rekonstrukcija, pilsētas ielu rekon-
strukcijas otrā kārta, smiltenes kultūras nama rekon-
strukcija, palsmanes bērnudārza un grundzāles pamat-
skolas siltināšanas projekti, ūdenssaimniecības sakār-
tošanas projekti grundzāles, blomes, bilskas, variņu 
un palsmanes ciemā, smiltenes pilsētā, grundzāles un 
blomes brīvdabas estrāžu atjaunošana u.c.
* Ar novada iedzīvotāju atbalstu vasaras vidū tika 
izvēlēts smiltenes novada karogs, aizvadīti vērienīgi 
sporta un kultūras pasākumi.
* Lepojamies ar sava novada cilvēkiem, kuri pērn guva 
panākumus dažādu līmeņu sacensībās. īpaši jāatzīmē 
šķēpmetējas Līnas mūzes un bmX riteņbraucējas sandras aleksējevas dalība Londonas olimpiskajās spē
lēs. Līnas izcīnītā 13. vieta un sandras 14. vieta bMx ir ļoti augsts sasniegums.
* 2012. gadā domes augstāko apbalvojumu – titulu “smiltenes novada goda cilvēks” saņēma amatnieks, 
Latvijā pazīstamais mucu meistars alberts mednis, kurš septembra sākumā atzīmēja savu 99 gadu jubileju.
* Mūsu novadā dažādās nozarēs ir uzņēmumi, kas ieņem vadošas vietas visas valsts mērogā un minēti lielāko 
nodokļu maksātāju vidū, tāpēc smiltenes novadā ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņa radītājiem valstī. 
z/s “rožkalni” īpašnieks ivars ādamsons 18. novembrī saņēma valsts apbalvojumu – Atzinības krustu par izci-
liem sasniegumiem savā īpašumā, kā arī fonda “Lāčplēsis” goda zīmi bronzā. as “smiltenes piens” kolektīvs 
pērn atzīmēja savu 100 gadu jubileju, tās ietvaros uzdāvinot skaistus svētkus pilsētai un novadam. 2012. gada 
oktobrī jau iepriekš saņemtajiem apbalvojumiem piensaimnieki pievienoja vēl vienu – konkursa “sējējs 2012” 
balvu nominācijā “Lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā”. z/s “kalējiņi” pērn atklāja vienu no modernā-
kajām piena lopkopības fermām ne tikai novadā, bet arī Latvijā. slaucamo govju kūtī ar 320 vietām izmantota 
Latvijā mūsdienīgākā ganāmpulka nepiesietās turēšanas tehnoloģija.
* īstenojot divus projektus, smiltenē rekonstruēti un labiekārtoti deviņu ielu posmi un to krustojumi.
* vērienīgi remontdarbi pērn notika 1962. gadā celtajā smiltenes kultūras namā, ko plānots atklāt 2013. gada 
8. martā.

Novēlam, lai 2013. gads 
ienes ikvienā mājā vēl 
vairāk sirdsdegsmes 
un mīlestības, nezū-
došu enerģiju un opti-
mismu, jo tikai tā mēs 
spēsim celt gan savu, 
gan savas ģimenes 
un tautas labklājību! 
Neturēsim naidu cits uz 
citu, būsim saprotoši, 
laipni, dzīvespriecīgi un 
izpalīdzīgi!

Smiltenes novads
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Ginta Gailīte
Mūsu novads izveidojies vidzemes upju pērles gaujas krastos, tāpēc mūsu krāsa ir zilā. tai atvēlēta nozīmīga 
vieta novada ģerbonī un logo, zilo krāsu izmantojam novada suvenīros. Aizvadītajā gadā izvēlējāmies arī mūsu 
novada devīzi – “spēks no gaujas smelts” un iestādījām zilo puķu dobi pie plosta maketa. Mums patīk zilās 
krāsas simboliskā nozīme – stabilitāte, uzticamība, veiksme, gudrība, spēks, rāmums, bezgalība.

strenču novada ļaudis 2012. gada 4. augustā svi-
nēja sava novada svētkus, kopā pulcējot nova-
da iedzīvotājus, uzņēmējus, viesus un sadarbī-
bas partnerus. svētku diena noslēdzās ar nova-
da pašdarbības kolektīvu lieluzvedumu, ko pēc 
Žila verna romāna “Noslēpumu sala” motīviem 
veidoja režisors kārlis Anitens, bet viens no 
svarīgākajiem notikumiem bija strenču novada 
karoga pacelšana mastā.

Atkal no jauna savu vēsturi sācis rakstīt sedas kultūras nams, kas 
1. septembrī piedzīvoja atdzimšanu. vēsturiskā ēka būvēta 1959. 
gadā. senāk te notikusi rosīga kultūras dzīve, taču kopš 1996. 
gada kultūras nams netika izmantots, un staļina klasicisma stilā 
celtā ēka pamazām gāja bojā. Nu tajā atkal notiek pašdarbnieku 
rosība, atsākas koncerti un citi pasākumi.

Lai, baltus ceļus brienot, baltas domas rosās un pretim nāk 
tikai balti cilvēki! Lai baltas dienas un balti darbi 2013. gadā!

Strenču novads

Inita Roze
domājot, ko atveidot ģerbonī kā zīmīgu un raksturīgu tikai 
tērvetes novadam, nonācām pie vēl mazzināmas informā-
cijas. izrādās, ka tērvetes, bukaišu un Augstkalnes apkārtnē, 
pagastos, kas veido tērvetes novadu, sastopams Latvijā ļoti reti 
izplatīts savvaļas augs astrancija jeb lielā zvaigznīte, kas ir īpaši 
aizsargājams augs, pirmo reizi ievākta 1912. gadā. tātad – 100 
gadu garumā esam pratuši saglabāt novadā tikai mums dabas 
uzticētās īpašās vērtības.

2012. gads turpmāk saistīsies ar diviem galvenajiem notikumiem.
* Ģerboņa izveide, kuru svinīgi saņēmām valsts prezidenta pilī 6. septembrī. Mūsu 
īpašais lepnums saistīts ar to, ka novada ģerboņa autors ir tērvetes senvēstures muzeja vadītājs, mag.hist. 
Normunds jērums. tagad ierāmēts ģerboņa attēls jau svinīgi pasniegts katrai novada iestādei.
* Novada desmit gadu jubilejas svinības visa 2012. gada garumā. gada sākumā projektu nedēļā skolu jau
nieši filmēja, fotografēja, intervēja un izzināja iedzīvotāju, iestāžu vadītāju un uzņēmējdarbības pārstāvju vie-
dokli par tērvetes novada izveides ieguvumiem un iespējamiem zaudējumiem. darba rezultātā tika izveidota 

Tērvetes novads
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Gunita Ansone,
Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece

Mūsu pašvaldības aizvadītā gada nozīmīgā-
kais notikums bija ventspils piejūras brīvda-
bas muzejā organizētais ventspils novada 
desmit gadu jubilejas pasākums “pagastu 
dienas”, kas nu jau desmito reizi kopā pulcē 
visus ventspils novada ļaudis, lai godā celtu 
mūsu senču simtgadīgās ēdienu receptes un 
dažādu mājamatniecības meistaru izstrādāju-
mus. Rudens noskaņu palīdzēja radīt skaistos 
rakstos izadītie cimdi un zeķes. Novada ļau-
dīm un viesiem bija iespēja baudīt dažādus 
gardumus un saņemt arī receptes, iegādāties 
novada amatnieku darinātās gleznas, koka 
karotes, mēbeles un pītos grozus, kā arī nogar-
šot mājražotāju darinātos vīnus, sklandraušus 
un medu. kā katru gadu, arī šogad pasākumu 

kuplināja mūsu novada amatierkolektīvu un 
viesu priekšnesumi, bija iespēja arī vērot 
novada tautas tērpu parādi. īpašs prieks par 
jaunatnes iesaistīšanos latvisko tradīciju un 
prasmju pārņemšanā no vidējās un vecākās 
paaudzes. dažādās amatnieku meistarklasēs 
aktīvi līdzdarbojās novada mazpulcēni, kas 
tirgoja pašu izaudzēto produkciju.

Visiem Latvijas ļaudīm novēlam rūpē-
ties par savu novadu un mūsu skaisto 
Latviju, lai te būtu patīkami dzīvot, strā-
dāt un atpūsties! Lai rokas un prāts gurtu 
tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno 
tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!

vispusīgi informējoša ceļojošā izstāde, kas oktobrī apceļoja visas novada izglītības iestādes, bet valsts svētku 
pasākumā priecēja novada iedzīvotājus kultūras namā.
Novembrī savu nepieciešamību apliecināja skolās rīkotās sarunas ar jauniešiem par novadu, tā bija “tērvetes 
novada stunda”, bet vienkāršāk – lietderīga jauniešu patriotiskā izglītošana un audzināšana savam novadam.
vasaras vidū lielākā daļa iedzīvotāju tikāmies divu dienu kultūras programmā “roku rokā”, kad pie mums 
viesojās Latvijā populāri mākslinieki – tērvetnieki Žoržs 
siksna un Lauris Reiniks. tas bija brīnišķīgs sākums jau
nai tradīcijai – vasaras vidū savus iedzīvotājus pulcēt 
tērvetes novada svētkos.
Jubilejas gads noslēdzās ar decembrī sasaukto svinīgo 
domes sēdi, kurā pulcējās desmit gadu laikā novadā 
bijušie un esošie deputāti, iestāžu un pakalpojumu 
centru vadītāji, tie darbinieki, kuri ikdienā rūpējas par 
ikvienu novada iedzīvotāju. domes sēdē katrai nova-
da darbības jomai atradām “pievienoto vērtību”, un 
ikviens mirklis liecināja, ka pirms gadiem pieņemtais 
lēmums ir bijis pareizs.

Ventspils novads



horoskopi

LOGS58

kā saprast savu priekšnieku? kā pret viņu izturēties, lai 
darbā gūtu panākumus? Lai arī cik skaistas atsauksmes 
dzirdētas par organizāciju, kurā esat nolēmis strādāt, 
ar laiku atklājas arī daudz kas nepieņemams. Lai būtu 
mazāk rūgtu brīžu, ziņas par priekšniecību gūsim nevis 
no iestādes baumotājiem, bet no zodiaka zvaigžņotās 
kancelejas. tikai pēc dzimšanas datuma tur jau izvei-
dots vispārīgs katra cilvēka, jo sevišķi jūsu priekšnieka, 
portrets.

auns ♈
Labās īpašības: spēja atrast ceļu uz uzvaru, enerģiski veikt 
sarežģītu cīņu, rast oriģinālas idejas, lielas darba spējas.
trūkumi: paaugstināta agresivitāte, nevajadzīgs risks, 
steiga, nesavaldība, par maz neatlaidības.
seksuālās attiecības: prot gūt mīlas panākumus ar ātru 
un sarežģītu ofensīvu, plaša erotiskā iztēle, taču arī 
nosliece uz riskantiem piedzīvojumiem un paviršiem 
romāniem.
kā pie viņa veidot karjeru? svarīgākais – jāiemācās 
pielāgoties. otrkārt – miers un nosvērtība, kā priekš-
niekam pašam reizēm pietrūkst. Jums jāspēj ar entu-
ziasmu pieņemt jaunas idejas, taču kritiskā brīdī jābūt 
aukstasinīgam, lai izvairītos no kļūmīga pārsteidzīga 
soļa un atturētu no tā arī priekšnieku. pēkšņas viņa 
emociju brāzmas nevajadzētu ņemt pie sirds.

Vērsis ♉
Labās īpašības: prasme strādāt droši, neatlaidīgi vir-
zīties uz mērķi, nesteidzoties un nenovirzoties no 
nospraustā ceļa.
trūkumi: pārmērīga ietiepība, lepnums, stūrgalvība, 
mēdz nonākt pretrunās.
seksuālās attiecības: mīlestībā uzticams un pastāvīgs, 
prot baudīt skaistu erotiku un gādāt par otra labsajūtu. 
tomēr piemīt sakāpināta greizsirdība un nepamatots 
aizdomīgums, attieksme pret partneri kā pret savu 
īpašumu.
kā pie viņa veidot karjeru? ieinteresējiet ar svaigām un 
radošām idejām! biežāk glaimojiet, viņam vajadzīgs 
atbalsts, jo viņš nav diezko pašpārliecināts. tomēr 
viņam nepatīk strauja rīcība, un viņš ar aizdomām rau-
gās uz tiem, kas viegli pierunājami uz kaut ko jaunu, – 
viņam rodas šaubas par tādu cilvēku spēju kaut ko labi 
paveikt līdz galam. tāpēc vispirms vēlams parādīt, ka 
esat visu nopietni apsvēris, pārdomājis “par” un “pret” 
vai pajautājis priekšnieka viedokli. ikdienā jārēķinās ar 
tradīcijām un turēšanos pie ierastām un pārbaudītām 
vērtībām.

dvīņi ♊
Labās īpašības: spēja pielāgoties spēles noteikumiem, 
atjautība, attapība dažādās situācijās, tieksme uz paš-
izglītošanos.
trūkumi: divdomīga, vieglprātīga uzvedība, spēja pie-
krāpt citu uzticību, pļāpība.
seksuālās attiecības: spēja apburt, prasmīgi mainot 

tēlu, asprātīgi iekvēldināt sarunā, fantazēt gultā. tomēr 
piemīt nosliece uz krāpšanu, partnera nenovērtēšana, 
slieksme meklēt ko jaunu, kas reizēm beidzas bēdīgi.
kā pie viņa veidot karjeru? vēlams priekšnieka lēmu-
miem gūt rakstisku apstiprinājumu, jo tie var mainīties, 
un tad būs grūti pierādīt to, kas bijis iepriekš. var izpel-
nīties priekšnieka atzinību, piedāvājot pilnībā uzņem-
ties atbildību par kādu nozari. Lieki nelūdziet priekš-
nieka padomus, jo tie var būt pretrunā ar sākotnējo 
ieceri. Labāk informēt par sasniegtajiem rezultātiem.

Vēzis ♋
Labās īpašības: prasme sajust citu vajadzības, veltīt 
sevi ģimenei, neatlaidība darbā, intuīcija.
trūkumi: sakāpināts jūtīgums, atrautība no realitātes, 
slimīgas fantāzijas.
seksuālās attiecības: prasme eleganti aplidot un izrādīt 
gādību. pievilcīga noslēpumainība, jūtu ķīmija. tomēr 
piemīt tieksme idealizēt partneri un vajadzība saņemt 
nebeidzamus mīlestības apliecinājumus.
kā pie viņa veidot karjeru? Ar šādu priekšnieku viegli 
veidojas personiskas attiecības, darbavietā viņš veido 
mājīgu gaisotni. piedāvājiet, piemēram, mājās ceptus 
pīrādziņus, taču netērējiet tam darbalaiku. viņam pie-
mīt gan gādība par darbiniekiem, gan arī tieksme tos 
pastiprināti kontrolēt. Neuztveriet to kā neuzticību, bet 
drīzāk – kā gādību. Nemēģiniet priekšnieku kritizēt, drī-
zāk piedāvājiet jaunas idejas. vairieties no intrigām!

Lauva ♌
Labās īpašības: prasme vadīt cilvēkus, aizsargāt un 
dāsni novērtēt draugus, pārliecinātība par sevi, ele-
gance rīcībā.
trūkumi: uzpūtība, nosliece pūst miglu acīs, sevis 
pārvērtēšana, tieksme pēc slavas par katru cenu, ego-
centrisms.
seksuālās attiecības: elegance, kas liek citiem viņā 
iemīlēties, piesaistīt citu skatienus, cēlsirdība. tomēr 
no partnera vēlas dzirdēt slavas dziesmas par savu 
mīlas prasmi, greizsirdībā var sarīkot pamatīgu skan-
dālu.
kā pie viņa veidot karjeru? palieciet uzticīgs sev, neļau-
jiet sevi pilnībā pakļaut! Nekrītiet izmisumā par kritiku 
– bieži tās pamatā ir nevis jūsu vaina, bet viņa vēlme 
demonstrēt savu varu. izrādiet, ka darbā attīstība jums 
svarīgāka par stabilitāti. Mācieties no viņa, taču izrā-
diet pateicību un neapdraudiet viņa stāvokli.

jaunava ♍
Labās īpašības: prasme vērot un analizēt, vērīgums, 
disciplinētība, praktiskums.
trūkumi: neuzticēšanās, pārspīlēts pedantiskums, 
nianšu pārvērtēšana, nepietiekama uzņēmība.
seksuālās attiecības: prasme sniegt partnerim to, kas 
viņam vajadzīgs, un saņemt to pašu pretī. tomēr bieži 
kritizē partneri citu klātbūtnē, konfrontē savus partne-
rus, piekasās sīkumiem.

kā izturēties pret priekŠNieku
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kā pie viņa veidot karjeru? viņš jūs atbalstīs, ja jums 
izdosies aizraut viņu ar savu entuziasmu. pret citiem viņš 
izvirza tikpat stingras prasības kā pret sevi, tāpēc nebrī-
nieties par šķietami nepamatotu kritiku. Ja kritika kādā 
jautājumā atkārtojas, lūdziet, lai priekšnieks jūs pamāca, 
un viņš to labprāt arī darīs. panākumus gūsiet nevis ar 
vispārējām iecerēm, bet ar konkrētu rezultātu sasnieg-
šanu. darbu veiciet lietišķi, bet emocijas un ģimenes 
problēmas atstājiet ārpus darbalaika. priekšnieks augstu 
vērtē veselīgu un pozitīvu darba vidi.

svari ♎
Labās īpašības: prasme veikt sarunas, salīdzināt un 
vērtēt, taisnīgi atrisināt sarežģītas situācijas, just har-
moniju.
trūkumi: reizēm pārmērīga svārstīšanās, pieņemot 
lēmumus, tieksme atlikt nepatīkamo uz vēlāku laiku.
seksuālās attiecības: dod priekšroku spēlei pēc notei-
kumiem, prot laulībā uzturēt harmoniju, jūt un novērtē 
skaistumu. tomēr nereti iekrīt skaista, bet necienīga 
partnera slazdos, viegli iespaidojas no glaimiem.
kā pie viņa veidot karjeru? centieties vienmēr būt 
burvīgs, līdzvērtīgs un dzīvespriecīgs! Mācieties 
parādīt sevi no labākās puses! pievērsiet uzmanību 
savam izskatam un tā atbilstībai darba pienākumiem. 
Nebaumojiet un nestāstiet neko sliktu par kolēģiem – 
parasti viņš nostājas vājākā un neaizsargātā pusē, un 
šādos gadījumos tas droši vien nebūsiet jūs.

skorpions ♏
Labās īpašības: prasme ieskatīties dziļāk, slēpt savas 
jūtas, intensīvi strādāt.
trūkumi: slieksme apmierināt savas vēlmes ar jebku-
riem līdzekļiem, skaudība, graujoša kritizēšana.
seksuālās attiecības: spēja mīlēt dziļi un kaislīgi, apburt 
partneri, prasmīgs pavedinātājs. tomēr piemīt tieksme 
atriebt nodevību, nepamatota greizsirdība, nespēja 
iegrožot savas vēlmes.
kā pie viņa veidot karjeru? izrādiet patstāvību, nebai-
dieties iebilst! tomēr nepārspīlējiet – atbalstiet viņa 
priekšlikumu, ja tas ir vērtīgs. pret darbiniekiem priekš-
nieks parasti attiecas distancēti un formāli, neļau-
jot personiskām attiecībām ietekmēt savus lēmumus. 
Atzinību var izpelnīties ar radošām iecerēm un priekš-
nieka ideju precīzu īstenošanu.

strēlnieks ♐
Labās īpašības: tieksme uzlabot dzīves kvalitāti, spēja 
saprast apkārtējo pasauli, cieņa pret tradīcijām.
trūkumi: spēku sadrumstalošana, pārmērīga vērība 
pret sīkumiem, nevajadzīga izšķērdība, nepiesardzība.
seksuālās attiecības: romantiska mīlestība, optimisms 
par spīti sarūgtinājumam, humora izjūta, filozofiska 
attieksme pret mīlestību. tomēr piemīt slieksme uz 
mīlas dēkām, lieluma mānija, nevērība pret morāles 
normām.
kā pie viņa veidot karjeru? godīgi strādājiet, izturieties 
inteliģenti, neatkarīgi, aplieciniet savu asprātību! Ar 
šādu priekšnieku viegli nodibināt draudzīgas attiecī-
bas, viņš novērtē optimismu, godīgumu un rūpību. Lai 
arī viņš saprotoši izturas pret atsevišķiem kavējumiem, 
tie nedrīkst kļūt par ieradumu. viņš novērtē pateicību 
un pieliek pūles darba apstākļu uzlabošanai.

mežāzis ♑
Labās īpašības: pienākuma izjūta, prasme sagaidīt 
savu stundu, metodes ievērošana, lai sasniegtu mērķi, 
piesardzība.
trūkumi: kategoriskums vērtējumos, ļaunatminība, 
bailes no neveiksmes, pesimisms.
seksuālās attiecības: prasme vērpt mīlas intrigas, izde-
vīgi apprecēties, iepriekš izplānot intīmo mirkli. tomēr 
pārliecīgs aprēķins partnera izvēlē, priekšroka fiziska-
jai, nevis garīgajai mīlestības pusei, egoisms.
kā pie viņa veidot karjeru? viņš augstu vērtē atklātību. 
esiet patiess, nevērpiet intrigas! Ja netiekat galā ar 
pienākumiem, noteikti pastāstiet par to priekšnie-
kam – visdrīzāk, viņš palīdzēs. viņam nepatīk izlecēji, 
vieglprāši un emocionāli nenoturīgi darbinieki, bet 
viņš novērtē atbildīgu un disciplinētu darba veikšanu. 
Uzturiet kārtību savā darba vietā un pats pārbaudiet 
darba rezultātus pirms ziņošanas priekšniekam.

Ūdensvīrs ♒
Labās īpašības: spēja staigāt neierastus ceļus, uzticība 
draudzībā, spēja aizstāvēt savu pārliecību.
trūkumi: nevērība pret pieklājības normām, impulsīva 
rīcība, bezjēdzīgs dumpīgums, attālinātība no realitātes.
seksuālās attiecības: spēja atbildēt uz juteklīgu mīlas 
spēli un just spēcīgas emocijas, cilvēciska cieņa pret 
partneri. tomēr piemīt pārmērīgs kautrīgums, gaida, 
kad partneris spers pirmo soli.
kā pie viņa veidot karjeru? viņš novērtē personības, 
tomēr nevajag sevi apliecināt ar emociju izvirdumiem. 
Atzinību var gūt, izrādot personisku ieinteresētību, kā 
arī erudīciju un plašu redzesloku, taču tas nebūt vēl 
nenozīmē paaugstinājumu amatā.

zivs ♓
Labās īpašības: spēja iepriekš nojaust notikumus, just 
līdzi citiem, attīstīta intuīcija.
trūkumi: iekšējs pretrunīgums, nepastāvība, mugur-
kaula trūkums, trauksme un neuzticēšanās.
seksuālās attiecības: mīlā mīklains un mānīgs, izsmal-
cināti juteklisks, dāsni atalgo mīļoto. tomēr piemīt 
slieksme uz intīmām izvirtībām, nepietiekamas pašap-
ziņas dēļ – arī slieksme uz apreibināšanos.
kā pie viņa veidot karjeru? biežāk pasviediet jaunas 
idejas, viņam tās ir vajadzīgas, un viņš jūs par to novēr-
tēs. viņš parasti ir saprotošs un iejūtīgs, uzslavē dar-
biniekus un atceras svētkos. darba attiecībās jāvalda 
atklātībai un savstarpējai uzticībai.

sagatavots pēc http://goroskop.kulichki.net
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britu zinātnieki atklājuši, ka šokolāde uzlabo noska-
ņojumu... viņi laikam vēl nav šnabi pagaršojuši...

J J J
odi ir kļuvuši viltīgāki! pielido pie gultas, nosēžas, bet 
pēc tam iet kājām, lai tos nedzirdētu.

J J J
piedzēries vīrs klauvē pie sava dzīvokļa durvīm. sieva 
nelaiž iekšā. Šis kliedz:
– kurš mājās ir saimnieks?!
– kurš mājās, tas arī saimnieks!

J J J
zīmīte vīram: “Aizgāju ārstēt nervus. būšu vēlu un pie-
dzērusies!”

J J J
odi dzīvo mežā un audzē ogas un sēnes. tas ir sens 
medību paņēmiens cilvēku pievilināšanai.

J J J
ieraudzījis orgānu cenas, sapratu, ka man ir diezgan 
bagāta iekšējā pasaule.

J J J
Ja jums saka, ka jūsu vilciens aizgājis, atcerieties – ir 
vēl lidmašīnas un jahtas.

J J J
it kā dzīvoklis neliels, bet, tiklīdz sāc uzkopt, tā… villa.

J J J
Aizgāju uz aerobikas stundu! Liecos... stiepos... lē-
kāju... svīdu pusotru stundu... kamēr treniņbikses da-
būju kājās, nodarbība bija cauri.

J J J
Jānim izpletni sakārtoja vecmāmiņa, tāpēc, atraujot 
to, vispirms no tā izlidoja šalle un vilnas zeķes.

J J J
– gribu kāmīti!
– bet par viņu jārūpējas, jābaro, ar viņu jāspēlējas, pēc 
viņa jānovāc, jāsatīra...
– gribu būt kāmītis!

J J J
es esmu slavens. Šaurā lokā. Ļoti šaurā lokā. īsāk sa-
kot, manam kaķim patīk mani joki. 

J J J
sieva vīram:
– kāpēc zeķes pa dzīvokli izmētātas?
vīrs:
– tā ir jauna akcija: sakrāj 10 pārus un saņem naudu 
skropstu tušai.

J J J
– tā, ņemam tikai pašu vajadzīgāko – šnabi un slēpju 
nūjas...
– bet kam slēpju nūjas??
– tā jau zināju, ka par šnabi jautājumu nebūs!

J J J
– Nosauciet trīs iemeslus, kāpēc esat piemērots šim 
darbam.
– Man ir laba atmiņa. esmu ļoti uzmanīgs pret bēr-
niem. Un man ir ļoti laba atmiņa.

J J J
Ja mājās kļūst klusu, tad bērns droši vien jau ir aplai-
zījis zābakus, nožņaudzis kaķi, sazīmējis tapetes un 
tagad dzer no poda.

J J J
pat mūsdienu zinātne nevar atbildēt uz tik vienkāršu 
jautājumu: kur dabūt naudu?

J J J
kamēr mēs žēlojamies par dzīvi, tā paiet!

J J J
Labam pasniedzējam klasē mīluļu nav. viņam visi 
bērni ir vienlīdz pretīgi.

J J J
– dārgā, tev nav taisnība!
– vai, tavuprāt, es murgoju, murgoju kā suns?
ķer telefonu un zvana mātei:
– Mammu, viņš tikko mani par kuci nosauca.

J J J
– Mēs esam ļoti talantīgi puiši – piemēram, Juris ir am-
bideksters.
– kas, kas?
– Juris!

J J J
Ja es saprastu tavus jokus, sen būtu no smiekliem no-
miris.

J J J
kad atdod sevi visu, uz tevi sāk skatīties kā uz tukšu 
vietu.

J J J
Nemoki sevi – dzīve to izdarīs pati!

J J J
smiekli un miegs ir labākās zāles. taču ne caurejas 
gadījumā.

J J J
dzīve ir liels kartupeļu lauks – kurš lielāks cūka, tas 
vairāk izrok.

J J J
biezais mierina savu dēlu, kurš ir izmests no skolas:
– Nekas, dēliņ, nopirksim jaunu skolu!

J J J
– cik tu pelni?
– 100 latus...
– idiots!
– ...dienā.
– Maita!



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

Vai NeVaJadzētu 
MāCĪties 

NO iGauNiJas?
Veselības ministrijas priekšlikums ieviest veselības nodokli pilnībā sagrautu gan pašvaldības budžeta 
patstāvību, gan pašvaldību finanšu sistēmu kopumā.

Valdība arvien uzstājīgāk piedāvā iezīmēt veselības nodokli, nodalot to kā daļu no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa. Vienlaikus tiek plānots samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. Īstenojot šādas 
idejas, pašvaldību relatīvā daļa darbaspēka nodokļu sadalē starp valsti un pašvaldībām samazinātos 
nevis par ceturto daļu, bet divkārt. Tas automātiski nozīmētu, ka patstāvīgi lemjamo jautājumu loks 
krasi samazinātos.

Veselības nodokļa jaunais modelis tiek pamatots ar diviem apakšmērķiem:
samazināt ēnu ekonomiku, veicinot ieinteresētību maksāt darbaspēka nodokļus;– 
palielināt veselības finansējumu, rodot šim finansējumam jaunus avotus.– 

Abus šos uzdevumus var atrisināt citādi. Vajag šo to pārņemt no Igaunijas, šo to izdomāt pašiem.

Igaunijā sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi tiek iezīmēti diviem mērķiem – 33% likme 
20 procentu apmērā tiek izmantota pensijām un 13 procentu apmērā veselības aprūpei. Latvijā 35,1% 
likme sadalās daļēji līdzīgi kā Igaunijā, daļēji citiem mērķiem – 20% pensijām, 15,1% bezdarbniekiem, 
slimības lapu apmaksai un māmiņu algām. Pēdējie trīs maksājumi tehniski nekādi nesaistās ar indivi-
duālām iemaksām un tikpat labi būtu finansējami no pamatbudžeta.

Valsts ir deklarējusi, ka tiks samazināts darbaspēka nodoklis un budžets kompensāciju saņems no 
patēriņa nodokļu grupas. Tas ievērojami mazinātu ēnu ekonomiku, jo tādā gadījumā uzņēmējam 
kļūtu izdevīgāk nevis izmaksāt algas aploksnēs, bet maksāt būtiski samazinātu darbaspēka nodokli.

Labs risinājums būtu samazināt darbaspēka nodokli no tagadējā 59,1% uz 52%, atstājot iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 24% apmērā, bet samazinot sociālās apdrošināšanas maksājumu no 35,1% uz 28%. 
Veselībai varētu iezīmēt 8% un pensijām 20%. Citus nepieciešamos ieņēmumus valsts gūtu no patē-
riņa nodokļiem – akcīzes un PVN, no tiem varētu finansēt bijušās sociālā budžeta sastāvdaļas un pusi 
no veselības izdevumiem.

Ja mēs prastu mācīties no Igaunijas, tad tiktu sasniegti valdības mērķi un vienlaikus nostiprināta paš-
valdību finanšu sistēma.

C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K C M Y

Latvijas pašvaldības un uzņēmumi aicināti 
piedalīties kampaņā

“UZSLAVĒ LABU SERVISU!”
Labsserviss.lv sadarbībā ar galveno partneri “Lattelecom” 
organizē ikgadējo kampaņu “uzslavē labu servisu!”, 
kuras ietvaros norisināsies vērienīgs klientu servisa kva-
litātes pētījums visā Latvijas teritorijā ar mērķi noskaid-
rot klientu servisa kvalitātes līmeni trīs kategorijās – 
Bizness patērētājiem, Bizness biznesam un Valsts un 
pašvaldību iestādes.

“Kampaņas “Uzslavē labu servisu!” būtība ir novērtēt pozi-
tīvo mums apkārt un uzslavēt tos, kas sniedz izcilu klientu 
servisu, tādēļ sabiedrības balss ir ļoti svarīga kampaņas 
daļa. Taču vēlos uzsvērt, ka tikpat būtisku vērtējumu kampa-
ņai sniedz pētījums “Slepenais pircējs”, ko veic klientu servisa 
uzlabošanas uzņēmums “Dive Latvija”, klātienē uzņēmumos 
izvērtējot dažādus ar klientu servisu saistītus jautājumus. Lai 
mēs ielūgtu visus uzņēmumus, kas rūpējas par savu klientu, 
svarīgs ir tieši sabiedrības viedoklis. Mēs aicinām neklusēt un 
ieteikt savu favorītu portālā www.uzslave.lv, lai martā pieda-
lītos kampaņā “Uzslavē labu servisu!,” aicina Labsserviss.lv 
vadītāja Latvijā unda Krieviņa.

LPS priekšsēdis andris Jaunsleinis: “Cieņa, pieklājība, 
saprotoša, izpalīdzīga un pozitīva attieksme ikdienas saska-
rē ar cilvēkiem ir ļoti nozīmīgas vērtības, kas mums katru 
dienu jāliek lietā. Prieks par pašvaldībām, kuras jau piedalās 
kampaņā, un esmu pārliecināts, ka arī visas pārējās pašval-
dības tikai iegūs, piedaloties pozitīvisma kampaņā “Uzslavē 
labu servisu!”, esot vēl tuvāk saviem cilvēkiem.”

Kampaņā jau iepriekš piedalījušās vairākas pašvaldības.

“Valmieras pilsētas pašvaldība jau sešus gadus piedalījusies 
kampaņā “Uzslavē labu servisu!”. Šī akcija ir lieliska iespēja 
paskatīties uz savu darbu no malas un uzzināt uzņēmēju, 
Valmieras iedzīvotāju un citu organizāciju vērtējumu par 
pašvaldības sniegumu. Vienlaikus “Laba servisa” aktivitātes 
ir pozitīvs stimuls vēl vairāk uzlabot pašvaldības sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un sadarbību ar iedzīvotājiem, kā 
arī celt darbinieku prasmes un zināšanas. Labam servisam 
ir jābūt ikdienas praksei – pretimnākošai, profesionālai un 
laipnai attieksmei pret ikvienu, jo pašvaldības vērtība ir tās 

iedzīvotāji,” atzīmē Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs inesis boķis.

“Babītes novada pašvaldība kampaņā pirmo reizi piedalījās 
pērn. Lielākais ieguvums nav sacensība, bet gan pozitīvās 
emocijas, ko dod apmierinātie klienti, kā arī atgriezeniskās 
saites veidošana ar klientiem un, protams, darbinieku ieinte-
resētība, pieklājība un kopējā atmosfēra iestādē. Kampaņas 
laikā tika saņemts vairāk nekā piecdesmit uzslavu, kurās 
atzīmēta un uzsvērta gan konkrētu pašvaldības darbinieku, 
gan atsevišķu pašvaldības nodaļu kompetence, laipnība, 
apkalpošanas kvalitāte un ātrums,” stāsta Babītes novada 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste zane siliņa.

“Pašvaldības darba būtība ir rūpes par kopienas iedzīvotā-
jiem, pašvaldības klientiem. Attiecību uzturēšana ar klientu 
un savstarpējo attiecību pilnveidošana nav viena mēneša 
darbs, bet ikdienas pienākums, kas ietver klienta apkalpoša-
nu dažādos virzienos: komunikāciju, pakalpojumu pieeja-
mību, kvalitāti, procedūru uzlabošanu un novada labiekār-
tošanu. Kampaņa “Uzslavē labu servisu!” ir efektīvs veids, 
kā pašvaldība var izvērtēt jau paveikto klientu apkalpošanas 
jomā un sadzirdēt iedzīvotāju un akcijas organizatoru vērtē-
jumus un ierosinājumus. Aicinām piedalīties akcijā arī citas 
pašvaldības, lai, izvērtējot atšķirīgo pieredzi, kopīgi veidotu 
izpratni par efektīva un kvalitatīva klientu apkalpošanas ser-
visa nozīmību un standartu Latvijas pašvaldībās,” pieredzē 
dalās Siguldas novada domes Sabiedrisko attiecību noda-
ļas vadītāja diāna Kondratenko.

Kampaņā var iesaistīties jebkurš uzņēmums vai valsts un 
pašvaldību iestāde. Pieteikšanās notiek līdz 15. februārim, 
nosūtot pieteikuma anketu, ko var atrast mājaslapā www.
uzslave.lv. Kampaņas laikā apkalpošanas vietās martā tiks 
izvietoti kampaņas atribūti, kas pauž aicinājumu “Uzslavē 
labu servisu!”. Turpat būs norādīti arī veidi, kā jebkurš klients 
var uzslavēt jūsu apkalpošanu – internetā, pa Uzziņu die-
nesta 1188 informatīvo tālruni vai pašā apkalpošanas vietā.

Labi vārdi vairo labus darbus!
uzlabosim klientu servisu Latvijā kopā!
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