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UZ KONGRESU TOP 
“SMAGI” DOKUMENTI

Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresā Liepājā pašvaldību politiķiem nāksies diskutēt un vienoties, kā 
risināt vairākas samilzušas problēmas, kas pašvaldību un valdības dienaskārtībā ir jau ilglaicīgi.

Ieilgusī reformas uzsākšana izglītībā izraisa virkni negatīvu seku – trūkst pedagoģisko darbinieku motivā-
cijas sistēmas, tam sekojošās ļoti nepieciešamās satura un organizācijas reformas. Tāpēc LPS 27. kongresā 
tiks aktualizētas 26. kongresa rezolūcijas “Par izglītības strukturālo reformu” un “Par izglītības finansēšanas 
reformu”. LPS 27. kongress aicinās valdību kompensēt pašvaldībām pirmsskolas izglītības sistēmā strādājošo 
pedagogu algu pieaugumu, kā arī pieņemt grafiku, kā visu pedagogu algas nodrošināt no valsts budžeta.

Kongresam tiks piedāvāts pieņemt deklarāciju par iedzīvotāju tiesībām saņemt informāciju, paužot bažas 
par gaidāmajām sekām, ja tiktu aizliegti vai būtiski ierobežoti pašvaldību informatīvie izdevumi. Pašvaldības 
uzskata, ka tās ir katras vietējās varas tiesības – patstāvīgi izvēlēties informēšanas formas un veidus, lai vietē-
jie iedzīvotāji būtu lietaskursā gan par domes lēmumiem, gan arī par pasākumiem pašvaldībā un citiem ar 
vietējo kopienu saistītiem jautājumiem.

Uz kongresu tiek gatavota rezolūcija par pašvaldību demokrātijas attīstību, lai aicinātu Saeimu un valdību 
palielināt pašvaldību finanšu autonomiju un novērst Valsts pārvaldes iekārtas likumā pretrunas ar Eiropas 
Vietējo pašvaldību hartu. Tāpat kongresam nāksies atkārtoti aicināt augstāko varu samazināt normatīvismu 
un atteikties no Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē pašvaldību autonomās funkcijas.

Kongress aizrādīs arī uz kļūdām, kas pieļautas banku sektora totālā privatizācijā. Tās sekas ir finansējuma trū-
kums būtiskiem uzņēmējdarbības veidiem un reģioniem. Perspektīvā svarīgākais ekonomiskais faktors būs 
izglītības kvalitāte un iespēja šo izglītību pārvērst prasmēs, lai strādātu augstas pievienotās vērtības profesijās.

Centralizējot un koncentrējot veselības aprūpi, tā ir novesta kritiskā situācijā, jo sevišķi veselības pakalpo-
jumu pieejamībā. Kongress aicinās valdību palielināt valsts pasūtījuma kvotas reģionālajām slimnīcām, kā 
arī atteikties no idejām risināt veselības finansējuma problēmas uz pašvaldību rēķina.

Savukārt rezolūcijā par ceļiem būs jāatgādina likumā paredzētais finansējums, kam jābūt ne mazāk par 80% 
no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par naftas produktiem. Valdībai tas būtu jāņem vērā bez atrunām par 
krīzi vai kādu citu ārkārtas situāciju, nosakot gadskārtējā budžetā citu likmi. LPS kongress prasīs pārtraukt šo 
tiesisko nihilismu un nākamā gada budžetā palielināt ceļu programmas finansējumu līdz 80% no akcīzes 
nodokļa ienākumiem par naftas produktiem. Tāpat tiek izvirzīta prasība ik gadu vismaz 150 miljonus eiro 
novirzīt pašvaldību ceļiem un tiltiem, kā arī vismaz 100 miljonus – valsts vietējiem ceļiem, kuru sabrukums 
apdraud dzīvošanu reģionos un ir viens no valsts depopulācijas cēloņiem.



MARTS/APRĪLIS
ŠAJĀ NUMURĀ

LPS 27. KONGRESU GAIDOT
UZ TIKŠANOS 20. MAIJĀ LIEPĀJĀ!

PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS DOMĒ – PAR IZGLĪTĪBAS REFORMAS SEKĀM

NOTIKUMU HRONIKA

EIROPĀ
BRISELES ZIŅAS

EIROPAS VIETĒJO UN REĢIONĀLO VARU KONGRESĀ

PROJEKTI
VIENA BEIGAS IR CITA SĀKUMS

INFORMĀCIJAI
ĒRTS. SAPROTAMS. VIENKĀRŠI SAŅEMAMS PAKALPOJUMS

VADĪBAS TEORIJA
PILSONISKĀS LĪDZDARBOŠANĀS PAMATJĒDZIENI

IZPILDDIREKTORU ASOCIĀCIJĀ
OZOLNIEKOS PROT SADARBOTIES
DIENA PILSĒTĀ AR MĀJAS SAJŪTU

“LOGS” VIESOS
KURZEME DZINTARA IELOKĀ

APSVEICAM!
LATVIJAS BIBLIOTĒKU NEDĒĻA

VALSTS AUGSTĀKIE APBALVOJUMI
“LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA 2015”

“GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2015”
“PASĀKUMU GADA BALVA 2015”

KAMPAŅA “UZSLAVĒ LABU SERVISU 2016”
LIELĀS TALKAS VISLABĀKIE KOORDINATORI 

INICIATĪVA “CILVĒKAM UN VIDEI”

ZIŅAS
NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

 “PUĶU DRAUGU SAIETS” DOBELĒ

ANEKDOTES
ATPŪTAI, ATELPAI, SMAIDAM

 REDAKTORE
 Gunta Klismeta
 67326634, 29428303
 fakss 67212241
 gunta@lps.lv
 skype: guntaklismeta

 REDAKTORES VIETNIECE
 Daina Oliņa
 29130839
 fakss 67212241
 daina.olina@lps.lv
 skype: dainolina

 MŪSU ADRESE
 Latvijas Pašvaldību savienība
 Mazajā Pils ielā 1, 
 Rīgā, LV 1050

 ISSN
 1407-3560

 Izdevējdarbības licence
 Nr. 1740

 Bez redakcijas atļaujas
 pārpublicēt aizliegts

 Publicētie raksti ne vienmēr 
pauž LPS viedokli

2

6
10

20
25

26

28

30

34
40

48

56
59
60
61
62
63
64
64

65
74

76

 Gunta Klismeta
 redaktore

 Daina Oliņa
 redaktores vietniece

Žurnālu iespējams abonēt, piezvanot pa tālruņiem: 67 326 634, 29 428 303, 29 130 839

LOGS 1

Foto: Ojārs Martinsons

kopā ar Ēvaldu Valteru pie jaunā pieminekļa Kuldīgā
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LPS 27. KONGRESU GAIDOT

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēdē 1. 
martā par Pašvaldību savienības 27. kongresa māj
vietu tika apstiprināta Liepājas pilsēta. LPS kongress 
notiks 20. maijā.

Pašvaldību savienības kongress ir ikgadējs pasākums, 
kura norises vietu izvēlas pēc brīvprātības principa 
– pašvaldībām ir iespēja pašām izvirzīt savu kandida-
tūru. Šogad uz LPS aicinājumu atsaucās divas pašval-
dības – Alūksnes novads un Liepāja. Pēc abu pašval-
dību prezentācijām LPS Valde vienprātīgi vienojās, ka 
šogad kongress norisināsies Liepājā, bet 2017. gadā 
– skaisti renovētajā Kultūras centrā Alūksnē.

Pēc LPS Valdes sēdes Pašvaldību savienības priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis sacīja: “Latvijas Pašvaldību 
savienības gandrīz 25 gadus ilgajā vēsturē kongress 
sanācis dažādās Latvijas vietās – sākumgados Jūrmalā 
un Rīgā, pēc tam arī Viesītē, Liepājā, Līvānos, Ērgļos, 
Jelgavā, Priekuļos, Skrundā, Mārupē, Stalbē, Koknesē, 
Preiļos, Aucē, Aizkrauklē un pērn Smiltenē.

Liepāja par kongresa mājvietu izraudzīta jau otrreiz – 
LPS 10. kongress pašvaldību vadītājus piejūras pilsētā 
pulcēja 2000. gada 19. maijā. Pēc 16 gadiem un vienas 
dienas atkal būsim Liepājā un varēsim savām acīm 
novērtēt, kā pa šiem gadiem pilsēta attīstījusies un kāda 
ir Liepājas jaunā dominante – koncertzāle “Lielais dzin
tars”, kur ikdienā strādā Baltijas valstīs senākais simfo
niskais orķestris, un arī paši ražīgi pastrādāsim Liepājas 
Olimpiskajā centrā, kas izvēlēts par LPS 27. kongresa 
norises vietu.

Pašvaldību savienības 10. kongress pirms sešpadsmit 
gadiem Liepājā aizritēja ar moto “Pašvaldības un val
dība – iedzīvotājiem!” un pieņēma vairākas rezolūcijas. 
Pēc 16 gadiem diemžēl būs jārunā par to pašu – gan par 
pašvaldību finansiālo stāvokli, gan veselības aprūpes 
sistēmu, gan izglītības reformu, lai atgādinātu valdībai 
un arī paši sev, kāds ir mūsu darbības pamatmērķis – 
gādāt par iedzīvotāju labklājību un labāku dzīvi mums 
visiem.”

Vairākas nedēļas pirms kongresa žurnāls “Logs” lūdza 
Liepājas mēram iedomāties 20. maija rītu un jau 
tagad “teikt” LPS 27. kongresa ievadvārdus un piemi-
nēt visjaunākos akcentus Liepājas “sejā”.

ULDIS SESKS,
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs

Godātie pašvaldību vadītāji un kongresa dalībnieki!

Liepājai tas ir ļoti nozīmīgs notikums – uzņemt gandrīz 
300 visas Latvijas pašvaldību vadītājus, valsts augstā
kās amatpersonas, kā arī atbildīgus valsts pārvaldes 
darbiniekus, ministrus un citus viesus, kuri savā pro
fesionālajā darbībā ir atbildīgi par reģionālo attīstību 
savā novadā vai valstī kopumā. Tā ir iespēja ne tikai 
piedalīties nozīmīgu jautājumu lemšanā, bet viesiem 
arī parādīt, kā mēs, liepājnieki, pēdējo gadu laikā esam 
veidojuši savu pilsētu.

Tieši šobrīd Liepāja piedzīvo ļoti nozīmīgas pārmaiņas, 
iegūstot jaunus vaibstus savā sejā. Kultūras dzīvē Liepā
ja vienmēr ir bijusi kā bāka citām pilsētām. Te ir mājas 
senākajam latviešu teātrim, vienīgajam profesionāla
jam simfoniskajam orķestrim ārpus Rīgas, Starptautis
kajam Pianisma zvaigžņu festivālam un citām kultūras 
norisēm. Tagad Liepāja iedegusi savu nākamo kultūras 
bāku – koncertzāli “Lielais dzintars”, kuras skanējumu 
arī jums būs iespēja novērtēt.

Arī sporta dzīvē pilsētas vārds šogad izskan ar īpašu 
skanējumu – starptautiskas žūrijas vērtējumā Liepāja 
ir ieguvusi tiesības nest Eiropas Sporta pilsētas goda 
nosaukumu. Pirmā no Baltijas valstu pilsētām! Un tam 
ir arī pamatots iemesls, kas redzams gan ar pilsētas 
meistarkomandu panākumiem, atvedot uz Liepāju fut
bola virslīgas zelta kausu un hokeja čempionu titulu, 
gan arī sportiska dzīvesveida veicināšanas pasākumiem 
pilsētā kopumā – Liepājas Olimpiskais centrs ik dienu 

UZ TIKŠANOS 
20. MAIJĀ 

LIEPĀJĀ!
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san kā bišu strops, veloceliņu tīklojums ir pa visu pilsētu, 
tāpat nūjotāju aktivitātes pludmalē un vingrošanas lau
kumi pilsētas mikrorajonos.

Liepāja gan vēsturiski, gan arī šobrīd ir izteikta rūpniecī
bas pilsēta, kurā vidēji uz vienu iedzīvotāju tiek saražots 
vairāk produkcijas nekā jebkur citur Latvijā ārpus Rīgas. 
No laika gala Liepājas vārds ne tikai Latvijā, bet Eiropā 
un bijušajā Padomju savienības telpā saistījies ar pro
duktiem, kas kvalitātes ziņā veidojušies par nopietniem 
zīmoliem: Liepājas kafija, Liepājas tekstilizstrādājumi, 
“Liepājas metalurga” armatūra, Liepājas zivju konservi 
un pat kuģubūve. Ražošana vienmēr ir bijusi tā, kas 
ļāvusi pilsētai dzīvot, elpot, attīstīties, būvēties.

Šodien gan Liepājas ekonomikas struktūra ir mainījusies. 
Tas vairs nav stāsts tikai par metalurga armatūras stie
ņiem. Šodien tas ir stāsts par “Metālmeistarā” radītām 
kamanu sliecēm vairākkārtējam pasaules čempionam 
Martinam Dukuram, par specializēto ugunsdzēsēju un 
nirēju aprīkojumu, kas top Liepājā, bet tiek izmantots 
ASV glābšanas dienestos, par smalku mežģīņu apakš
veļu, ko pārdod, piemēram, sievietēm Ugandā, par 
detaļām “Volvo” traktoriem vai vēja ģeneratoriem. Tas 
ir stāsts par pozitīvā nozīmē nedaudz trakulīgiem lie
pājniekiem kā, piemēram, Arti Dauginu, kurš spējis no 
jauna izgudrot velosipēdu, piešķirot tam elektroenerģijas 
virzītu sparu. Tas ir stāsts, kā Liepājā radīt. Par radošo 
ekonomiku – zināšanām, pieredzi, sajūtām un prasmēm.

Es novēlu visiem Pašvaldību savienības 27. kongresa 
dalībniekiem, lai šīs dienas Liepājā kļūst par atmiņā 
paliekošu piedzīvojumu, piedaloties ne tikai lietišķās 
diskusijās un meklējot risinājumus reģionālās attīstības 
problēmjautājumiem, bet arī gūstot ieskatu pilsētas 
sporta un kultūras daudzveidīgajā piedāvājumā!

Liepājas Olimpiskais centrs (LOC)

Pirms astoņiem gadiem Liepājā tapa jauna, ambicioza 
un mūsdienīga celtne sporta un kultūras cienītājiem – 
Liepājas Olimpiskais centrs. Tās piecos stāvos atrodas 
sporta zāles basketbolam, volejbolam, florbolam, 
galda tenisam, boksam, džudo, grieķu-romiešu un 

brīvajām cīņām. Galvenajā ēkā ir arī lielā koncertu 
un konferenču zāle (Rožu zāle), deju un banketu zāle 
(Tango zāle), semināru un konferenču zāles (Saules 
un Liepu zāles) un Lielā sporta arēna. LOC ir viens no 
modernākajiem un daudzfunkcionālākajiem sporta 
un kultūras kompleksiem Latvijā, Baltijā un, iespē-
jams, Eiropā, piedāvājot atpūtas iespējas dažādām 
gaumēm.

Lai izvairītos no ikdienas rutīnas, atpūstos un pat 
ziemā baudītu vasaras tveici un veldzējošu peldi, 
pirms pieciem gadiem piebūvē blakus Liepājas Olim-
piskajam centram tika uzbūvēts baseins un SPA centrs 
ar relaksācijas zonu, ūdens masāžām, burbuļvannām, 
trīs veidu pirtīm, ūdens atrakciju zonu bērniem un 
diviem baseiniem.

Pirms diviem gadiem LOC kompleksam pievienojās 
pieci sporta stadioni – “Daugava”, “Olimpija”, “Dau-
gavas rezerves stadions”, “Velnciema stadions” un 
“Raiņa parka stadions”. Aizpērn Liepājas Olimpiskais 
centrs savā pārziņā pārņēma arī atpūtas kompleksu 
“Draudzība”, kas atrodas Nīcas pagasta Bernātos, un 
gada nogalē iegādājās ledus halli.

Gaidot 20. maiju, kad kongresa delegātiem un vie-
siem būs iespēja pašiem apskatīt LOC zāles, arēnu 
un pārējo kompleksa piedāvājumu, nepacietīgākie 
var ielūkoties Liepājas Olimpiskā centra mājaslapā: 
http://www.loc.lv/.

Koncertzāle “Lielais dzintars”

Kocertzāle “Lielais dzintars” apmeklētājiem durvis 
vēra pērnā gada nogalē, kad ar plašu un nozīmīgu 
kultūras programmu tā kā trešā reģionālā akustiskā 
koncertzāle Latvijā piepulcējās Latgales vēstniecībai 
“Gōrs” Rēzeknē un Vidzemes koncertzālei “Cēsis”. 
“Lielais dzintars” ir iespaidīga celtne astoņu stāvu 
augstumā, un tajā iekārtotas trīs zāles.

Par godu koncertzāles “Lielais dzintars” atklāšanas 
koncertam 6. novembrī tapis video atskats, kurā 
mākslinieks Mārtiņš Vamzis apkopojis divu gadu būv-
niecības gaitu, kā no līdzena laukuma, pamatak-
mens iemūrēšanas un spāru svētkiem uzaudzis un 
pilnā krāšņumā iemirdzas Eiropas mēroga kultūras 
dārgakmens. Video papildina pazīstamā rokmūziķa 
liepājnieka Fēliksa Ķiģeļa mūzika. Video var noskatī-
ties Liepājas pilsētas “Youtube” kontā: https://www.
youtube.com/watch?v=r4u17y9yIcE.

Pavisam nesen arhitekta Folkera Gīnkes biroja izstrā-
dātais koncertzāles “Lielais dzintars” projekts iegu-
vis publikas balvu prestižā starptautiskā arhitektūras 
konkursā “Architizer A+ Awards”. Kategorijā “Kul-
tūras telpa/teātris” Liepājas koncertzāle bija nomi-
nēta līdzās vēl četriem kultūras objektiem no visas 
pasaules: Harbinas opernamam Ķīnā, koncertzālei 
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“Stormen” Būdē Norvēģijā, konferenču centram 
Katovicē un Šekspīra teātrim Gdaņskā (Polijā), no 
kuriem pēdējais ieguvis kategorijas žūrijas balvu. 
Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Amerikas 
metropolē Ņujorkā 12. maijā.

Liepāja aicina

Liepāja, kam pilsētas tiesības piešķirtas 1625. gada 
18. martā, šogad ar daudzveidīgu kultūras un sporta 
programmu nosvinēja savu 391. dzimšanas dienu.

Savukārt skaistu dāvanu liepājnieki nolēmuši pasniegt 
LPS kongresa dalībniekiem – dienas noslēgumā Lie
pājas Simfoniskais orķestris un diriģents Atvars Lak-
stīgala aicina uz kolektīva 135. sezonas noslēguma 
koncertu koncertzālē “Lielais dzintars”. Koncertā 
uzstāsies solists Vestards Šimkus (klavieres).

Tie, kas izlems piejūras pilsētā uzkavēties ilgāk, nāka-
majā dienā varēs piedalīties “Līvas ciema svētkos”, kas 
ir vieni no lielākajiem tradicionālā kultūras mantojuma 
svētkiem Kurzemē. Jau 763 gadi aizritējuši, kopš pirmo 
reizi rakstītos avotos – 1253. gada 4. aprīlī izdotajā 
Ziemeļkurzemes dalīšanas dokumentā – minēta Līvas 
upe un Līvas ciems, no kura izaugusi Liepājas pilsēta. 
Atzīmējot šā senā vārda dienu, “Līvas ciema svētkos” 
Liepājā aicināti mākslinieki un amatnieki, prasmīgas 
saimnieces un garšu meistari, mūziķi un dejotāji no Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, ASV un Lielbritānijas.

Kādā rīta vai vakara pastaigā līdz ar gājienu uz jūru 
noteikti varat iekļaut arī vienu no jaunākajiem pilsēt-
vides akcentiņiem – Valentīndienā Jaunajā ostma-
lā atklāto vides objektu jaunlaulātajiem “Mīlestības 
koks”. Tas veidots no nerūsējoša tērauda un ir četrus 
metrus augsts un divarpus metrus plats.

Viens no jaunākajiem Liepājas tūrisma piedāvāju-
miem ir 4. martā atvērtais zinātkāres centrs bērniem 
“Zili brīnumi”. Tā ir vieta, kur taustāmā un uzskatā-
mā veidā, ar dažādu eksponātu, eksperimentu un 
nodarbību palīdzību veicināt bērnu, jauniešu un arī 
pieaugušo zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un 
tehnoloģijām.

Liepājas sajūtu esencē ietilpst vējš, saule un plud-
male, taču pilsēta piedāvā arī gastronomiskā tūrisma 
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iespējas. Īpašais ēdiens ir “Liepājas menciņi” – pamē-
ģiniet!

Taču tiem, kam tik drīz nebūs iespēju paviesoties pil-
sētā, “kurā piedzimst vējš”, to var izdarīt jau tūlīt, jo ir 
izveidota īpaša vide – mājaslapa www.skanliepaja.lv, 
kur sadzirdēt Liepāju. Sadaļā “Skaņu ainavas” ikviens 
var saklausīt autentiskas Liepājas skaņas, kā arī mazo 
ekspertu – bērnudārza “Liepiņa” audzēkņu veidotās 
pilsētas skaņu ainavas. Tas realizēts projekta “Vēja 
stāsts Liepājā” ietvaros.

Tiecoties izsekot Liepājas vēja ceļam, projekta īsteno-
tāji centušies sadzirdēt, kā skan jūra un kaijas, tram-
vajs, osta un liepas, kā dzied Trīsvienības katedrāles 
ērģeles un kādas skaņas virmo koncertzālē “Lielais 
dzintars”. Kopā ar bērnudārza “Liepiņa” audzinātājām 
un 13 vājredzīgiem bērniem Emiļa Melngaiļa Liepājas 
mūzikas vidusskolas pedagogi un audzēkņi veikuši 

audioierakstus un veidojuši pasakas par vēja ceļu 
Liepājā.

Tāpat šā projekta laikā tapis pilsētu prezentējošs 
suvenīrs – kartīšu komplekts, kas paredzēts arī cilvē-
kiem ar redzes problēmām, jo drukāts reljefdrukā. Tā 
veidotāji šādi atspoguļojuši daļu no pilsētas vērtībām 
– ērģeles, jūru, liepu, ostu, Rožu laukumu, tramvaju 
un koncertzāli “Lielais dzintars”.

Sagatavojuši Andrejs Rjabcevs, Evita Enģele, Jana 
Bunkus un Gunta Klismeta

Foto: Andrjus Aleksandravičs, Artis Dejus 
un www.liepaja.lv
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Gunta Klismeta

30. martā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Domes sēde, kurā piedalījās arī Ministru 
prezidents Māris Kučinskis, izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis, labklājības ministrs Jānis 
Reirs un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

“Labrīt, kolēģi! Tā es jūs uzrunāju un turpināšu uzrunāt,” 
sacīja kādreizējais Valmieras pilsētas mērs un vēlāk arī 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Māris 
Kučinskis, kurš labi pazīst pašvaldību “drēbi”. “Mums 
jāstrādā kopā – valstij un jums, lai sasniegtu to, ko visi 
vēlamies – daudz straujāku attīstību un lai Latvija būtu 
pati labākā zeme un mājvieta mums visiem, atsaucot 
kādreiz mājās arī tos, kas ir aizbraukuši.”

Pirms darba kārtības galvenā jautājuma izskatīšanas 
premjers domniekus informēja par valdības izvirzīta-
jām prioritātēm un iecerēm. Jaunajā amatā aizvadīta-
jās 50 dienās viņš pārliecinājies, ka vispirms jāizveido 
struktūra un komanda un jāvienojas par to, ko visi 
kopā darīs, un tad var ķerties pie darba. Ministru 
kabineta vadītājs atzina, ka agrākās valdības daudz 
“grēkojušas”, strādājot resoriski, tāpēc Latvijas “kuģis” 
vien dreifē un katrs ķepurojas, kā var. M. Kučinska 
ieskatā ir vajadzīgi lēmumi par reformām un konsek-
venta to īstenošana – tie ir priekšnoteikumi, lai no 
“dreifēšanas” iepeldētu plašākos ūdeņos.

Ministru prezidents izcēla trīs “vaļus”: ieņēmumu 
palielināšanu, cīņu ar ēnu ekonomiku un nodokļu sis-
tēmas sakārtošanu, kas būs valdības pirmām kārtām 
risināmie uzdevumi turpmākajos trīs gados. Bet pāri 
visam jābūt drošībai – gan iekšējai, gan ārējai – un sta-
bilitātei. Valdības vadītājs uzsvēra, ka Latvija virzās uz 
diviem procentiem budžetā aizsardzībai, tiks stipri-
nāta valsts robeža un arī informatīvā telpa. Tāpat sva-
rīga ir demogrāfija, kam paredzētas vairākas jaunas 
aktivitātes, lai to stimulētu. Trīs nosprausto prioritāšu 
īstenošanā Māra Kučinska uzstādījums ir tautsaim-
niecības attīstība un investīciju paketes piedāvājums, 
kurā “jāsadraudzina” gan dzelzceļš, ostas un loģistikas 

centri, gan jāapzina mūsu resursi, ar ko varētu ieinte-
resēt pasauli. Ieņēmumu gūšanā rezerves viņš saredz 
ēnu ekonomikas apkarošanā, likvidējot tā saucamās 
aplokšņu algas un PVN “atmazgāšanas” shēmas, kā 
arī padarot saprotamāku budžeta izdevumu pusi un 
atrodot “spraugas”, kur iekasētā nauda aiziet garām. 
Šobrīd notiek inventarizācija nodokļu sistēmā, un 
Ministru prezidents pašvaldību vadītājiem pauda, ka 
pagaidām nodokļu palielināšana nav plānota. Viņš arī 
atgādināja, ka koalīcija ir nolēmusi šogad nemainīt 
nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, tādējādi 
novēršot sociālo problēmu pieaugumu valstī.

“Mūs gaida divas lielas 
reformas: viena – veselības 
un otra – izglītības jomā,” 
sacīja Māris Kučinskis. 
Raksturojot pirmo, viņš 
atzīmēja, ka jau nākam-
gad Latvijā jāievieš vese-
lības apdrošināšanas 
sistēma. Savukārt pār-
maiņas izglītības nozarē 
būs iespējamas vien tad, 
ja Izglītības un zinātnes 
ministrija tās veiks kopā ar Satiksmes, Labklājības un 
citām ministrijām un arī pašvaldībām. “Skolu tīkls – gri
bam vai negribam, bet ir jāoptimizē. Mēs nevaram atļau
ties, ka uz vienu skolotāju ir trīs skolēni – šāda situācija ir 
aptuveni simts Latvijas skolās, tāpēc no izglītības iestāžu 
optimizācijas neizbēgt. Varam vienoties par veidiem, kā 
to labāk izdarīt, taču jebkurā gadījumā šim procesam ir 
jābūt.” M. Kučinskis solīja, ka vairāku nozaru ministri 
sadarbosies, lai risinātu ar skolu slēgšanu radušās 
problēmas. Tā, piemēram, izglītības ministrs jau vie-
nojies ar labklājības ministru, ka tiem skolotājiem, kuri 
pirmspensijas vecumā zaudēs darbu, būs iespēja līdz 
pensijas vecuma sasniegšanai saņemt pabalstu. Tāpat 
paredzēts atbalsts pārkvalificēšanās gadījumā.

Jautājumu un atbilžu sadaļā Balvu novada pašvaldī-
bas vadītājs Andris Kazinovskis ieteica naudu budže-
ta papildināšanai meklēt centralizācijas, ierēdņu un 
birokrātijas mazināšanā, kā arī jautāja par pašvaldību 
avīzītēm. Māris Kučinskis apgalvoja, ka pašvaldību 
avīzes viņš aizstāvēs, ierēdniecību nemēdzot lamāt 
un esot tur arī daudz spēcīgu kadru, bet pret birokrā-
tiju gatavas receptes viņam pagaidām neesot – atlie-
kot vien strādāt, lai to mazinātu.

Ilggadējais Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs ieteica valdībai pamainīt prio-
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ritātes un pirmajā vietā likt demogrāfiju, jo tautu 
nedrīkstot laist mazumā: “Ja politiķi nezina, pajautājiet 
sievietēm, kas traucē! Viņas dos atbildi, un tam tad viss 
jāpakārto.” M. Kučinska atbilde bija divos mērogos 
skatāma – ģimenē ir jābūt drošai aizmugurei – stabi-
lam vīram, valstī – ekonomikai un darbam.

Carnikavas novada pašvaldības vadītāja Daiga Jurē
vica jautāja, vai paredzētas kādas izmaiņas likumā 
par pašvaldībām un ierobežojumi kandidēt, kā arī 
uzsvēra Pierīgai aktuālo problēmu par nodokļiem 
un kadastrālo vērtību piemērošanu tirgus vērtībām. 
Sekoja atbilde: attiecībā uz vēlēšanām nekas netiek 
mainīts; uz otro jautājumu: plānotās izmaiņas pagai-
dām uz gadu “iesaldētas”.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprin
džuks uzskata, ka ir vajadzīga deregulācija jeb proce-
dūru vienkāršošana un nejēdzību izskaušana, kaut vai 
zemes lietās. Valdības vadītājs Māris Kučinskis solīja 
to ņemt vērā un apliecināja, ka Ministru kabinets strā-
dās kā saimnieciska komanda, nešķirojot pa partijām, 
un aicināja visus sadarboties.

Arī izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadur
skis, uzrunājot pašval-
dību vadītājus, uzsvēra, 
ka ministrija viena pati 
nevar atrisināt visas 
problēmas un pašvaldī-
bas ir nozīmīgs sadarbī-
bas un dialoga partneris, 
kā arī ir jābūt sadarbībai 
gan starp ministrijām, 
gan starp pašvaldībām. 

“Resursi sekmīgām pārmaiņām izglītības sistēmā nav 
tikai papildu finanšu injekcijas. Tikpat liela nozīme ir 
kritēriju kopumam, kas dod skaidru un vienotu rīcības 
modeli ikvienai pašvaldībai mūsdienu prasībām atbil
stošas izglītības sistēmas attīstībai,” sacīja K. Šadurskis.

Izglītības un zinātnes ministrija gatavo reformas izglī-
tības sistēmā saskaņā ar 12. Saeimas Ilgtspējīgas attīs-
tības komisijas izstrādāto un Saeimā 2015. gada 17. 
decembrī pieņemto lēmumu “Par uzdevumiem, kas 
veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglī-
tības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpis-
ko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) 
saistītās problēmas”, deklarāciju par Māra Kučinska 
vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, valdības 

Rīcības plānā iekļautajiem uzdevumiem un citiem 
politikas plānošanas dokumentiem.

Viena no valdības iecerēm paredz samazināt skolu 
un tajās strādājošo skolotāju skaitu, lai būtu lielākas 
iespējas celt atalgojumu izglītības sistēmā palikuša-
jiem pedagogiem. K. Šadurskis apgalvoja, ka reforma 
izglītības iestādēs sāksies šāgada 1. septembrī. Izglītī-
bas un zinātnes ministrija sagatavos MK noteikumus 
un izvirzīs rekomendējošus nosacījumus par mini-
mālo skolēnu skaitu skolās un ieteiks reorganizēt 
izglītības iestādes, kurās 7.–9. klašu grupā mācās 
mazāk nekā 21 audzēknis. Tiks noteikts arī minimālais 
skolēnu skaits katrā klasē. Skolām, kurās būs ievē-
rota šī rekomendācija, pilnā apmērā stāsies spēkā 
jaunais pedagogu palielinātā finansējuma modelis, 
bet izglītības iestādes, kur 7.–9. klašu grupā kopumā 
būs mazāk par 21 skolēnu, lielāku valsts finansējumu 
nesaņems. Ministra vārdiem runājot, tālākā rīcība 
jau esot pašvaldības ziņā – vai nu skolu saglabāt un 
finansēt no saviem līdzekļiem (“Mazās skolas nav dzī
votājas”), vai arī veikt mācību iestāžu reorganizāciju.

Kārlis Šadurskis uzskata, ka sākumklases jācenšas 
saglabāt tuvu dzīvesvietai un tās var pastāvēt arī 
ar samērā mazu audzēkņu skaitu, taču, sākot no 7. 
klases, bērniem jāmācās lielākās skolās. (“7.–9. klašu 
skolēni būtu jāvadā uz tālākām skolām, bet no 10. 
klases jau varētu dzīvot skolas internātā. Ceļus labos 
par valsts naudu, tikai jānosaka, pa kuriem ceļiem tad 
bērnus vadā.”) Apvienotās klases 7.–9. klašu posmā 
viņš nosauca par aizpagājušo gadsimtu un norādīja, 
ka turpmāk apvienotās klases šajā izglītības posmā 
Latvijā nav pieļaujamas.

Izglītības un zinātnes ministrs tāpat kā valdības vadī-
tājs ir pārliecināts, ka bez skolu tīkla optimizācijas 
neiztikt. To centīsies stimulēt ar papildu koeficientu 
ieviešanu tām skolām, kas būs ievērojušas IZM reko-
mendācijas. Mērķdotācija skolotāju algām būs atkarī-
ga gan no skolēnu un skolotāju skaita proporcijas, gan 
iedzīvotāju blīvuma katrā pašvaldībā. Savukārt tiem 
60–63 gadus vecajiem pedagogiem (tādu esot apmē-
ram 160), kuri reformas rezultātā paliks bez darba, 
paredzēts sociālais “spilvens”, bet gados jaunākiem 
– Eiropas fondu atbalsts un pārkvalificēšanās iespējas.

Neapšaubāmi, skolu tīkla optimizācija ir viens no 
smagākajiem jautājumiem un sāpīgākajiem lēmu-
miem, ko pašvaldību vadītājiem diemžēl nākas pie-
ņemt. Ar lielu cieņu atceros pirms vairākiem gadiem 
gan Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vai-
voda, gan vairāku citu viņa kolēģu sacīto: “Kamēr mēs 
vadīsim novadu, visiem spēkiem mēģināsim noturēt 
mazās lauku skolas, jo, tās slēdzot, uzliekam melnu 
zīmogu visai šai apkārtnei.”

Statistika liecina par pretējo – kaut gan Izglītības un 
zinātnes ministrija saskaņojusi četru jaunu izglītības 
iestāžu dibināšanu (Ventspils novadā dibināta Zlēku 
pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, Saldus novadā 
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– Saldus vidusskola, Tukuma novadā – pirmsskolas 
izglītības iestāde “Lotte” un Daugavpils novadā – Lau-
cesas pamatskola), līdz jaunā mācību gada sākumam 
Latvijā tiks slēgtas 17 izglītības iestādes.

2016. gadā IZM jau saskaņojusi 15 izglītības iestā-
žu likvidēšanu, taču viena no tām paredzēta 2017. 
gada augustā. Turklāt vēl pagājušajā gadā ministrija 
Alūksnes novadā saskaņoja Mārkalnes pamatsko-
las slēgšanu, savukārt Ventspils novadā – Jūrkalnes 
pamatskolas slēgšanu, kas notiks šovasar. Jelgavas 
novadā tiks likvidēta arī Elejas vidusskolas Lielplato-
nes filiāle, to pievienojot Elejas pirmsskolas izglītības 
iestādei “Kamenīte”.

Tādējādi šis mācību gads būs pēdējais 17 izglītī-
bas iestādēm – jūlijā Bauskas novadā tiks likvidēta 
Mežotnes internātvidusskola. Vasaras vidū Gulbenes 
novadā likvidēs Daukstu pamatskolu, bet Ventspils 
novadā augustā slēgs Zlēku pamatskolu. Jūlija bei-
gās tiks likvidēta arī Saldus 1. vidusskola un Saldus 2. 
vidusskola, kā arī slēgs Nīgrandes pamatskolu, to pie-
vienojot Saldus novada pašvaldības Kalnu vidussko-
lai, un Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde “Grie-
zīte”, to pievienojot Nīgrandes PII “Straumīte”. Saldus 
1. vidusskolas struktūrvienības Sātiņu pamatskolas 
izglītības programmu īstenošana līdz ar iestādes slēg-
šanu tiks nodota Saldus PII “Sienāzītis”. Krāslavas 
novadā augusta sākumā slēgs Kalniešu pamatskolu, 
Skaistas sākumskolu un Sauleskalna sākumskolu, bet 
Rēzeknes novadā augusta otrajā pusē tiks slēgta 
Kalnezeru Katoļu pamatskola. Augusta beigās Dau-
gavpils novadā durvis slēgs arī Tabores pamatskola, 
Birznieku pamatskola un Skrudalienas pamatskola, to 
pievienojot Silenes pamatskolai. Šā gada sākumā jau 
tika slēgtas trīs izglītības iestādes.

IZM šogad arī saskaņojusi vēl 19 reorganizācijas 
procesus, no kuriem 14 notiks šajā gadā. Vēl pērn 
ministrija saskaņoja arī Burtnieku Ausekļa vidusskolas 
reorganizāciju, to pārveidojot par Burtnieku Ausek-
ļa pamatskolu. Līdz ar to 2016. gadā paredzēti 15 
reorganizācijas procesi, kuros kopumā iesaistītas 22 
izglītības iestādes.

Kārlis Šadurskis gan rosina skolu tīkla optimizāciju 
skatīt saistībā ar satura reformu, kam būtu jāseko 
uzreiz pēc pedagogu algu reformas, turklāt tai būšot 
pieejams Eiropas finansējums. Ministraprāt, uz visu 
jāraugās no skolēna skatpunkta, lai bērnam būtu 
iespēja iegūt labu izglītību. Viņš arī uzskata, ka nāka-
majos gados varēs palielināt finansējumu visās izglī-
tības pakāpēs, sākot no pirmsskolas līdz augstākajai 
izglītībai un zinātnei, un valsts budžeta sagatavošanas 
procesā aicināšot valdību atbalstīt finansējuma pie-
auguma grafiku pirmsskolā.

Izglītības un zinātnes ministrs vērsa uzmanību, ka, 
mainot pedagogu atalgojuma modeli un izstrādājot 
kritērijus efektīvam skolu tīklam, ikviena pašvaldība 
saskarsies ar pārmaiņām, kuru sekmīgai īstenošanai 

būs vajadzīgi gan finanšu instrumenti, gan ministriju 
atbalsts dažādu funkciju veikšanai. Kā piemēru viņš 
minēja Satiksmes ministrijas lomu mobilitātes un 
skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. Tikpat nozīmī-
ga ir arī citu ministriju un valsts institūciju koordinēta 
līdzdalība sekmīgam pārmaiņu procesam vispārējās 
izglītības līmenī.

Labklājības ministram 
Jānim Reiram ir skaidrs, 
ka viņa vadītajai Lab-
klājības ministrijai būs 
jāsadarbojas ar Izglītības 
un zinātnes ministriju, 
risinot jautājumu par 
sociālo atbalstu pedago-
giem, kuri būs zaudējuši 
darbu reorganizācijas 
rezultātā, un par pār-
kvalifikāciju. Bez darba 
palikušajiem pirmspen-
sijas vecuma pedagogiem paredzēts nevis pabalsts, 
bet algas aizvietotājs. Šādam nolūkam drīkst plā-
not līdzekļus arī valsts budžetā, jo Eiropas Komisija 
paredz atkāpes no budžeta deficīta, ja tiek veiktas 
strukturālas reformas.

Savukārt LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, kurš 
dāsniem solījumiem netic, atgādināja, ka jau 2009. 
gadā, kad Latvijā tika slēgti vairāki desmiti skolu, valsts 
atbalsta pietrūka un pārmaiņu radīto smagumu “izne-
sa” pašvaldības un vecāki. Tāpēc par sekām, kādas 
var radīt valdības plānotā izglītības sistēmas reforma, 
viņš Domes sēdē piedāvāja prezentāciju, kas tapusi, 
apkopojot pašvaldību priekšlikumus.

Pašvaldību savienības vadītājs raksturoja plānoto 
izglītības reformu un norādīja uz būtiskākajām prob-
lēmām: izglītības sistēmas rezultāti neatbilst piepra-
sījumam, bet nav skaidrības par reformas virzieniem; 
vairākus gadus ir bijuši solījumi grozīt pedagogu atal-
gojuma sistēmu, taču nav skaidrs, kā un kad tas notiks; 
nav izpildīti iepriekšējo valdību solījumi pirmssko-
las izglītības un pašvaldību profesionālās izglītības 
ie stāžu finansēšanai. Tāpat trūkst nozaru un pašvaldī-
bu koordinācijas – ekonomikas attīstību plāno atrauti 
no izglītības, transportu un sakarus plāno atrauti no 
ekonomikas un izglītības, pašvaldībai un ģimenei 
jāmaksā par kopējo neizdarību.
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Pašvaldības uzskata, ka, paredzot 7.–9. un vidusskolas 
klašu slēgšanu, nav novērtēts sagaidāmais efekts un 
vai nelielais ietaupījums, kas paredzēts pedagogu 
algām, kompensēs skolēnu pārvadājumu pieauguma 
problēmas, nepieciešamības pēc internātiem prob-
lēmas, pamatskolu pedagogu slodžu samazinājuma 
un citas problēmas. Tāpat valdībai nav plāna, kā, 
par kādu naudu un cik ilgā laikā tiks sakārtoti ceļi, pa 
kuriem skolēni būs jānogādā līdz tālākai skolai.

Plānojot izglītības reformu, tās autoriem vajadzētu 
analizēt arī paredzamo ietekmi uz mājsaimniecī-
bas izmaksām – ceļa izdevumu pieaugums, izman-
tojot sabiedrisko transportu; ēdināšanas izdevumu 
pieaugums skolēnu ģimenēm; izmaksu pieaugums, 
dzīvojot internātos; potenciāli arī iespējamais ģime-
nes lēmums pamest pašvaldības teritoriju pēc skolu 
slēgšanas. Tāpat būtu jāņem vērā ietekme uz skolēnu, 
kas nebūt nav mazsvarīga – vai nabadzības riskam 
pakļautie bērni spēs adaptēties lielajās klasēs; kāds 
būs iekļaujošās politikas iespaids uz zināšanu līmeni; 
kā bērns jutīsies emocionāli, dzīvojot atrauti no ģime-
nes skolas internātā.

Pašvaldības no valdības gaida elastīgu risinājumu 
iespējas. Izvērtējot sociālo un ekonomisko ietekmi, 
daļa pašvaldību centīsies saglabāt mazās skolas, taču 
esošie normatīvi liedz darbu organizēt efektīvi, tāpēc 
vēlams ļaut pašvaldībām piedāvāt pilotprojektu īste-
nošanu, kuros nebūtu obligāti jāievēro visas prasības, 
bet būtu orientācija uz izglītības rezultātu.

Reformas rezultātā darbu zaudējušajiem pedago-
giem paredzēts atbalsts profesijas maiņai un sociālā 
palīdzība, taču neatbildēts ir jautājums par tiem sko-
lotājiem, kuri pavisam darbu nezaudēs, bet kuru slo-
dze samazināsies, ja skolā vairs nebūs vecāko klašu 
vai pamazām tās tiks slēgtas. Tāpat valdība atzīst, ka, 
palielinot skolotāju algas, jāpieaug arī bērnudārza 
audzinātāju atalgojumam, taču nav skaidrs, kurš – 
valsts vai pašvaldība – gādās par audzinātāju algo-
šanu. Patlaban bērnudārzu darbiniekus lielākoties 
algo pašvaldības, valsts maksā vien par piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai. Taču pašval-
dības ir vienisprātis, ka algas pielikums bērnudārzu 
pedagogiem jāfinansē no valsts budžeta un nākotnē 
valstij pilnībā jāpārņem šo algu maksāšana.

Vietvaru pārstāvjus raizīgus dara arī likvidējamo skolu 
tālāka izmantošana un uzturēšanas izmaksas, jo notei-
kumi par pašvaldībām piederošo ēku izīrēšanu neat-
bilst realitātei – saskaņā ar tiem jāprasa tik liela īres 
maksa, ko neviens nav gatavs maksāt. Tāpēc daudz 
slēgto skolu ēku stāv tukšas. Tāpat valsts līmenī nav 
nodrošināts pilnvērtīgs atbalsts pašvaldību īpašumā 
esošajām profesionālās izglītības iestādēm.

Apspriedusi pašvaldību iesniegtos priekšlikumus un 
valdības pārstāvju izteiktos viedokļus jautājumā par 
izglītības sistēmas reformu, LPS Dome nolēma:

•	 Rosināt valdību izstrādāt un finansēt:
– ceļu un sabiedriskā transporta uzlabojumu 

programmu saistībā ar skolu tīkla attīstību;
– skolu internātu attīstības programmu saistībā 

ar skolu tīkla un izglītības strukturālajām pār-
maiņām;

– pedagogu, kas zaudē darbu, profesijas maiņas 
un sociālā nodrošinājuma programmu;

– valsts atbalsta programmu skolu ēku pielāgo-
šanai jaunām funkcijām;

– programmu pirmsskolas izglītības pedagoģis-
ko darbinieku finansēšanai, paredzot jaunās 
atalgojuma sistēmas radītā pieauguma finan-
sējumu uzreiz;

– programmu līdzvērtīga atbalsta nodrošināša-
nai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības 
iestādēm.

•	 Sagatavot Domes sēdi par izglītības saturu un 
kvalitāti.

Domes sēdes noslēgumā tika izskatīti divi sagatavotie 
lēmumprojekti par Novadu apvienību un Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociāciju.

Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis 
iepazīstināja ar grozījumiem Novadu apvienības 
nolikumā. Tie paredz, ka Novadu apvienības valdi 
veido 17 pašvaldību pārstāvji – Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēža vietnieks, kurš pārstāv nova-
dus, Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) 
priekšsēdētājs un katra plānošanas reģiona trīs pār-
stāvji – novada bez pilsētām pārstāvis, novada ar 
pilsētām pārstāvis un reģionālā attīstības centra 
novada pārstāvis (bija – Novadu apvienības valde 
sastāv no 11 novadu pašvaldību pārstāvjiem – LPS 
priekšsēža vietnieks no novadiem un no katra plāno
šanas reģiona viens no novadiem ar pilsētām un viens 
no novadiem bez pilsētām). Grozījumos noteikts, ka 
Novadu apvienības priekšsēdētājam ir trīs vietnieki, 
no kuriem divus ievēl Novadu apvienības valde, 
un RACA priekšsēdētājs (bija – Novadu apvienības 
priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kurus ievēl Novadu 
apvienības valde). LPS Dome, atklāti balsojot, pieņē-
ma lēmumu “Par grozījumiem Novadu apvienības 
nolikumā”.

Savukārt Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asoci-
ācijas (LPIA) priekšsēdētājs Guntis Kalniņš ziņoja 
par grozījumiem LPIA nolikumā, kur būtiskākā 
atšķirība nosaka to, ka LPIA dalībnieki ir pašval-
dības – LPS biedri (bija – Par LPIA dalībnieku var 
kļūt pašvaldības izpilddirektors un pilsētas vai pagasta 
pārvaldes vadītājs, kurš izpilda izpilddirektora funk
cijas). Pašvaldību LPIA pārstāv pašvaldības izpild-
direktors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības 
deleģētas personas. LPS Dome apstiprināja grozīju-
mus Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas  
nolikumā.

Foto: Jana Bunkus
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LPS Valdē

• 1. martā notika LPS Valdes sēde, kurā vienojās Paš-
valdību savienības Domi sasaukt 30. martā un uz to 
aicināt arī Ministru prezidentu Māri Kučinski.
Lemjot par Pašvaldību savienības 27. kongresa norises 
vietu 20. maijā, Valdes sēdes dalībnieki uzklausī-
ja divus piedāvājumus, kurus cēla priekšā Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Antra 
Brūna un Alūksnes novada domes priekšsēdētājs 
Arturs Dukulis. Šajā gadā LPS aicinājumam izvir-
zīt savu kandidatūru kongresa rīkošanai atsaucās 
divas pašvaldības – Alūksnes novads un Liepāja. Pēc 
abu pašvaldību prezentācijām LPS Valde vienprātī-
gi vienojās, ka šogad kongress norisināsies Liepājā, 
bet 2017. gadā – skaisti renovētajā Kultūras centrā 
Alūksnē.
Valdē arī apsprieda iespējamās sekas plānotajai izglī-
tības sistēmas reformai, un vairāki sēdes dalībnieki 
izteica priekšlikumus, kam noteikti būtu jārod risi-
nājums. Tā, piemēram, Madonas novada pašval-
dības vadītājs Andrejs Ceļapīters uzsvēra prasību 
par bērnudārzu pedagogu atalgojuma palielināšanu, 
Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju 
atgādināja par finansējumu mūzikas un mākslas sko-
lām, viņu papildināja Pārgaujas novada pašvaldības 
un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 
priekšsēdētājs Hardijs Vents par Kultūras ministrijas 
pārtraukto finansējumu plānošanas reģioniem kultū-
ras kartēm.
Par grozījumiem likumos “Par pašvaldībām” un 
Republikas pilsētu pašvaldību un novadu pašvaldību 
domju vēlēšanu likumā informēja LPS padomnieces 
juristes Kristīne Kinča un Vineta Reitere, bet LPS 
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana 
Bunkus pastāstīja par mediju politikas pamatno-
stādņu darba grupas aktivitātēm. Valde arī apsprieda 
grozījumus Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asoci-
ācijas nolikumā un nolēma tos virzīt apstiprināšanai 
LPS Domē.

• 5. aprīlī viena no aktuālajām tēmām LPS Valdes 
sēdes darba kārtībā bija jautājums par profesionālo 
izglītību.
LPS priekšsēža vietnieks Andris Rāviņš uzskata, ka 
arodizglītības skolām jāpievērš daudz lielāka uzmanī-
ba un pašvaldībām jākļūst par šo skolu īpašniekiem, 
šo jautājumu aktualizējot arī sarunās ar Izglītības un 
zinātnes ministriju.
LPS padomniece Ināra Dundure iepazīstināja ar 
statistikas datiem. Izrādās, izglītojamo skaita sadalī-
jums vidējās izglītības pakāpē ir šāds: profesionālajā 
izglītībā – 38,75%, bet vispārējā izglītībā – 61,25%. 
Diemžēl laikā no 2010. līdz 2014. gadam iedzīvotāju 
skaits 15–19 gadu vecuma posmā ir sarucis par trešo 
daļu. Pašvaldību padotībā ir desmit profesionālās 
izglītības iestādes (PII), kā arī 47 pašvaldībās profesio-
nāli orientēta virziena programmas tiek piedāvātas 
vispārizglītojošās skolās.
Profesionālās izglītības reforma paredzēta četros vir-
zienos: PII tīkla optimizācija, ietverot mācību iestā-
žu modernizāciju; sadarbības mehānismi ar darba 
tirgu; profesionālās izglītības satura reforma (nozaru 
kvalifikāciju struktūras, darba vidē balstītas mācības, 
moduļveida programmas); normatīvās bāzes pilnvei-
de (Profesionālās izglītības likuma grozījumi, jauni un 
pilnveidoti MK noteikumi).
Profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai plānots 
Eiropas Sociālā fonda atbalsts – šogad tiks uzsākta 
piecu stratēģiskā atbalsta mērķu (SAM) ieviešana: 8.1.3. 
– profesionālās izglītības infrastruktūras modernizācija; 
8.5.1. – darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu 
atbalsts; 8.5.2. – profesionālās izglītības atbilstība Eiro-
pas kvalifikācijas ietvarstruktūrai; 8.5.3. – profesionālās 
izglītības efektīva pārvaldība un personāla profesionā-
lā pilnveide; 8.4.1. – nodarbināto personu profesionā-
lās kompetences pilnveide (pieaugušo izglītība).
SAM 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās 
izglītības iestāžu skaitu” finansējuma saņēmēji būs 
profesionālās izglītības iestādes un pašvaldības, un 
atbalstāmās darbības – mācību iestāžu infrastruktū-
ras, mācību kabinetu, koplietošanas telpu, tajā skaitā 
sporta un dienesta viesnīcu infrastruktūras izveide 
un sakārtošana, teritorijas labiekārtošana, mācību 
līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde. Plānots, ka 
MK noteikumus apstiprinās maijā un septembrī tiks 
līdz līgumu slēgšanai.
Pašvaldības neapmierina valsts nevienādā attieksme 
pret dažādu īpašnieku profesionālo skolu finansēju-
mu. Diskusiju rezultātā Valde vienojās prasīt Izglītības 
un zinātnes ministrijai valsts budžeta finansējumu 
profesionālās izglītības programmu īstenošanai līdz 
2016. gada beigām, kā arī nodrošināt līdzvērtīgu 
finansējumu valsts un pašvaldību profesionālo izglītī-
bas iestāžu audzēkņu stipendijām.

NOTIKUMU HRONIKA
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Sēdes turpinājumā tika apspriesti LPS 27. kongresa 
dokumentu projekti, ar ko iepazīstināja LPS vecākais 
padomnieks Māris Pūķis. Savukārt LPS priekšsēža 
vietnieks Gints Kaminskis informēja par LPS statūtu 
grozījumu projekta izstrādes darba grupas veidoša-
nas principiem un Reģionālo attīstības centru apvie-
nības priekšlikumiem, ko lemts apspriest nākamajā 
Valdes sēdē.

LPS komitejās

Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejā

• 26. aprīlī Finanšu un ekonomikas komitejā tika 
apspriesti divi jautājumi: par Valsts zemes dienes-
ta (VZD) izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi 2018.–
2019. gadam un tās ietekmi uz nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) maksājumiem un par elektroniska
jām procedūrām un strukturētajiem datiem zemes
grāmatās.
VZD jau martā sagatavoja noteikumu projektu par 
kadastrālo vērtību bāzi 2017.–2018. gadam, taču, 
ņemot vērā, ka jaunajiem mājokļiem (gan daudzfunk-
cionālajām ēkām, kas būvētas pēc 2000. gada, gan 
savrupmājām teritorijās ar intensīvu attīstību) kadas-
trālās vērtības tika noteiktas atbilstoši tirgus situāci-
jai, projekts noteiktām nekustamo īpašumu grupām 
paredzēja būtisku kadastrālo vērtību un līdz ar to arī 
NĪN pieaugumu. Lai rastu risinājumu šai situācijai, 
valdība 19. aprīlī atbalstīja grozījumus Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā, kas paredz 2016. 
gadā spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi piemērot arī 
2017. gada kadastrālo vērtību aprēķinam. Vienlaikus 
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, 
LPS, pieaicinot kompetentās institūcijas, tika uzdots 
izstrādāt un līdz 2016. gada 31. decembrim noteiktā 
kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozī-
jumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas 
nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa 
sloga pieaugumu, ņemot vērā nekustamā īpašuma 
nodokļa bāzes – kadastrālo vērtību – straujo pieau-
gumu un nepieciešamību nodrošināt budžeta ieņē-
mumus. VZD kadastrālo vērtību bāzi, kas izstrādāta 

2017.–2018. gadam, plāno piemērot 2018.–2019. gadā.
VZD ģenerāldirektore Elita Baklāne–Ansberga infor-
mēja par būtiskākajām izmaiņām jaunajā kadastrālo 
vērtību piedāvājumā, kā arī par VZD priekšlikumiem 
NĪN politikas izmaiņām. Informācija par plānotajām 
izmaiņām kadastrālo vērtību bāzē pieejama vietnē: 

www.kadastralavertiba.lv.
Savukārt Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas 
vadītāja Līga Lapiņa pastāstīja par Valsts vienotās 
datorizētās zemesgrāmatas projekta gaitā veiktajiem 
uzlabojumiem: elektronisko arhīva sistēmu, struktu-
rēto informāciju, elektronisko dokumentu iesniegša-
nu un apstrādi, vienkāršotām procedūrām, monito-
ringa servisa pakalpojumu u.c.
Komitejas sēdes ieraksts un sēdē rādītās prezen-
tācijas pieejamas LPS mājaslapas sadaļā “Seminā-
ri un video”: www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3085-lps-finansu-un-ekonomikas-komi-
tejas-sede-2016-gada-26-aprili.

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

• 8. martā Koknesē notika Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas izbraukuma sēde, kas bija vel-
tīta publisko ūdeņu apsaimniekošanai un uzraudzī
bai pašvaldībās. Sanāksmi atklāja komitejas priekšsē-
dētājs Gints Kaminskis.
Ar savu pieredzi un pašvaldības ieguvumiem, apsaim-
niekojot publiskos ūdeņus, dalījās biedrības “Sabied-
riskā vides pārvalde DURBE” valdes priekšsēdētāja 
Santa Brāle, Alūksnes novada pašvaldības aģentūras 
“ALJA” direktors Māris Lietuvietis un Ogres novada 
Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore. 
Uzaicinātie eksperti Andris un Loreta Urtāni pastās-
tīja par šobrīd Latvijā izmantotajiem ūdeņu apsaim-
niekošanas paņēmieniem un to, kā izmantot ezerus 
un to resursus pašvaldībā, lai visu intereses būtu 
apmierinātas. Savukārt pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direk-
tora vietniece laboratoriju jautājumos Olga Valciņa 
un Zivju resursu pētniecības departamenta nodaļas 
vadītāja Ruta Medne pastāstīja par pētījumiem un 
nozvejas zivsaimniecību.
Pēc spraigām diskusijām komiteja nolēma: LPS saru-
nās ar VARAM, Zemkopības un Tieslietu ministri-
ju turpināt risināt jautājumus par normatīvo aktu 
izmaiņām un to saskaņošanu savā starpā; sarunās ar 
Iekšlietu ministriju aktualizēt jautājumu par pašval-
dību pieeju Sodu reģistram; organizēt apmācības 
pašvaldībām par diskusijā skartajām tēmām (sarunas 
ar VARAM un Zemkopības ministriju par normatīvo 
aktu izmaiņām un programmas izveide Latvijas Paš-
valdību mācību centrā); LPS un iesaistītajām pusēm 
popularizēt pozitīvo pieredzi Latvijā un ārvalstīs un 
pašvaldību ieguvumus; strādāt pie resursu izpētes un 
plāniem, apmācīt speciālistus un veikt uzraudzību.
LPS pateicas visiem par dalību, ekspertiem – par 
vērtīgo informāciju un Kokneses pašvaldībai – par 
viesmīlīgo uzņemšanu!

• 12. aprīlī LPS Reģionālās attīstības un sadarbī-
bas komitejas sēdē tika izskatīti Reģionālās attīstības 
koordinācijas padomē martā un 8. aprīlī pieņemtie 
lēmumi par finansējuma apjomu un rezultatīva
jiem rādītājiem pašvaldībām divu stratēģiskā atbal-
sta mērķu ietvaros – SAM 3.3.1. “Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
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uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīs-
tības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vaja-
dzībām” un SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģe-
nerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām”, par ko ziņoja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis 
Bremšmits.

Komiteja nolēma atbalstīt Latvijas Novadu apvienības 
valdes priekšlikumu par to, ka VARAM jāsagatavo 
lēmums par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu 27 
miljonu eiro apmērā trešās kārtas projektiem darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 
3.3.1. nepiešķirtajiem projektu ideju konceptiem un 
šis lēmums jāiekļauj Ministru kabineta rīkojuma pro-
jektā par trešās kārtas projektu iesniegumu atlases 
kārtas finansējuma apjomu un rezultatīvajiem rādī-
tājiem visās pašvaldībās, kuru ideju koncepti atbilst 
priekšatlases vērtēšanas kritērijiem.
Komitejas darba kārtības otrais jautājums bija par 
Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteiku-
mu Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienī
bas atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzrau
dzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” grozījumiem, ar ko 
iepazīstināja Zemkopības ministrijas Lauku attīstības 
atbalsta departamenta direktore Inese Pastare.
Komiteja nolēma lūgt Zemkopības ministrijai preci-
zēt šo MK noteikumu normas un atšķirīgo saskaņā ar 
Publiskā iepirkuma likuma un ES regulas normām un 
nosūtīt skaidrojumu pašvaldībām (LPS).
VARAM Investīciju politikas departamenta direktora 
vietnieks klimata, valsts budžeta un vides investīciju 
jautājumos Valdis Līkosts iepazīstināja ar SAM 5.4.1. 
“Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un 
aizsargāt ekosistēmas” plānotajām aktivitātēm un kri-
tērijiem projektu atlasē.
5.4.1.1. pasākums “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 
teritorijās” paredz attīstīt īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānos paredzēto 
tūrisma infrastruktūru, lai mazinātu augsnes eroziju 
un eitrofo piesārņojumu, optimizētu apmeklētāju 
plūsmu un padarītu teritoriju pieejamāku. Konkursu 
šajā aktivitātē paredzēts izsludināt augustā, un pro-
jektus varēs iesniegt gan pašvaldības, gan to izveido-
tās iestādes, kā arī iespējams veidot partnerības.

Projekta attiecināmajās izmaksās varēs iekļaut būv-
niecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta 
sagatavošanas un ar to saistītās būvekspertīzes izmak-
sas, infrastruktūras būvniecības un būvuzraudzības 
izmaksas, informācijas stendu, apmeklētāju skaitītāju, 
norāžu un zīmju (arī veselības maršrutu vajadzī-
bām) izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas 
izmaksas, publicitātes pasākumu un projekta vadības 
izmaksas. Paredzētais ERAF finansējuma apjoms vie-
nam projektam ir līdz 500 000 eiro.
Noslēdzošais jautājums sanāksmes darba kārtībā bija 
par derīgo izrakteņu ieguves vietu (karjeru) rekul
tivāciju, par ko pastāstīja Tukuma novada domes 
Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Indulis 
Zariņš. Šo jautājumu komiteja nolēma virzīt izskatī-
šanai sarunās ar VARAM un Zemkopības ministriju.
Tikmēr kādam var noderēt tukumnieku pieredze – 
viņi izveidojuši karjeru rekultivācijas fondu, kas ir 
izstrādātāju saistību nodrošinājums. Lai uzņēmējs 
saņemtu atļauju, viņam pie dokumentu iesniegšanas 
jānorāda rekultivācijas veids, izmaksu aprēķins šodie-
nas cenās un izpildes tehnoloģija. Pašvaldība piedāvā 
noslēgt sadarbības līgumu, kurā paredzēti atskaitīju-
mi fondā par katru iegūto kubikmetru. Ieguldījums 
tiek izmaksāts pēc rekultivācijas veikšanas, turklāt 
izstrādātājiem, kas noslēdz sadarbības līgumu, pie-
mēro nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.

Veselības un sociālo jautājumu komitejā

• 15. martā Veselības un sociālās komitejas dalībnieki 
komitejas vadītāja Aivara Lācarus vadībā vienojās 
par tēmām LPS sarunās ar Labklājības un Veselības 
ministriju, bet pēc tam ķērās pie ļoti smaga jautājuma 
– deinstitucionalizācijas jeb īsāk – DI.

Aktuālo informāciju par šā procesa gaitu sniedza Lab-
klājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamen-
ta vecākā eksperte Kristīne Lasmane. Viņa atzīmēja, 
ka nodomu protokolus par iesaistīšanos DI projektos 
noslēgušas 110 pašvaldības, bet sadarbības līgumus 
(uz 14.03.2016.) – 50 pašvaldības, kā arī akcentēja 
šāgada uzdevumus. Tie ir: sadarbības līgumu noslēg-
šana ar visām pašvaldībām, kas vēlas iesaistīties DI 
īstenošanā; pašvaldību sociālo darbinieku apmācī-
bas atbalsta intensitātes skalas lietošanā; DI projekta 
mērķa grupas personu atlase un plānoto individuālo 
vajadzību izvērtējumu veikšana un atbalsta plānu 
izstrāde; piecu plānošanas reģionu DI plānu, tajā skai-
tā bērnu aprūpes iestāžu un vismaz trīs VSAC filiāļu 
reorganizācijas plānu izstrāde; komunikācijas stratē-
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ģijas ieviešana sabiedrības attieksmes maiņai pret DI 
mērķa grupām; ERAF ieguldīšanas noteikumu izstrāde 
DI nepieciešamās infrastruktūras attīstībai.

• Arī 12. aprīlī komitejas darba kārtībā iekļautie jau-
tājumi nebūt nebija vieglāki – gan ar veselības jomu 
saistītie: finansējums (kvotas) reģionālajām slimnī-
cām, slimnīcas kā sociālie uzņēmumi un rezidentu 
piesaiste reģioniem un valsts un pašvaldību institū-
cijām, gan izvērtējot Valsts kontroles ziņojumu par 
asistenta pakalpojuma lietderību pašvaldībās.
Uzklausījusi arī Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvjus, 
komiteja nolēma vērsties pie Valsts prezidenta un 
Ministru prezidenta par finansējuma samazinājuma 
ietekmi uz iedzīvotāju veselību reģionos un reģionālo 
slimnīcu situāciju, jo daļai reģionālo slimnīcu 2016. 
gadā ir plānots samazināt finansējumu, to novirzot 
valsts slimnīcām Rīgā. Tāpat komitejas dalībnieki 
aktualizēja jautājumu par ārstu piesaisti valsts un paš-
valdību ārstniecības iestādēm, it īpaši reģionos. Spe-
ciālisti norādījuši, ka jāveic algu indeksācija, nosakot 
īpaši atbalstāmās teritorijas, un speciālistu sagatavo-
šanai un sadalījumam jābūt saistītam ar ārstniecības 
iestāžu pieprasījumu.

Ar Valsts kontroles (VK) lietderības revīziju pašvaldī-
bās iepazīstināja LPS padomniece Ilze Rudzīte. Šīs 
revīzijas laikā VK darbinieki centušies noskaidrot, vai 
personām ar invaliditāti paredzētais asistenta pakalpo-
jums nodrošina tā izveidošanas mērķu sasniegšanu, un 
atzīst, ka pakalpojuma nepieciešamība ir noteikta bez 
atbilstoša izvērtējuma; izvirzītie mērķi “mazināt invalī
du sociālās atstumtības risku” un “veicināt personu integ
rāciju sabiedrībā” ir deklaratīvi, bet mērķis “atslogot per
sonu ar invaliditāti ģimenes locekļus” netiek sasniegts. 
Tāpēc Valsts kontroles piedāvātais risinājums paredz 
asistenta pakalpojumu nodrošināt viena pakalpojuma 
– asistenta pakalpojuma pašvaldībā – ietvaros, pilnvei-
dojot tā nepieciešamības noteikšanu, pakalpojumu 
nodrošinot ar profesionālu dienestu starpniecību un 
pieļaujot ģimenes locekļu iesaisti asistenta pakalpoju-
ma nodrošināšanā tikai īpašos gadījumos.

Izglītības un kultūras jautājumu komitejā

• 15. martā Izglītības un kultūras komitejas sēdē tika 
skatīti trīs jautājumi: par Latviešu valodas aģentūras 
(LVA) atbalstu pedagogiem darbā ar patvēruma mek-
lētājiem, imigrantiem un reemigrantiem pirmsskolas 
un vispārējās izglītības iestādēs; par aktīvo nodarbi-

nātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”; paš-
valdību sadarbība ar jaunatnes organizācijām “Latvi-
jas mazpulki” un “Latvijas skauti un gaidas”.

Pirmo jautājumu prezentēja LVA direktora vietniece 
Dace Dalbiņa un Izglītības daļas galvenā metodi-
ķe Vineta Vaivade, kuras pastāstīja, ka patvēruma 
meklētājiem latviešu valodas apguvei izstrādāti un 
pieejami dažādi apmācību resursi. Tāpat izstrādātas 
latviešu valodas apguves un integrācijas programmas 
1.–3. klasei, 4.–6. klasei, 7.–9. klasei un jauniešiem un 
daudzfunkcionāls didaktiskais izdales materiāls sākot-
nējai valodas apguvei bērniem vecumā no sešiem 
līdz deviņiem gadiem. Daudzi metodiskie materiāli 
izstrādāti tieši pedagogiem. Daži materiāli palīdz ne 
tikai apgūt latviešu valodu, bet arī iegūt zināšanas par 
Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijām, 
piemēram, spēle “Latvija laikā un telpā” sniedz plašu 
ieskatu mūsu valsts pilsētās. LVA organizē arī pedago-
gu tālākizglītību, kursus un informatīvos seminārus.
Informāciju par mācību un metodiskajiem materiā-
liem un tālākizglītību var iegūt LVA interneta vietnē: 
www.valoda.lv. Mācību resursi pieejami gan digitālā 
formā, gan nopērkami Latviešu valodas aģentūrā 
Rīgā, Lāčplēša ielā 35 – 5.
Ar nodarbinātības pasākumiem personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionā-
lās izglītības iestādēs, iepazīstināja Nodarbinātības 
valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodar-
binātības pasākumu nodaļas eksperte Kristīne Škor
ņika. Šajā pasākumā plānots iesaistīt 4128 skolēnus, 
un tam paredzētais finansējums ir 844  506 eiro. 
Skolēni šim pasākumam var pieteikties no 2. maija 
līdz 16. augustam. Informācija par pakalpojumiem un 
dokumenti pieejami mājaslapā: www.nva.gov.lv.
Komitejas sēdē piedalījās arī trīs jauniešu organizāciju 
vadītājas – Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa 
Medne un priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava un 
“Latvijas skautu un gaidu” Centrālās organizācijas 
valdes priekšsēdētāja Agnija Jansone, lai apspries-
tu pašvaldību sadarbību ar jaunatnes organizācijām 
“Latvijas mazpulki” un “Latvijas skauti un gaidas”. I. 
Kļava aicināja pašvaldības atbalstīt jauniešu iniciatī-
vas, jo sevišķi lauku apvidos šo organizāciju darbībā 
var apvienot gan projektu pieteikšanas un īsteno-
šanas prasmju apgūšanu, gan fiziskās nodarbības 
un sacensības, kā arī reāli nodarboties ar vairākām 
zemkopības nozarēm.
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• 27. aprīlī Izglītības un kultūras komitejas sēdē pie-
dalījās arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadur
skis, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts 
sekretāra vietniece Evija Papule, kā arī IZM biroja 
vadītājs Andis Geižāns.

Ministrs pašvaldību vadītājus, viņu vietniekus un paš-
valdību pārstāvjus iepazīstināja ar pedagogu atalgo-
juma modeli, pedagogu atalgojuma paaugstināšanai 
pieejamo finansējumu 2016. gada četriem mēnešiem 
un turpmākajiem gadiem, kā arī ar Izglītības un zināt-
nes ministrijas ieceri par pirmsskolas pedagogu atal-
gojumu. Saistībā ar pedagogu atalgojuma modeli 
pašvaldības atbilstoši grafikam individuāli tiksies ar 
Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem, lai 
kopīgi aprēķinātu finanšu resursus katras pašvaldības 
skolām, kas būs pieejami pedagogu atalgojumam, 
kā arī identificētu riskus saistībā ar jauno atalgojuma 
modeli. Lai racionāli izlietotu finansējuma daļu, kas 
tiek novirzīta atbalsta personāla finansēšanai skolām, 
pašvaldības rosināja atļaut finansējumu sadalīt pašām 
pašvaldībām. Sakarā ar jauno pedagogu atalgojuma 
modeli IZM plāno izstrādāt Ministru kabineta notei-
kumu grozījumus līdz 31. maijam.
Asa diskusija izvērtās par pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu atalgojuma paaugstināšanu, jo ministrijas 
iecere ir atteikties turpmāk finansēt skolēnu brīvpus-
dienas skolēniem līdz 4. klasei no valsts budžeta. Šo 
finansējumu paredzēts novirzīt bērnudārzu audzinā-
tāju algu pieauguma kompensācijai. Pašvaldībām tas 
nav pieņemami. Tāpēc pašvaldības lūdza Izglītības 
un zinātnes ministriju apkopot datus par katru pašval-
dību, kādi finanšu resursi tiek novirzīti skolēnu ēdinā-
šanai un cik papildus nepieciešams finansējums, lai 
paaugstinātu pedagogu atalgojumu pirmsskolas izglī-
tības iestādēs atbilstoši pedagogu atalgojuma modelī 
plānotajam līmenim. Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka 
pedagogu atalgojuma modelim ir jābūt ilgtspējīgam 
arī attiecībā uz bērnudārzu pedagogu atalgojumu. 
Lēmums par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu 
atalgojuma paaugstināšanas kārtību pašvaldībām un 
ministrijai ir jāpieņem līdz 30. jūnijam.

Tehnisko problēmu komitejā

• 23. martā komitejas darba kārtības pirmais jau-
tājums bija par Civilās aizsardzības un katastrofu 
pārvaldīšanas likumu, LPS pozīciju šā likuma 3. lasīju-
mam, civilās aizsardzības sadarbības teritorijām, paš-
valdību kompetenci civilās aizsardzības plānu izstrādē 
un pašvaldību un ministriju kompetenču iedalījumu.
LPS padomnieks Aino Salmiņš iepazīstināja ar paš-
valdību viedokli par likumprojektu “Civilās aizsar-

dzības un katastrofu pārvaldības likums” pēc otrā 
lasījuma un uzsvēra, ka konceptuāli ir panākta vieno-
šanās par pašvaldību kompetenci civilās aizsardzības 
(CA) jomā, taču joprojām risku plānošana un izvēr-
tēšana netiek atdalīta no reaģēšanas pasākumiem; 
likumprojektā ir definēti vismaz septiņi koordinācijas 
līmeņi, bet trūkst precīzi definētas valsts institūciju 
un VUGD atbildības, vadoties no definēta riska vai 
apdraudējuma līmeņa; tiek pieļauta fukciju dublēša-
nās; nav noteikts finansējuma avots pašvaldību civilās 
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās 
aizsardzības pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Baltmanis 
iepazīstināja ar iespējamo civilās aizsardzības sadar-
bības teritoriju izveidošanas principiem, pašvaldību 
uzdevumiem katastrofu pārvaldības koordinēšanā un 
pamatprincipiem sadarbības teritoriju CA plānu izstrā-
dē. CA plānos pašvaldībām būs jānorāda: informācija 
par novērtētajiem riskiem (ēku un būvju sabrukšana, 
avārijas siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūde-
ņu un kanalizācijas sistēmās); preventīvie, gatavības, 
reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi; informācija 
par evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skar-
tajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu 
izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Dimit
rijs Trofimovs norādīja uz likumprojektā panāktajiem 
vienošanās pamatprincipiem ar LPS, kas paredz, ka 
pašvaldībām savā atbildībā nebūs jāuzņemas papildu 
funkcijas, bet tikai tie pasākumi, kas saistīti ar pašval-
dību autonomo funkciju veikšanu – atbildība par savā 
teritorijā esošo ēku un būvju sabrukšanas riskiem un 
avārijām siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu 
un kanalizācijas sistēmās. Panākta vienošanās, ka 
VUGD plānā nominētā valsts persona būs CA komi-
sijas priekšsēdētāja vietnieks.
Komiteja nolēma atbalstīt šādus likumprojektā iestrā-
dātos pamatprincipus: pašvaldību kompetence katas-
trofu pārvaldībā nedrīkst pārsniegt likumā “Par pašval-
dībām” definēto autonomo funkciju apjomu, izslēdza-
ma vai precizējama atbildība par ēku un būvju drošu-
ma izvērtēšanu; CA sadarbības teritoriju izveidošana.
Izskatot darba kārtības otro jautājumu, informāciju par 
skolēnu pārvādājumiem sniedza VSIA “Autotranspor-
ta direkcija” valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš. 
Viņš informēja, ka sabiedriskā transporta zaudējumu 
kompensēšanai valsts šogad piešķīrusi vairāk nekā 
77 miljonus eiro, un norādīja, ka tikai nepilni 3% no 
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maršruta tīkla apjoma ieņēmumiem nosedz biļetes, 
vidējais valsts atbalsts ir 65%, starppilsētu maršrutos – 
50–55%. Pašvaldībām, organizējot skolēnu pārvadāju-
mus, ir šādas iespējas: pašpārvadājumu organizēšana; 
līgumi ar pārvadātāju; piedalīšanās līdzfinansējumā 
sabiedriskā maršruta tīklā. Skolēnu pārvadājumus veic 
101 pašvaldība, maršrutu apjoms ir līdzīgs gan starp-
pilsētu – 1096, gan skolēnu pārvadājumiem – 964. 
K. Godiņš atzīmēja galvenos uzdevumus, ko veiks 
ATD skolēnu maršrutu integrēšanā šogad: apzināt 
visus pašvaldību organizēto skolēnu pārvadājumu 
maršrutus, pieturvietas, reisu izpildes laikus; salīdzi-
nāt iegūtos datus ar reģionālajiem maršrutiem, reisu 
izpildes laikiem un pieturvietām; līdz vasarai aktīvi 
organizēt tikšanās ar pašvaldībām, kur skolēnu pārva-
dājumi pārklājas ar sabiedrisko transportu, lai spriestu 
par iespēju tos apvienot; izvērtēt iespējas maršrutā 
ieviest papildu pieturvietas, izmainīt sabiedriskā trans-
porta kursēšanas grafiku utt., lai pielāgotu to skolēnu 
vajadzībām; vasarā sniegt priekšlikumus izvērtēšanai 
Sabiedriskā transporta padomē; līdz septembrim pār-
ņemt tos skolēnu maršrutus, kas pārklājas ar reģionā-
lajiem maršrutiem (kur tas iespējams). Tiek strādāts 
pie abonementa biļešu ieviešanas, šādu procedūru 
izmanto jau pieci pārvadātāji.
Zemgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 
un autoceļu attīstības nodaļas maršrutu tīkla plānotā-
ja Dana Švēdere sniedza informāciju par Zemgales 
reģiona pieredzi, kur skolēnu pārvadājumus organizē 
17 novadu pašvaldības (no 20), kopā tiek izpildīti 174 
maršruti ar 315 reisiem, dienā uz/no skolas pārvadā 
4079 skolēnus, kas ir 23% no kopskaita, gadā viena 
skolēna nogādāšanai uz skolu tiek nobraukti 297,6 
km jeb 1,74 km dienā; skolēnu nokļūšanai uz skolu 
2015./2016. mācību gadā provizoriski tiks nobraukti 
1 214 044 km. Pārvadājumos iesaistīti 67 (no 95) paš-
valdību autobusiem, no kuriem 25 autobusi iegādāti 
Šveices projekta vai Sociālās drošības programmas 
ietvaros. Speciāliste atzīmēja, ka ir vairākas pagastu 
teritorijas, kur sabiedriskais transports nekursē. Seci-
nājumi: maršrutu savstarpējā salāgošana ir veicama, 
nenosakot būtiskus grozījumus maršrutu tīklā; pie-
ļaujot skolēnu autobusos tādu pasažieru pārvadāša-
nu, kas nav skolas vecumā, maršrutu tīkla autobusi 
nebrauktu “tukšos galus”, bet braukšanas laiks tajos 
saīsinātos, samazinātos arī braukšanas cena autobusā, 
šāda sistēma nodrošinātu sabiedrisko transportu lie-
lākam skaitam iedzīvotāju un maršrutu tīkla autobuss 
tiktu pielāgots labāk darba laikam; nepieciešama 
skolēnu un regulāro maršrutu analīze; skolēnu pār-
vadājumiem maršrutu autobusos vajadzētu izmantot 
bezskaidras naudas līdzekļus (e–kartes, mēnešbiļe-
tes); jāizvērtē sabiedriskā transporta pieturvietu izvie-
tojums pie mācību iestādēm.
Komiteja atzīmēja, ka jābūt pilnīgai skaidrībai par 
skolu reformu, pretējā gadījumā izveidot loģisku sko-
lēnu pārvadājumu politiku nav iespējams. Pastāvot 
konkurencei par katru skolēna piesaisti konkrētai sko-
lai, skolēnu pārvadājumi ne vienmēr notiek samērīgi, 
ir problēmas ar pirmsskolas vecuma bērnu pārvadā-
jumiem, nepieciešams “legalizēt” pārvadājumus, kur 

regulārie pasažieru pārvadājumi netiek nodrošināti. 
Tāpēc komiteja nolēma sarunās ar Satiksmes minis-
triju, risinot skolēnu pārvadājumu jautājumu, definēt 
šādas problēmas: principi un finanšu apjoms pašval-
dību līdzmaksājumiem, valsts atbalstam, atverot jau-
nus maršrutus; definēt minimālo attālumu skolēnam 
līdz skolai, kur nepieciešami regulārie vai speciālie 
sabiedriskie pārvadājumi; principi, kā nodrošināma 
iedzīvotāju pārvietošana, kur nekursē sabiedriskais 
transports, izskatīt iespējas ieviest Vidzemes plāno-
šanas reģiona pilotprojektu “Transports pēc piepra-
sījuma”.

Informātikas jautājumu apakškomitejā

• 20. aprīlī notika LPS Tehnisko problēmu komi-
tejas Informātikas jautājumu apakškomitejas sēde, 
kurā sprieda par ĢIS pašvaldībās, ģeoportālu, datu 
apmaiņu ar valsts reģistriem un pašvaldību vajadzī-
bām un pieredzi.
Tā bija diskusija, kurā kopā ar pašvaldību pārstāv-
jiem piedalījās arī Latvijas Ģeotelpiskās informāci-
jas aģentūras vadība, Valsts zemes dienesta, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un 
Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji. Gal-
venā apspriežamā problēma – dati, kas pašvaldībām 
nepieciešami to funkciju veikšanai un atbilstoši nor-
matīviem pašvaldībām ir pieejami bez maksas un 
arī jābūt pieejamiem bez maksas neatkarīgi no to 
saņemšanas veida (pieslēgums datubāzei, FTP, WEB 
servisi).
Komitejas dalībnieki analizēja VARAM vēstuli Latvijas 
Pašvaldību savienībai par elektronisko datu apmaiņu 
pirmpirkuma tiesību izmantošanā un citos procesos, 
kurā lūgts LPS un pašvaldības sniegt izvērtējumu par 
to, vai pašvaldības uzskata par lietderīgu uzlabot un 
elektronizēt jau esošo nekustamā īpašuma reģistrāci-
jas procesu, likvidējot izziņu (atļauju) sniegšanu klā-
tienē un nodrošinot nepastarpinātu lēmuma nodoša-
nu Zemesgrāmatai, tajā skaitā par atteikumu izmantot 
pirmpirkuma tiesības vai šo tiesību izmantošanu, 
atļaujas iegādāties lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, atļaujas ārvalstniekiem iegādāties īpašumu 
konkrētā pašvaldībā, kā arī izteikt priekšlikumus par 
citiem iespējamiem veidiem (alternatīvām), lai mazi-
nātu administratīvo slogu pašvaldībām un privātper-
sonām – nekustamā īpašuma pircējiem pašvaldībās.
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Novadu apvienībā

• 5. aprīlī Novadu apvienības valde skatīja priekš-
likumus par VARAM sagatavoto darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjo-
mu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās 
projektu iesniegumu atlases kārtas par ieguldījumiem 
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldī-
bās, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīs-
tības centru pašvaldība, ideju konceptu vērtējumu 
un iespējām saņemt finansējumu. Sēdē piedalījās 
VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors 
Raivis Bremšmits un viņa kolēģi no ministrijas.

Gandrīz visi iesniegtie projekti izceļas ar nevainojamu 
kvalitāti un atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, taču 
nepietiekamā finansējuma dēļ samērā daudzi pali-
kuši zem svītras. Tas, protams, neapmierina vairākas 
pašvaldības, tādēļ vienprātīgi tika atbalstīts priekšli-
kums prasīt Koordinācijas padomei meklēt papildu 
finansējumu. Novadu apvienības valde vienojās arī 
rakstīt vēstuli Ministru kabinetam par šo situāciju un 
aicināt valdību pildīt Saeimā apstiprināto valdības 
deklarāciju, kuras sadaļā “Tautsaimniecības stiprinā-
šana” noteikts: “Būtiski palielināsim pašvaldību lomu 
un atbildību investīciju piesaistē, cieši sadarbojoties ar 
procesā iesaistītajām valsts institūcijām un uzņēmējiem, 
vienlaikus paplašinot pašvaldību iespējas izmantot 
dažādus instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Vizītes un tikšanās

• Azerbaidžānas parlamenta deputātu un 
pašvaldību delegācija Latvijā
Lai veicinātu pieredzes apmaiņu un sadarbību valsts 
un pašvaldību līmenī, pēc Latvijas Pašvaldību savie-
nības ielūguma no 8. līdz 11. martam Latvijā viesojās 
Azerbaidžānas parlamenta Reģionu komisijas depu-
tātu un pašvaldību delegācija.
Vizītes laikā Azerbaidžānas pārstāvji apmeklēja Saei-
mu, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministriju, kā arī pašvaldības, ar kurām 
Azerbaidžānas pašvaldības veido sadarbību dažādās 
jomās abu tautu sapratnes un cieņas garā.
9. martā delegācija viesojās Pašvaldību savienībā, kur 
tikās ar LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini un ģenerāl-

sekretāri Mudīti Priedi. LPS priekšsēdis ciemiņiem 
prezentēja Latvijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
sistēmu un atbildēja uz daudziem Azerbaidžānas 
kolēģu jautājumiem.

• LPS priekšsēža tikšanās ar Gruzijas vēstnieku Latvijā
29. martā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis tikās ar 
Gruzijas vēstnieku Latvijā Teimurazu Džandžaliju, lai 
pārrunātu Latvijas un Gruzijas pašvaldību sadarbību 
veicināšanu, kā arī šāgada pasākumu plānu, tajā skai-
tā Latvijas pašvaldību un uzņēmēju vizītes Imeretijas 
reģionā.

• LPS vadītāja darba vizīte Armēnijā

Atsaucoties Eiropas Parlamenta (EP) Vietējo un reģio-
nālo pašvaldību kongresa lūgumam, LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis no 30. marta līdz 1. aprīlim darba 
vizītē viesojās Armēnijas galvaspilsētā Erevānā.
Daloties ar Latvijas un Pašvaldību savienības pieredzi, 
viņš izklāstīja LPS darbības pamatprincipus, galvenos 
mērķus un uzdevumus un izskaidroja, kā savienība 
var palīdzēt saviem biedriem, risinot problēmas un 
sniedzot profesionālu atbalstu.
Jāpiebilst, ka LPS priekšsēdis ir vienīgais EP Vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresa pārstāvis Armēnijas 
Pašvaldību asociācijas attīstības projektā.

• Latvijas Pašvaldību savienībā viesi no Ukrainas
11. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās Čerņi-
givas apgabala delegācija. Ukrainas kolēģi tikās ar LPS 
ģenerālsekretāri Mudīti Priedi, vecāko padomnieku 
Māri Pūķi un padomnieci Sniedzi Sproģi.
Tikšanās gaitā tika pārrunāti jautājumi, kas viesus inte-
resē īpaši: teritoriālo kopienu attīstība, administratīvi 
teritoriālā reforma, pašvaldību budžets, pakalpojumu 
sniegšana pašvaldībās, mazās un vidējās uzņēmējdar-
bības veicināšana reģionos, sevišķi lauku teritorijās.
Viesi no Čerņigivas pateicās par Latvijas pašvaldību 
sniegto humanitāro palīdzību Ukrainai 39 316 eiro 
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apmērā. Ņemot vērā Ukrainas puses izteiktās vajadzī-
bas, par šo naudu iegādāti Latvijā ražoti un Ukrainā 
reģistrēti medikamenti, kā arī medicīniskā aparatūra. 
Tie ar Ukrainas Sarkanā Krusta starpniecību tika nosū-
tīti Čerņigivas apgabala kara hospitālim.

• LPS ciemos delegācija no Baltkrievijas
Eiropas Savienības finansētajā projektā “Atbalsts 
reģionālajai un vietējai attīstībai Baltkrievijā” no 10. 
līdz 15. aprīlim Latvijā viesojās Baltkrievijas Republikas 
delegācija, kuras sastāvā bija Baltkrievijas Ekonomikas 
un Finanšu ministrijas, Minskas, Mogiļevas, Brestas, 
Vitebskas, Gomeļas un Grodņas apgabalu izpildkomi-
teju, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.
11. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā Baltkrievijas 
delegācija iepazinās ar pašvaldību sistēmu Latvijā, 
administratīvi teritoriālo dalījumu un administratīvi 
teritoriālās reformas vērtējumu, pašvaldību funkcijām 
un budžetu veidošanas principiem.

• Latvijas pārstāvji CEMR kongresā
Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudī
te Priede un Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Ligita Gintere piedalījās CEMR (Eiropas Vietējo un 
reģionālo pašvaldību padomes) Politikas komitejas 
sēdē un CEMR kongresā, kas norisinājās no 20. līdz 
22. aprīlim Nikosijā (Kiprā).
CEMR Politikas komitejā diskutēja par patvēruma 
meklētāju uzņemšanas politiku Eiropas Savienībā, kā 
arī tika pieņemts kopīgs aicinājums ES izstrādāt vie-
notu politiku un paredzēt finansējumu pašvaldībām 
mājokļu un integrācijas jautājumu risināšanai.
Kongresa moto “Rītdiena sākas šodien” atspoguļoja 
kongresā izskatītos problēmjautājumus, un kopīgi 
tika meklēti risinājumi patvēruma meklētāju, finanšu 
nepietiekamības, publisko pakalpojumu uzlaboša-
nas, nabadzības samazināšanas un citu nozīmīgu 
jautājumu risināšanai.

Darba grupā “Nav iespējama decentralizēta sadarbība 
bez iedzīvotāju iesaistīšanas” L. Gintere iepazīstinā-
ja ar Jaunpils pašvaldības pieredzi iedzīvotāju foru-
mu organizēšanā. “Iedzīvotāju iesaistīšana nodrošina 
pašvaldības lēmumu efektivitāti, jo vairāk iesaistīto, jo 
lēmums pilnvērtīgāks, un līdz ar piedalīšanos lēmuma 
izstrādāšanā nodrošina lēmuma iedzīvināšanu sabiedrī
bā. Iedzīvotāju forumi dod iespēju iedzīvotājiem izteikt 
savas domas, priekšlikumus, problēmu risinājumus. Lie
lākais ieguvums ir tas, ka iedzīvotāji kļūst sabiedriski 
aktīvi un atbildīgi par savu dzīvi, novadu un valsti,” 
uzsvēra Latvijas delegācijas pārstāve.

Citi notikumi

• Videokonference par VID datu apmaiņu
2. martā LPS notika videokonference par Valsts ieņēmu-
mu dienesta uzkrāto datu nodošanu pašvaldību infor-
māciju sistēmām – par pieejamajiem servisiem, līguma 
slēgšanas procedūru, “klupšanas akmeņiem”, VID datu 
izmantošanu l–programmā SOPA, darba organizācijas 
procesu, VID datiem NINO piedziņas un LIZ modulī un 
tālākajām aktivitātēm VID datu saņemšanai.

• LPS tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru

11. martā notika LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa, 
padomnieces izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes 
jautājumos Ināras Dundures un vecākā padomnieka 
Māra Pūķa tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru 
Kārli Šadurski, kuras laikā ministrs uzsvēra, ka izglītī-
bas sistēmas attīstības ieceru īstenošanā būtiska loma 
ir tieši sadarbībai ar pašvaldībām un LPS.

• Diskusija par reģionālajiem biznesa inkubatoriem
14. martā LPS notika diskusija, kurā piedalījās gan 
Ekonomikas ministrija, gan inkubatoru programmas 
ieviesējs – Latvijas Investīciju un attīstības aģentū-
ra (LIAA), lai diskutētu par problēmjautājumiem, 
īstenojot SAM 3.1.1.6. pasākumu “Reģionālie bizne-
sa inkubatori un radošo industriju inkubators”. LPS 
atkārtoti uzsvēra, ka aicina atbildīgās iestādes ievērot 
programmas kritērijos noteikto, lai tiktu sasniegts 
izvirzītais mērķis un jebkuras pašvaldības jaunais 
uzņēmums saņemtu inkubatora pakalpojumu saprā-
tīgā attālumā un augstā kvalitātē.
Apzinoties, ka inkubatora pakalpojumi uzņēmējiem 
jāsaņem visā Latvijas teritorijā un vairākās pašvaldībās 
jau darbojas inkubatori vai spēcīgi uzņēmējdarbības 
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centri, pašvaldībām būtu jāvēršas LIAA ar rakstis-
ku iesniegumu, kurā jāpamato darba turpināšana 
un jānorāda nepieciešamie inkubatora pakalpojumi 
nākotnē. LIAA ir solījusi visus pašvaldību pieteikumus 
izvērtēt un ņemt vērā otrajā kārtā.

• LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla diskusija
16. martā notika LPS uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 
diskusija ar VARAM pārstāvjiem par SAM 5.6.2. “Teri-
toriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības prog-
rammām” un SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju 
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdar-
bības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības prog-
rammās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai speciali-
zācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
izmaksu un ieguvumu analīzes metodiku. Diskusijā 
tika apspriesti finanšu analīzes rezultātā novērtējamie 
rādītāji, projekta darbības izmaksas un projekta dzī-
ves cikls, kā arī sociālekonomisko ieguvumu izstrāde 
un šajā posmā izvērtējamie aspekti, izvērtēšanas pie-
eja un aprēķināmie rādītāji.

• Seminārs Gulbenē par pašvaldību un pasauli
16. martā Gulbenē norisinājās projektu “Vietējās paš-
valdības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes 
veicinātājas” (LADDER) un “Globālās izglītības sabied-
rības veidošana” seminārs – forums “Pašvaldība un 
pasaule”, kurā piedalījās pašvaldību politiķi, darbinie-
ki, eksperti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Dalībnieki diskutēja par globāliem problēmjautā-
jumiem – pārtikas drošumu un veselību, ilgtspējīgu 
patēriņu un dzīves kvalitāti, migrāciju un pilsonisko 
līdzdalību, ilgtspējīgām pilsētām un kopienām. Ilgt-
spējīgas attīstības mērķis – uzlabot cilvēku labklājību 
un aizsargāt planētas resursus savai un nākamajām 
paaudzēm – rosina veikt pārmaiņas.

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi aptver visus attīstības 
aspektus, tostarp labu pārvaldību, cilvēktiesības un dro
šību. Svarīga loma šo mērķu sasniegšanā ir pieejamo 
finanšu un cilvēkresursu izmantošanai. Sabiedrības 
iesaistīšanās un aktīva rīcība var padarīt ilgtspējīgas 
attīstības mērķus no lozungiem par līdzekļiem, kad ar 
pašreizējo vajadzību nodrošināšanu nav apdraudētas 
nākamo paaudžu iespējas,” uzsvēra Latvijas Pašvaldību 
savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede.

• Informatīvs seminārs par ERASMUS+ iespējām
LPS sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts 
izglītības attīstības aģentūru un Jaunatnes starptautis-

ko programmu aģen-
tūru 21. martā rīkoja 
informatīvu semināru 
tiešsaistē par ES prog-
rammas izglītības, 
apmācības, jaunatnes 
un sporta jomā ERAS-
MUS+ iespējām, ar 
ko iepazīstināja VIAA 
Eiropas Savienības 
izglītības programmu 
departamenta vecā-
kais programmas speciālists Ralfs Spāde.
Viņu papildināja Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras Komunikācijas daļas vadītāja Marita Kroi
ča un Ķekavas pašvaldības Sporta aģentūras projektu 
vadītājs Reinis Zobens.

• Seminārs par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un 
saglabāšanu

30. martā Latvijas Pašvaldību savienībā notika seminārs 
par pieredzi un jaunām iespējām daudzdzīvokļu ēku 
atjaunošanā un saglabāšanā, ko atklāja LPS padom-
nieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis.
Ar sociāli tehniska pētījuma rezultātiem par iedzīvo-
tāju domām šajā sakarā iepazīstināja Kristaps Zvaig
znītis no NVO Ēku saglabāšanas un energotaupības 
biroja, SIA “Rīgas nami” pārvaldnieks Juris Roma
ņenko pastāstīja par to, kāpēc izdevīgi siltināt un 
atjaunot, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimnieko-
tāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikma
nis dalījās namu pārvaldnieku pieredzē, bet jaunās 
iespējas uzsvēra Dzintars Jaunzems no SUNShINE 
projekta partnera SIA “Renesco”.

• Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu tikšanās
31. martā notika Latvijas pašvaldību sabiedrisko attie-
cību speciālistu sanāksme – videokonference, kurā 
piedalījās arī Kultūras ministrijas Mediju politikas 
nodaļas eksperte Klinta Ločmele, Latvijas Žurnā-
listu savienības valdes priekšsēdētājs Juris Paiders, 
reģionālā laikraksta “Rīgas un Apriņķa Avīze” galvenā 
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redaktore Ieva Karlsberga un Latvijas Asociācijas 
sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes priekšsē-
dētāja Kristīne Tjarve.
Sanāksmē tika diskutēts par Kultūras ministrijas 
izstrādātajām Mediju politikas pamatnostādnēm, LPS 
paveikto Kultūras ministrijas darba grupā un reālās 
situācijas izpētē par pašvaldību izdevumiem Latvijā 
un ārvalstīs, kā arī par sabiedrisko attiecību un žurnā-
listu sadarbības veicināšanu.

• Valsts kontroles ieteikumi kapitālsabiedrībām
Šajā dienā LPS translēja arī Valsts kontroles rīkoto 
semināru par kapitālsabiedrību pārvaldību pašvaldī-
bās. To vadīja Oskars Erdmanis no VK Piektā revīzijas 
departamenta Trešā sektora, kas veic likumības un 
lietderības revīzijas.
Viņš mēģināja viest izpratni, kāds sakars ir Valsts 
kontroles veiktajām lietderības revīzijām un nosacīti 
jaunajam regulējumam kapitāldaļu likumā un tieši 
attiecībā uz vidēja termiņa darbības stratēģijām un 
to nozīmi lietderīgai rīcībai gan ar kapitālsabiedrību, 
gan pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu.

• Baltijas asamblejas Labklājības komiteja Viļņā

LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģime-
nes jautājumos Ināra Dundure 7. un 8. aprīlī piedalījās 
Baltijas asamblejas Labklājības komitejā, kur pirmajā 
sesijā “Pašvaldību pierobežas sadarbība uzņēmējdar-
bības un nodarbinātības attīstībai” prezentēja Latvijas 
un Lietuvas projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta bib-
liotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”.
Šis projekts aptvēra Bauskas un Rundāles novadu Lat-
vijā un Pasvales, Pakrojas un Biržu rajonu Lietuvā. Tā 
gaitā reizē ar maziem darbiņiem partneri arī rekons-
truējuši un modernizējuši bibliotēkas Svitenē, Rītaus-
mās, Pasvālē, Pakrojā, kā arī tiek izstrādāti tehniskie 
projekti jaunu bibliotēku celšanai Bauskā un Biržos.

• Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklā
8. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu 
atbalsta tīkla videokonference, kuras tēma bija plā-
nošanas dokumentu izstrāde pašvaldību līmenī un 
kā veiksmīgāk integrēt jaunatnes jomu kopējā pašval-
dības attīstības politikā. Latvijas Kultūras akadēmijas 
prorektore zinātniskajā darbā asoc. prof. Dr.sc.soc. 
Anda Laķe informēja par plānošanas dokumentu vei-
diem, pašvaldību līmeņa plānošanas dokumentiem, 
to struktūru un saturu, kā arī par izstrādes gaitu.

Pēc videokonferences uz sanāksmi palika Latvijas 
Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējo-
šā darba grupa, kurā Zemgales plānošanas reģiona 
Attīstības nodaļas projektu vadītājs Edgars Paulovičs 
pastāstīja par iniciatīvu “Ledus taka”, kas ir NVO, Zem-
gales plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbībā 
organizēts pārgājiens Zemgales jauniešiem. Savukārt 
Latvijas pirmās Jauniešu galvaspilsētas Jelgavas jau-
natnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle informēja par 
plānotajiem pasākumiem Jelgavā šogad.

• Tuvojas Jaunsardzes un informācijas centra 
organizētais forums
13. aprīlī LPS interneta vietnē varēja noskatīties Jaun-
sardzes un informācijas centra videokonferenci, kurā 
tika stāstīts par Jaunsardzes un informācijas centra 
organizēto ekspertu forumu, kas notiks 6. maijā.

• Videokonference par karavīru kapu rekonstrukciju
Šajā dienā notika arī LPS, Aizsardzības ministrijas un 
Brāļu kapu komitejas (BKK) organizētā videokonfe-
rence par Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā 
apmaksāto Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules 
kara karavīru kapu Latvijā rekonstrukcijas darbu orga-
nizāciju un rezultātiem. BKK arī sniedza ieteikumus 
pašvaldībām plānoto rekonstrukcijas darbu saskaņo-
šanas, darbu kontroles un pieņemšanas procesā, kā 
arī ieteica, kā rīkoties karavīru mirstīgo atlieku ekshu-
mācijas un pārbedīšanas gadījumā.

• Seminārā Slovēnijā par vēlēšanu tiesībām

Latvijas Pašvaldību savienības, Daugavpils pilsētas 
un Gulbenes novada pašvaldību pārstāvji no 13. līdz 
15. aprīlim piedalījās seminārā “Vēlēšanu tiesības no 
vietējā līdz Eiropas līmenim – iedzīvotāju politiskā 
līdzdalība”, kas notika Slovenska Bistricā Slovēnijā.
Seminārs norisinājās projekta “Eiropas reģioni pilso-
niskās sabiedrības veidotāji” ietvaros, kurā piedalās 14 
partneri no desmit Eiropas Savienības valstīm un kas 
tiek finansēts no ES programmas “Eiropa pilsoņiem”.

Informāciju sagatavojuši LPS padomnieki Olga 
Kokāne, Lāsma Ūbele, Ivita Peipiņa, Ilze Rudzīte, 

Ināra Dundure, Elita Kresse, Andra Feldmane, 
Mudīte Priede, Lelde Vazdiķe, Aino Salmiņš, 

Guntis Apīnis un Jana Bunkus

Sanāksmju un semināru videoieraksti un prezentācijas ir publiski pieejamas LPS mājaslapā: http://www.lps.
lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/. Pēc saites atvēršanas jāizvēlas atbilstošā komiteja.
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Agita Kaupuža,
LPS Pārstāvniecības 

Briselē vadītāja

Eiropas Komisija: uzsvars no darbaspēka 
jānovirza uz patēriņa, vides un īpašuma 
nodokļiem

Latvijas delegācija Reģionu komitejā 7. un 8. aprīlī Bri-
selē piedalījās Reģionu komitejas (RK) 117. plenārse-
sijā, kas bija pirmā Reģionu komitejas sanāksme pēc 
22. martā Briselē notikušajiem terora aktiem. Latvijas 
delegāciju šoreiz pārstāvēja Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils novada domes 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Rīgas domes 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais, Pār-
gaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents 
un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

“Eiropas Komisijas vērtējumā Latvijas budžets atbilst 
Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas noteikumiem, 
taču nodokļu ieņēmumu struktūra kavē ekonomikas 
izaugsmi un valsts pakalpojumu sniegšanu,” tā sarunā 
ar Latvijas delegāciju Reģionu komitejā atzina Eiropas 
Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirek-
torāta pārstāvis Jānis Malzubris.

Atsaucoties uz februārī publicēto Eiropas Komisi-
jas 2016. gada ziņojumu par Latviju, J. Malzubris kā 
vienu no identificētajām problēmām norādīja augsto 
nodokļu slogu mazo algu saņēmējiem, kas nestimulē 
legālo nodarbinātību. Tāpat Eiropas Komisija vērš 
uzmanību uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
kas gan samazinās, taču joprojām ir plaši izplatīta un 
traucē pienācīgi finansēt izglītību, sociālo palīdzību 
un veselības aprūpi. No 2017. gada Latvijā valsts mēro-
gā plānots garantētā minimālā ienākuma slieksnis, kas 
varētu palīdzēt risināt nabadzības un sociālās atstumtī-
bas problēmu. Tomēr budžeta līdzekļi tā finansēšanai 
nav piešķirti, un būs nepieciešama ilgtermiņa finanšu 
plānošana, lai panāktu reformas fiskālo ilgtspēju.

Eiropas Komisija arī secinājusi, ka nav pietiekami izman-
tots potenciāls, ko sniedz izaugsmi veicinoša nodokļu 

politika, kas novirza uzsvaru no nodokļu uzlikšanas dar-
baspēkam uz patēriņa, vides un īpašuma nodokļiem. 
Latvijas delegācijas pārstāvji neviennozīmīgi vērtē ideju 
par nodokļu sloga pārlikšanu uz nekustamā īpašuma 
nodokli. “Varētu ieviest ilgtermiņa risinājumu ar dife
rencētu pieeju gan darbaspēka, gan nekustamā īpašuma 
nodokļiem, piemērojot nodokļa progresivitāti. Savukārt 
saprātīgas attiecības starp darbaspēka nodokli un nekus
tamā īpašuma nodokli varētu tikt ieviestas laikā, kad 
darba samaksa Eiropas Savienībā izlīdzināsies,” norādīja 
Latvijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvis Alek
sandrs Lielmežs. Viņš arī uzsvēra, ka diferencēta nekus-
tamā īpašuma nodokļa pieeja vajadzīga tāpēc, ka patla-
ban izmantotās kadastrālās vērtības ir ļoti atšķirīgas un 
neatspoguļo konkrētā īpašuma vērtību. “Es uzskatu, ka 
pašvaldībām, kas tomēr ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem, 
būtu jāļauj lielāka vaļa piešķirt atlaides nekustamā īpašu
ma nodoklim,” atzīmēja A. Lielmežs.

Eiropas Komisijas februārī publicētajā 2016. gada 
ziņojumā par Latviju analizētas ekonomiskās un soci-
ālās problēmas Latvijā. Šis ziņojums optimizētajā 
Eiropas pusgadā ļauj uzraudzīt politikas reformas un 
laikus norādīt uz problēmām, kas dalībvalstij jārisina. 
Ņemot vērā šo ziņojumu, ar dalībvalsti notiek diskusi-
jas par politikas nostādnēm pirms valsts programmas 
iesniegšanas. Savukārt 18. maijā plānots publicēt 
Komisijas jaunās rekomendācijas, kurās būs ietverti 
konkrēti Komisijas ieteikumi dalībvalstij.

Kohēzijas politikas nākotne – Eiropas valstu 
simfoniskais orķestris ar profesionālu 
diriģentu

“Domājot par kohēzijas politikas nākotni pēc 2020. 
gada, es to iztēlojos kā Eiropas simfonisko orķestri – katrs 
spēlē savu instrumentu pēc labākās sirdsapziņas, un šo 
visu diriģē profesionāls diriģents. Mums vajadzīgas Eiro
pas institūcijas, kuras uzņemtos diriģenta pienākumus, 
ļaujot pārējiem iesaistītajiem profesionāli spēlēt savus 
instrumentus, taču diriģentam jārada apstākļi, lai katra 
dalībvalsts savu instrumentu varētu spēlēt vislabākajā 
līmenī,” šādu vīziju Reģionu komitejas rīkotajā augsta 
līmeņa konferencē par kohēzijas politikas nākotni 
uzbūra RK Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budže-
ta komisijas (COTER) priekšsēdētājs Itālijas Lombar-
dijas reģiona padomes prezidents Rafaēle Kataneo.

COTER komisijas otrais vicepriekšsēdētājs Latvijas 
delegācijas pārstāvis un Rīgas domes Drošības, kār-
tības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Dainis Turlais, vaicāts par nepiecieša-
majām izmaiņām nākamajā kohēzijas politikas perio-
dā, uzsvēra, ka kohēzijas politikai būtu jāīstenojas visās 
dalībvalstīs. “Runājot par kohēzijas politikas nākotni, jau 
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kādu laiku diskutējam par papildu teritoriālās attīstības 
rādītāju izmantošanu līdztekus iekšzemes kopproduk
tam, jo, pieņemot lēmumus par atbilstību, netiek ņemti 
vērā Eiropas reģionu sociālie, ekoloģiskie un teritoriālie 
aspekti. Loģisks risinājums būtu turpmākos instrumentus 
balstīt uz aptverošāku vienotu metodi. Tāpēc, izvērtējot 
papildu kritēriju piemērošanu, rūpīgi jāapsver, vai šie 
kritēriji patiesi būs vērsti uz reģionālās nevienlīdzības 
mazināšanu un kohēzijai piešķirtie līdzekļi tiks mērķtie
cīgi ieguldīti, tādējādi veicinot mazāk attīstīto reģionu 
attīstību, nevis vēl vairāk palielinot plaisu starp mazāk un 
vairāk attīstītajiem reģioniem,” norādīja D. Turlais.

Domājot par nākamo plānošanas periodu, COTER 
komisijas otrais vicepriekšsēdētājs aicināja iekļaut 
pasākumus, kas kohēzijas politikas īstenošanu saistītu 
ar pasākumiem ēnu ekonomikas un nelegālās nodar-
binātības novēršanai.

Interesanti, ka Eiropas Politikas centra izpilddirektors 
Fabians Culēgs, runājot par nepieciešamajām radikā-
lajām pārmaiņām kohēzijas politikā, aicināja paskatī-
ties, kāda tieši bijusi kohēzijas politikas ietekme val-
stīs, kur šī politika īstenota daudzus gadu desmitus. 
“Bieži dzirdam piemērus par kohēzijas politikas ietekmi 
uz Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomikas 
izaugsmi. Taču mums būtu vairāk jārunā arī par to, kādi 
ir rezultāti valstīs, kas kohēzijas politiku izmanto jau 
gadiem ilgi,” uzsvēra F. Culēgs. Eiropas Politikas centra 
pārstāvis tāpat prognozēja, ka nākotnē būtu radikāli 
jāpārdomā ES budžeta veidošana, ņemot vērā visus 
izaicinājumus un visu veidu krīzes, ar ko Eiropa saska-
ras. Viņš arī aicināja Eiropas Savienību ņemt vērā sub-
sidiaritātes principu, ES fondus piesaistot tādu uzde-
vumu pildīšanai, ko ir grūti vai nav iespējams īstenot 
ar nacionālo finansējumu. “Mums jābūt inovatīvākiem, 
nebaidoties eksperimentēt un ciest neveiksmi, jo tikai tā 
mēs īstenībā spēsim kaut ko mainīt,” noslēgumā uzsvē-
ra Fabians Culēgs.

ES pilsētvides attīstības programma: zaļā 
gaisma sekmīgākai pilsētvides politikai

“Eiropas Savienības pilsētvides attīstības programmas pie
ņemšana veicinās pilsētu iesaisti pilsētvides politikas saga
tavošanā un īstenošanā,” Reģionu komitejas Teritoriālās 
kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas 2. marta 
sanāksmē Briselē norādīja atzinuma par ES pilsētvides 
attīstības programmu sagatavotāja Berlīnes federālās 
zemes valsts sekretāre Hella Dungere–Lēpere.

Reģionu komitejas pārstāve arī uzsvēra, ka Eiropas 
pilsētvides attīstības politikai jābūt vērstai uz visām 
pilsētām un aglomerācijām – ne tikai uz galvaspil-
sētām un lielpilsētām, bet arī uz vidēja lieluma un 
mazām pilsētām, kas to apkārtējām teritorijām ir ļoti 
nozīmīgas. Dungere–Lēpere akcentēja, ka pilsētas 
un lauku rajoni šajā kontekstā jāskata kā savstarpēji 
papildinošas funkcionālas teritorijas: “Eiropas Savie

nības īstenotie pasākumi tomēr nedrīkst veicināt kon
kurenci starp šīm divām dimensijām, kas pārklājas gan 
ģeogrāfiski un administratīvi, gan arī ar tām saistītajās 
funkcionālajās un tematiskajās politikas jomās. Tādēļ 
jāuzsver abu dimensiju papildināmība un jāpaver iespē
jas padziļināt jaunus savstarpējus pārvaldības veidus.”

Darbu ES pilsētvides attīstības programmā plānots 
veidot ar 12 tematisko partnerību starpniecību, kas 
darbosies trīs gadus. Nīderlandes prezidentūra ES 
Padomē iecerējusi 30. maijā pieņemt Amsterdamas 
paktu, ar ko aizsāktos pirmo partnerību izstrādāto 
rīcības plānu ieviešana, lai tādējādi uzlabotu likum-
došanu, veicinātu finansējuma pieejamību un dalītos 
zināšanās ES pilsētvides jomā.

Latvijas delegācijas pārstāvis Rīgas domes Drošības, 
kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs Dainis Turlais, kura pārstāvētā 
pašvaldība iesaistījusies mājokļu partnerībā, rosinā-
ja Amsterdamas paktā iekļaut atsauci, lai katrā no 
12 tematiskajām prioritātēm, ar kurām strādās part-
nerības, tiktu ņemtas vērā horizontālās prioritātes, 
kas ietvertas Amsterdamas pakta projekta pielikumā. 
“Domāju, ka tādi jautājumi kā laba pilsētu pārvaldība, 
efektīva un stratēģiska pilsētplānošana, inovatīva pieeja, 
pilsētu atjaunošana, pielāgošanās demogrāfiskajām 
pārmaiņām un vispārējas nozīmes pakalpojumu pieeja
mība un kvalitāte ir tie jautājumi, ko būtu svarīgi iekļaut 
katras no 12 partnerībām darbā,” skaidroja D. Turlais. 
Šādu viedokli aizstāv arī Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Patlaban darbu sākušas četras ES pilsētvides attīstības 
programmas partnerības (mājokļi; pilsētu nabadzība; 
gaisa kvalitāte; migrantu un bēgļu iekļaušana). No 
Latvijas pašvaldībām šajā darbā iesaistījusies Rīgas pil-
sētas dome, kas darbojas mājokļu partnerībā, un Dau-
gavpils pilsētas dome pilsētu nabadzības partnerībā.

Lauksaimniecības produktu izcelsmes 
izsekojamība: iespēja labākai Latvijas 
lauksaimnieku konkurētspējai

“Domājot par Eiropas Savienības lauku attīstības poli
tikas nākotni, būtu ļoti svarīgi nodrošināt atbalstu 
mazajām lauku saimniecībām, kuras nesaņem atbalsta 
instrumentus, tādēļ tām ir grūti konkurēt ar lielsaimnie
kiem,” Reģionu komitejas Dabas resursu komisijas 1. 
marta sanāksmē Briselē secināja Latvijas delegācijas 
pārstāvis Mālpils novada domes priekšsēdētājs Alek
sandrs Lielmežs.

Šādu viedokli sanāksmē pauda arī Eiropas Parlamenta 
AGRI komitejas priekšsēdētājs, deputāts no Polijas 
Česlavs Adams Sekerskis, kurš uzsvēra, ka dažkārt 
atbalsts nonāk tikai lielajās saimniecībās. “Taču mums 
jāsniedz atbalsts arī mazajām saimniecībām, tas saistīts 
ar lauksaimniecības sociālajiem un vides aspektiem. 
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Mums jāpanāk līdzsvars, lai sniegtais atbalsts nebūtu 
vienpusējs, nenesot labumu lauksaimniecībai,” sanāk-
smes dalībniekiem norādīja AGRI komitejas priekš-
sēdētājs. Č. A. Sekerskis arī pauda viedokli, ka kopē-
jās lauksaimniecības politikas pīlāriem – tiešajiem 
maksājumiem, tirgus pārvaldības instrumentiem un 
lauku attīstībai – jābūt savstarpēji papildinošiem, lai 
uzlabotu lauksaimnieku konkurētspēju.

Atbalsta sniegšanas nozīmi mazajām lauku saimnie-
cībām lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstībā 
uzsvēra arī Latvijas delegācijas pārstāvis Viļakas nova-
da domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs: “Kopē
jai lauksaimniecības politikai būtu ļoti svarīgi atbalstīt 
nelielu zemnieku saimniecību attīstību, kuras strādā 
kā ģimenes uzņēmumi nelielās zemes platībās, apstrā
dājot no 10 līdz 50 hektāriem zemes, tā spējot sarūpēt 
sev iztiku. Mums jāsaprot, ka lielas saimniecības spēs 
attīstīties, tikai palielinot ieguldījumus jaudīgā tehnikā 
un samazinot cilvēku fiziskā darbaspēka ieguldījumu 
un ar to saistītās izmaksas. Līdz ar to arī samazināsies 
darbvietu skaits lauku teritorijā.”

Runājot par pretrunīgi vērtētajiem brīvās tirdznie-
cības nolīgumiem un to ietekmi uz Eiropas lauk-
saimniecības nozari, abi Latvijas delegācijas pārstāvji 
vērsa uzmanību uz vairākiem riska faktoriem. Mālpils 
novada pašvaldības vadītājs norādīja, ka, no vie-
nas puses, vērojamas arvien intensīvākas diskusijas 
par kvalitatīvas pārtikas ražošanu un iespējamajiem 
atbalsta instrumentiem, taču, no otras puses, notiek 
sarunas par ES–ASV Transatlantiskās tirdzniecības un 
investīciju partnerības līgumu. “Te rodas šaubas, vai 
līgumā ietvertie kvalitātes standarti atbilst pašreizējiem 
Eiropas Savienības standartiem. Mēs labi zinām, ka ASV 
izmanto ģenētiski modificētus organismus, kas Eiropā 
pieļaujams tikai tad, ja vietējās pašvaldības pieņēmušas 
šādu lēmumu,” pauda A. Lielmežs.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs aicināja ieviest 
lauksaimniecības produktu izcelsmes izsekojamību, 
kas veicinātu produkcijas kvalitāti un patērētāju infor-
mētību par to, kas viņiem tiek piedāvāts. “Lauksaim
niecības produktu izcelsmes izsekojamība nozīmē, ka, 
ražojot lauksaimniecības produktus, tiek precīzi veikta 
gan augu barības vielu, gan minerālmēslu un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas daudzuma uzskaite. 
Tā varēsim redzēt, vai, piemēram, milti saražoti no 
bioloģiski audzētiem graudiem, vai precīzi lietoti augu 

aizsardzības līdzekļi, kas ļāvis izaudzēt graudaugus ar 
cilvēkam nepieciešamajām minerālvielām,” skaidroja S. 
Maksimovs, saskatot to kā iespēju Latvijas zemnieku 
konkurētspējas palielināšanai.

Reģionu komitejā diskusijas par vienotā 
tirgus pilnveidi

29. februārī Briselē notikušajā Reģionu komitejas 
Ekonomikas politikas komisijas (ECON) sanāksmē 
viens no nozīmīgākajiem skatītajiem jautājumiem 
bija Eiropas Komisijas iniciatīva par atjauninātu Vie-
notā tirgus stratēģiju, kas pavērtu plašākas iespējas 
cilvēkiem un uzņēmējdarbībai. Vienotais tirgus, kas 
sekmē brīvu preču, pakalpojumu, kapitāla un cilvēku 
pārvietošanos, rada investīcijas un jaunas darbavie-
tas, tāpēc šis jautājums ir jo īpaši svarīgs vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām.

Viens no Komisijas iecerētajiem pasākumiem ir 
atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi finan-
sējumam, jo tendences liecina, ka daļa jaundibināto 
uzņēmēju pamet Eiropu, nespējot ieviest tirgū savas 
novatoriskās idejas. Tā, piemēram, patlaban norit 
darbs pie Investīciju plāna un kapitāla tirgu savienī-
bas. Tāpat Komisija plāno vienkāršot PVN noteiku-
mus, samazināt uzņēmuma reģistrācijas izmaksas, kā 
arī ierosināt tiesību aktu par uzņēmuma maksātne-
spēju un visu informāciju par normatīvo aktu prasī-
bām darīt pieejamu vienotā digitālajā vārtejā.

Reģionu komitejas ziņotājs atzinumam par vienotā 
tirgus pilnīgošanu Itālijas Mantujas provinces priekš-
sēdētājs Alesandro Pastači aicināja Komisiju turpināt 
īstenot aktivitātes pakalpojumu tirgus liberalizāci-
jai un mazināt šķēršļus pakalpojumu sniedzējiem, 
jo patlaban pakalpojumu pārrobežu tirdzniecības 
apjoms ir samērā neliels, bet pakalpojumu īpatsvara 
nozīme iekšzemes kopproduktā un nodarbinātībā 
Eiropas vietējās un reģionālajās pašvaldībās palieli-
nās. Tāpat atzinuma autors mudināja ietvert priekš-
likumus saistībā ar sociālo ekonomiku, kam ir liela 
nozīme ES sociālajā un tautsaimniecības attīstībā, jo 
tajā darbojas divi miljoni uzņēmumu jeb 10% Eiropas 
uzņēmumu, kas nodrošina 11 miljonus darba vietu jeb 
nodarbina 6% nodarbināto iedzīvotāju.

Latvijas delegāciju ECON komisijas sanāksmē pār-
stāvēja Latvijas delegācijas vadītājs LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas domes priekš-



LOGS 23

sēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības 
jautājumos Gunārs Ansiņš un Rīgas domes Drošības, 
kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komite-
jas priekšsēdētājs Dainis Turlais.

Ar Eiropas Komisijas sagatavoto video ar skaidrojumu 
par vienoto tirgu varat iepazīties šajā tīmekļa vietnē: 
http://europa.eu/!yN39cc.

Inga Bērziņa: jārēķinās ar iedzīvotāju 
viedokli par bēgļu uzņemšanu

“Nevar apturēt jūru vietās, 
kur tā izskalo krastu, un, 
uzbūvējot māju nepārdomāti 
tuvu, tā tiks nopostīta. Nevar 
ar varu izmitināt citu kultūru 
vietās, kur tā netiek gaidīta,” 
tā savā runā 19. aprīļa Reģio-
nu komitejas Pilsoniskuma, 
pārvaldības, institucionālo 
lietu un ārlietu komisijas 
(CIVEX) sanāksmē norādīja 

Latvijas delegācijas pārstāve Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Debatēs par migrāciju I. Bērziņa vērsa uzmanību 
uz izaicinājumiem, ar kuriem Kuldīgas novada un 
citas Latvijas pašvaldības saskaras, gatavojoties 1000 
patvēruma meklētāju uzņemšanai saskaņā ar ES 
pārvietošanas programmu. Izaicinājumus radīs gan 
izmitināšana, ņemot vērā nepietiekamo pašvaldības 
dzīvojamo fondu, gan sociālo darbinieku nepietie-
kamais sagatavotības līmenis darbam ar bēgļiem un 
problēmas, kas būs saistītas ar bēgļu bērnu integrā-
ciju izglītības iestādēs. Tāpat arī attiecībā uz vienlī-
dzīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas 
novada pašvaldības vadītāja uzsvēra, ka šobrīd visā 
Latvijā pašvaldībām ir ierobežoti budžeta līdzekļi, lai 
nodrošinātu savu iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus 
sociālos pakalpojumus.

Latvijas delegācijas pārstāve arī norādīja uz bažām 
par nacionāliem konfliktiem un drošību, vēršot 
uzmanību uz iedzīvotāju attieksmi: “Vairāk nekā 85 
procenti iedzīvotāju ir pret bēgļu uzņemšanu. Un ar šo 
viedokli ir jārēķinās, jo arī mūsu iedzīvotājiem ir cilvēk
tiesības. Domāju, ka jādara viss iespējamais, lai cilvēki 
varētu dzīvot savās mītnes zemēs.” Viņa aicināja cīnīties 
ar cēloņiem, kas izraisījuši bruņotus konfliktus Sīrijā 
un Lībijā, nevis sekām.

Līdzīgu viedokli pauda arī Ungārijas delegācijas pār-
stāve Čongrādas apgabala padomes viceprezidente 
Anna Maģara. Viņas pārstāvētais apgabals robežojas 
ar Serbiju un pēdējos mēnešos saskāries ar lielu bēgļu 
plūsmu. “Nemitīgi tiek jauktas dažādas problēmas: 
ir cilvēki, kas meklē labāku dzīvi, bet citi mēģina glābt 
dzīvību. Taču jābūt līdzsvarā gan patvēruma meklētāja 
tiesībām, gan arī prasībām. Ja esat patvēruma meklētājs, 

tad valsts jums izvirza prasības. Nevar būt tā, ka cilvēks 
atsakās pakļauties reģistrācijas procedūrai un patvēru
ma meklētāji noteiktu paši, ko vēlas. Jābūt arī pienāku
miem,” uzsvēra Ungārijas delegācijas pārstāve.

Stratēģiskās tematiskās debates par migrāciju notiek 
pēc Reģionu komitejas pagājušā gada decembrī apstip-
rinātā atzinuma par Eiropas programmu migrācijas 
jomā. Šogad Reģionu komiteja gatavo detalizētākus 
atzinumus par dažādiem ar migrāciju saistītiem izaici-
nājumiem. Šajā kontekstā CIVEX sanāksmē tika skatīts arī 
atzinums par jauno Eiropas kaimiņattiecību politiku. Tā 
sagatavotāja Vācijas delegācijas pārstāve Anne Kvarta 
atzina, ka diemžēl jaunā stratēģija nevelta pietiekamu 
uzmanību vietējām un reģionālajām pašvaldībām.

Arī Latvijas delegācijas pārstāvis Pārgaujas novada 
domes priekšsēdētājs Hardijs Vents uzsvēra, ka būtu 
jāstiprina partnerību ilgtspēja, veidojot sadarbību vie-
tējā un reģionālajā līmenī, nevis galvenokārt starpvaldī-
bu līmenī. “Pārskatītajā Eiropas kaimiņattiecību politikā 
plānots lielu uzsvaru likt tieši uz personiskajiem kontak
tiem un pilsoniskās sabiedrības sadarbību, bet to iespē
jams īstenot, iesaistot vietējās un reģionālās pašvaldības, 
kas ir vistuvāk iedzīvotājiem. Mums būtu vairāk jāveicina 
to jomu attīstība, kas ir vieglāk uztveramas partnervalstu 
iedzīvotājiem, proti: labi pārvaldīta un droša mobilitāte, 
plašākas tirgus iespējas, studentu apmaiņa un dalība Eiro
pas Savienības programmās,” norādīja H. Vents.

Reģionu komiteja: pakalpojumi jānodrošina 
arī mazapdzīvotās vietās

20. aprīļa Reģionu komitejas Sociālās politikas, izglī-
tības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komi-
sijas (SEDEC) diskusiju centrā bija jautājums par ES 
rastajiem risinājumiem demogrāfijas problēmai un šo 
procesu ietekmi uz pašvaldību attīstību.

Latvijas delegācijas pārstāvis Rundāles novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Okmanis uzsvēra, ka svarīgi ilg-
termiņā vairāk veicināt investīcijas arī lauku apvidos, 
lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām. Viņš 
norādīja, ka būtiski ir veicināt mazo lauku pašvaldību 
spēju attīstīties un nodrošināt kvalitatīvus pakalpo-
jumus. Viņš arī aicināja vairāk izmantot “senioru 
ekonomikas” sniegtās iespējas, sekmējot pašvaldību 
sadarbību ar pētniecības centriem un uzņēmumiem 
jaunu darba vietu radīšanai speciālistiem darbspējīgā 
vecumā, ne tikai pilsētās.

Arī atzinuma sagatavotājs Spānijas delegācijas pārstā-
vis Huans Visente Herrera Kampo uzsvēra, ka demo-
grāfijas situācijas uzlabošanai Eiropā receptes galvenās 
sastāvdaļas ir jaunu darbavietu radīšana un veselīga 
ekonomika. “Lauku attīstības veicināšanai un kopīgās 
lauksaimniecības politikas attīstībai izšķirīgs ir Eiropas 
Savienības fondu finansējums. Otrkārt, mums jānodro
šina pamata pakalpojumi, piemēram, primārā veselības 
aprūpe un izglītība. Pat ja skolā mācās tikai četri bērni, 
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mums jādara viss iespējamais, lai arī mazapdzīvotās vie
tās iedzīvotāji saņem pakalpojumus un to pamatvajadzī
bas tiek nodrošinātas,” norādīja H. V. Herrera Kampo.

Uzmanību uz situācijas nopietnību vērsa arī Eiropas 
Komisijas Nodarbinātības ģenerāldirektorāta pārstā-
vis, atklājot, ka Eiropas valstis nākamajās desmitgadēs 
saskarsies ar darbspējīgo iedzīvotāju skaita bezpre-
cedenta samazināšanos. Viņš norādīja, ka migrācija 
nebūs risinājums un, ja dalībvalstis vēlas arī turpmāk 
nodrošināt reģiona izaugsmi, jāsagatavo visaptveroša 
politika, kuras centrā būtu darba tirgus attīstība.

Auces novada domes pārstāvji viesos 
Reģionu komitejā

21. aprīlī Reģionu komitejā viesojās Auces novada 
domes pārstāvji un iepazinās ar Latvijas delegācijas 
darbu Reģionu komitejā un tās pārstāvja Auces nova-
da domes priekšsēdētāja Ginta Kaminska aktivitātēm.

Par Reģionu komitejas nesenākajām un interesan-
tākajām politiskajām aktivitātēm Auces delegācijai 
pastāstīja Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības 
(ALDE) grupas pārstāvis Marks Fabians Nēters. Savu-
kārt Latvijas delegācijas pārstāvis Gints Kaminskis 
iepazīstināja ar Vides, klimata pārmaiņu un enerģēti-
kas komisijas (ENVE) darbu.

21. aprīļa ENVE sanāksmē izskatīja vietējām un reģio-
nālajām pašvaldībām ļoti būtisku jautājumu par atkri-
tumu apsaimniekošanu. ES vides, jūrlietu un zivsaim-
niecības komisārs Karmenu Vella Reģionu komitejas 
pārstāvjus iepazīstināja ar aprites ekonomikas paketi, 
kurā ietilpst pārskatīti tiesību aktu priekšlikumi par 
atkritumiem un visaptverošs rīcības plāns, kas izvirza 
konkrētus uzdevumus šīs Komisijas pilnvaru laikam. 
K. Vella uzsvēra, ka vietējo un reģionālo pašvaldību 
tieša iesaiste ir noteicošais faktors, lai sasniegtu jaunos 
mērķus. “Mēs neesam tik bagāti ar dabas resursiem kā 
valstis citās pasaules daļās. Aprites ekonomika ir būtiska 
iespēja mūsu ekonomikai, un šeit noteicošais būs ino
vācijas,” norādīja komisārs. Viņš ar pārliecību apgal-
voja, ka atkritumu apsaimniekošana vienlaikus arī 
nozīmē jaunu darbavietu radīšanu, īpaši norādot, ka 
vislielākās iespējas šajā gadījumā ir tām valstīm, kuras 
patlaban atkritumu apsaimniekošanas ziņā atpaliek. 
Starp valstīm, kurās ir samērā zemi rādītāji atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, ir arī Latvija – līdzās Bulgā-
rijai, Čehijas Republikai, Grieķijai, Igaunijai, Kiprai, 
Lietuvai, Maltai, Polijai, Rumānijai un Slovākijai. Tāpēc 
Latvijas delegācija nepiekrita Reģionu komitejas izvir-
zītajam priekšlikumam līdz 2030. gadam palielināt 
atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto 
sadzīves atkritumu apjomu līdz 70% pēc masas atšķi-
rībā no Eiropas Komisijas piedāvātajiem 65%.

“Mērķiem jābūt ne tikai gana ambicioziem, bet arī reāli 
īstenojamiem no ekonomiskā, sociālā un tehnoloģiskā 

viedokļa, ņemot vērā dalībvalstu ģeogrāfisko un demo
grāfisko situāciju un reālās iespējas īstenot direktīvas 
projektā ietvertos pasākumus noteiktā termiņā,” skaid-
roja Gints Kaminskis.

Gunārs Ansiņš: Eiropas Komisijas politika 
tērauda rūpniecības nozarē ir pļauka sejā

22. aprīļa Reģionu komitejas Ekonomikas politikas 
komisijas (ECON) sanāksmē vienbalsīgi apstiprināja 
atzinumu “Tērauda rūpniecība: kā saglabāt ilgtspējī-
gu nodarbinātību un izaugsmi Eiropā”, taču tematika 
raisīja asas debates starp Reģionu komitejas locek-
ļiem.

Atzinuma sagatavotāja Vācijas delegācijas pārstāve 
Izolde Rīza uzsvēra, ka ES pirmsākumi ir Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienā, bet nu to esam aizmirsuši. 
“Tēraudam nevajadzētu būt tikai daļai no mūsu vēs
tures, tam jābūt arī izaugsmes potenciālam. Tērauds 
ir simtprocentīgi pārstrādājams, varam ietaupīt gan 
preces, gan samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas,” 
norādīja I. Rīza. Viņa vērsa uzmanību, ka tērauda 
industrija ir apdraudēta un šajā nozarē nodarbināto 
skaits samazinājies, un cēloņi šim procesam nav mek-
lējami tikai Eiropā.

Ziņotājas viedoklim piekrita arī Latvijas delegācijas 
Reģionu komitejā pārstāvis Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadar-
bības jautājumos Gunārs Ansiņš. Viņš norādīja, ka 
Eiropas metalurģijas uzņēmumi nespēj konkurēt ar 
lētu Ķīnas tēraudu un ir augstas enerģijas izmaksas: 
“Pēc Pasaules Tērauda asociācijas datiem, Ķīnas metāla 
ražošanas apjomi pēdējo 15 gadu laikā dramatiski pie
auguši, un šobrīd valsts ražo piecas reizes vairāk par visu 
Eiropas Savienības dalībvalstu ražotājiem kopā, palie
linot jau tā esošo metāla pārprodukciju. Eiropas Komi
sija noteikusi pagaidu antidempinga nodevas, taču tās 
svārstās starp 13,8 un 16 procentiem, ko es uzskatu par 
pļauku sejā!” uzsvēra G. Ansiņš. Viņš aicināja Eiropas 
Komisiju apsvērt iespēju piemērot pilnu dempinga 
procentu, kā to dara, piemēram, ASV.

Visus trīs Reģionu komitejas atzinumus plānots 
apstiprināt 15.–16. jūnija plenārsesijā.
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Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

No 21. līdz 24. martam Francijas pilsētā Strasbūrā 
noritēja Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongresa 
30. plenārsēde, kurā galvenās izskatāmās tēmas 
bija ētika, atklātība (caurspīdīgums) un starpkultū
ru dialogs.

Kongress skatīja jautājumu par ētiku un atklātumu pār-
valdē vietējā un reģionālā līmenī, par izaicinājumiem 
starpkultūru sabiedrības veidošanā vietējā līmenī, par 
bēgļu integrēšanu vietējā līmenī, par cilvēku tirdz-
niecības apkarošanu un vietējo pašvaldību lomu, par 
pārvietotās personas – bēgļa krīzes neredzamo pusi, 
par publisko iepirkumu caurspīdīgumu u.c.

Atklāšanas runā Eiropas Vietējo un reģionālo varu 
kongresa prezidents Žans Klods Frekons asi kritizēja 
terorisma izpausmes pasaulē un nosauca tās par bar-
bariskām. “Ņemot vērā, ka šobrīd galvenās problēmas 
ir terorisms, bēgļu krīze, konflikti Tuvajos Austrumos un 
Āfrikā un ekonomiskās krīzes, kongresa mērķis – stip
rināt vietējo un reģionālo demokrātiju – ieguvis daudz 
lielāku nozīmi nekā agrāk. Vietējās un reģionālās paš
valdības ir galvenie dalībnieki demokrātisko procesu 
stabilizēšanā,” piebilda Ž. K. Frekons.

Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongresā Latviju 
pārstāvēja delegācijas vadītājs Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Jelgavas 
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Prie-
kuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa.

Kongresā piedalījās arī jauniešu delegācija, kas pār-
stāvēja 40 valstis. No Latvijas tajā bija iekļauta studen-
te Laima Plēpe, ar kuru A. Jaunsleinis, M. Juzupa un 
A. Rāviņš tikās 21. marta plenārsēdes izskaņā. “Satikt 
Latvijas delegāciju bija ļoti pozitīvi, jo lielākā daļa no 
jauniešu grupas nesatika savu valstu delegātus – viņi 
gluži vienkārši nevēlējās sazināties ar jauniešiem,” pēc 
tikšanās atzina Laima.

Studente ir ļoti priecīga, ka pieteikusies un izman-
tojusi iespēju pabūt kongresā. “Nolēmu pieteikties 
braucienam, jo, pirmkārt, esmu ieinteresēta politikā 

kopumā un politiskajos procesos, kas norisinās manā 
pašvaldībā. Ar laiku savas pašvaldības politikā vēlos 
iesaistīties arvien vairāk, jo gribu, lai aktīvāk tiktu atbal
stītas jauniešu intereses un aktivitātes. Otrkārt, šī ir lielis
ka iespēja iepazīties ar jauniešiem, kuri ir tikpat aktīvi un 
motivēti strādāt kā es. Šis ir viens no labākajiem veidiem, 
kā var iegūt jaunus sadraudzības un sadarbības partne
rus, uzzināt citu jauniešu viedokli un iegūt pieredzi par 
aktuālajām tēmām Eiropā un pasaulē,” uzsvēra Latvijas 
studente Laima Plēpe.

Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongresa 31. plenār-
sēde notiks oktobrī.

22. martā Latvijas delegācija tikās ar Latvijas vēstnie
ku Eiropas Padomē Rolandu Lappuķi, kurš dalījās 
ar pieredzēto mēneša sākumā Ukrainā. R. Lappuķe 
turp devies Eiropas Padomes organizētajā vizītē, lai 
izvērtētu, kādā apjomā un cik lietderīgi tiek īstenots 
Eiropas Padomes Rīcības plāns Ukrainai 2015.–2017. 
gadam. Šobrīd šis ir apjomīgākais Eiropas Padomes 
rīcības plāns, kāds jebkad bijis.

Latvijas delegācija labprāt tikās arī ar studenti no 
Latvijas Laimu Plēpi, kura uz kongresu Strasbūrā 
bija ieradusies jauniešu delegācijas sastāvā. Laima, 
pēc viņas vārdiem, ar šo braucienu īstenojusi vienu 
no saviem sapņiem: “Mani ļoti saista politika, tāpēc 
ar interesi vēroju gan kongresa norisi, gan ieklausī-
jos prezentētajās tēmās.”

Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongresa 
centrālā tēma – starpkultūru dialogs
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Zane Dūze,
LPS projektu sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldī-
bu veiktspējas uzlabošana”, kas aizsākās 2013. gada 
nogalē, tuvojas noslēgumam. Taču, kā atzinuši daudzi 
tā dalībnieki – projekta sanāksmes noslēgušās, bet 
īstais darbs vēl tikai sāksies.

Īstais darbs vēl tikai sāksies

Divarpus gadu garumā kopā 44 Latvijas pašvaldību 
politiķi un speciālisti tikās četru tematisko darba 
grupu sanāksmēs, diskutēja par konkrētās jomas 
aktuālajiem jautājumiem un iepazinās ar kolēģu – 
citu pašvaldību pieredzi. Pašvaldību stratēģiskās 
vadīšanas tīkls (T1) uz sava tīkla noslēguma sanāksmi 
pulcējās Rīgā. Deviņas tīklā iesaistītās pašvaldības 
prezentēja savas projekta gaitā tapušās mārketinga 
stratēģijas vai to papildinājumus un uzlabojumus. 
Šajos dokumentos plānotā īstenošana un nostipri-
nāšana pašvaldības dzīvē – tas būs svarīgākais uzde-
vums un lielākais izaicinājums pēc projekta beigām.

Pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pie
ejamības nodrošināšanas tīkla (T2) dalībnieki projek-
ta laikā tikušies vairākās Latvijas pilsētās un novados. 
Tas ļāvis klātienē iepazīties ar dažādu pašvaldību pie-
redzi, iedvesmoties no labajiem piemēriem un mācī-
ties no kolēģu iespējamajām kļūdām. Projekta node-
vumos jeb noslēguma darbos pašvaldības veidojušas 
dažādu sociālo pakalpojumu uzlabošanas plānus.

Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu 
politikas tīkls (T3) projekta gaitā tikās un diskutēja 
par autoceļiem, ūdenssaimniecību, mājokļiem un 
citiem svarīgiem saimnieciskiem jautājumiem. Ar labi 
padarīta darba izjūtu, jo izstrādāti noderīgi dažādu 
nozaru attīstības un uzlabošanas rīcības plāni, T3–1 
apakštīkla darba cēliena noslēgumā dalībnieki tikās 
vietā, kas iedvesmo plaukt un attīstīties – Nacionālajā 
botāniskajā dārzā Salaspilī.

Projekta Pašvaldību izglītības un kultūras tīkla (T4) 
“skolnieki” savas mācību stundas aizvadījuši gan 
kompetenču centrā “Lielvārds” Rīgā, gan Liepājā, 
Daugavpilī, Valmierā, Alojas novadā un Jelgavas 
novadā. Ir izmēģināti skolas soli pirmsskolas izglītības 
iestādēs Alojas un Jelgavas novadā, Valmieras sākum-

VIENA BEIGAS 
IR CITA SĀKUMS
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skolā, Valmieras ģimnāzijā, Liepājas Valsts 1. ģimnā-
zijā, Liepājas Raiņa 6. vidusskolā, Daugavpils krievu 
vidusskolā – licejā, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu 
ģimnāzijā, Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā 
“Saules skola”, Valmieras mūzikas skolā, Zaļenieku 
komerciālajā un amatniecības vidusskolā un Valmie-
ras tehnikumā. Noslēguma darbā jeb lielajā mājas-
darbā izstrādāti plāni uzlabojumiem izglītības jomā.

Inventarizācija Skrundas novadā

Šogad Skrunda – jaunākā pilsēta Latvijā – svin savu 
20. jubileju. Lai svētki izdotos, pirms tam cītīgi jāpa-

strādā. Arī Skrundas novads veica pamatīgu inventa-
rizāciju savā saimniecībā, pārskatot dažādu iestāžu 
un struktūrvienību darbību ar domu raudzīties pēc 
nepieciešamajiem uzlabojumiem. Projektā Skrun-
das novads iesaistījās trijos sadarbības tīklos, īpaši 
pievēršot uzmanību mārketinga stratēģijas veido-
šanai, sociālās jomas vadības pārorganizēšanai un 
uzlabojumiem izglītības jomā. Šajā novadā, projekta 
mudināti, “inventarizācijā” piedalījās gan politiskā 
vadība, gan administrācija – nodaļu vadītāji, speciā-
listi un iestāžu vadītāji. Rezultāts ir konkrēts un pēc 
zināma laika būs arī apskatāms. Tagadējā visai tukšajā 
teritorijā pie autoostas tiks attīstīts moderns centrālais 
pilsētas laukums ar tirgošanās un atpūtas iespējām, 
tādējādi radot pievilcīgu vidi trim mārketinga stratē-
ģijā iekļautajām mērķa grupām – vietējiem iedzīvotā-
jiem, mazajiem uzņēmējiem un tūristiem. Iepazīstot 
un kritiski izvērtējot projekta sadarbības tīklu ietvaros 
piedāvāto citu Latvijas pašvaldību pieredzi, pārcel-
šanos jau pieredzējis novada sociālais dienests, kas 
tagad mitinās patīkamajās, bet līdz šim ne līdz galam 
piepildītajās dienas centra telpās. Ieguvēji jau šobrīd 
ir visi, jo īpaši dienas centra esošie un potenciālie 
klienti, kam tiks piedāvāti daudzveidīgi un labāk attīs-
tīti pakalpojumi. Savukārt iepriekšējā sociālā dienesta 
mājvietā būs mūzikas skola, kuru jau ilgi gaidījuši gan 
mazie mūziķi, gan viņu vecāki.

Projekts ilgs līdz 2016. gada 30. oktobrim. Projekta 
aktualitātēm varat sekot līdzi projekta mājaslapā: 
http://ms.lps.lv/.

Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikt
spējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2,12 miljonu EUR 
piešķīrumu no Norvēģijas Finanšu instrumenta 2009.–2014. 
gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un ins
titucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts insti
tūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis 
ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 
valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācī
ties salīdzinot” sistēmu, kas balstīta uz salīdzināmās bāzes 
metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi paš
valdību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību 
lietpratīgu pārvaldību, “mācīties salīdzinot” sistēmas ietvaros 
tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, 
par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no 
stratēģiskās vadīšanas formām.
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Vita Jekimova,
“ZZ Dats” 

mārketinga vadītāja

Informācijas sabiedrības veidošanās tiešā veidā 
ietekmē pašvaldību darbu. Nenoliedzams ir fakts, 
ka tehnoloģiju paātrinātajā attīstībā lietotāji no jeb-
kuras organizācijas, tajā skaitā arī no pašvaldībām, 
sagaida arvien vairāk, īpaši klientu apkalpošanā. Gan 
iedzīvotāji, gan uzņēmēji kā pašu par sevi saprotamu 
uztver tādu pakalpojumu kvalitātes līmeni, kādu 
nodrošina, piemēram, bankas – laipna un pretimnā-
koša attieksme, viens pakalpojums – daudzi kanāli, 
ērta un ātra klātienes apkalpošana, informācijas 
saņemšana un darījumu veikšana, izmantojot inter-
netu, mobilos sakarus u.c.

Apmierināt klientu gaidas attiecībā uz pašvaldī-
bu pakalpojumiem iespējams, nodrošinot IT atbal-
stu visām pašvaldību funkcijām. Pirmkārt, šādi tiek 
palielināta pašvaldību pakalpojumu pieejamība un 
kvalitātes uzlabošanās, otrkārt, pašvaldību darbības 
efektivitāte un, treškārt, darba caurskatāmība.

“ZZ Dats” ir realizējis vairākus papildinājumus 
Vienotajā pašvaldību sistēmā (VPS) – lai darbs sistē-
mā būtu ērts; lai uzlabotos pašvaldību darba kvali-
tāte, kā arī resursi tiktu izlietoti vēl efektīvāk; lai paš-
valdības spētu apmierināt klientu gaidas pēc ērta, 
saprotama un vienkārši saņemama pakalpojuma.

Ir izstrādāts un ieviests jauns modulis – darījumu 
izvērtēšanai (LIZ modulis) ar lauksaimniecības 

zemēm. LIZ modulis ļauj: reģistrēt iesniegumu par 
darījuma izskatīšanu; veikt pārbaudes septiņos 
valsts nozīmes reģistros/informāciju sistēmās (IR, 
UR, VVDZ, VID, NINO, VZD, LAD); ģenerēt izziņu 
par veiktajām pārbaudēm, kā arī ģenerēt lēmuma 
sagatavi; augšupielādēt un piesaistīt pie iesnieguma 
dažādus dokumentus u.c. Modulis izstrādāts, lai 
pašvaldību darbiniekiem atvieglotu un paātrinātu 
lēmuma pieņemšanu par darījumu ar lauksaimnie-
cības zemēm atbilstību likumam “Par zemes pri-
vatizāciju lauku apvidos”. Modulis pieejams visām 
pašvaldībām VPS līguma uzturēšanas ietvaros.

Lai atvieglotu pašvaldību nekustamo īpašumu 
nomas objektu administrēšanu un iedzīvotājiem 
nodrošinātu pieeju pašvaldības īpašumā esošo 
nomas objektu sarakstam, kurā iespējams aplūkot 
datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā 
esošiem nomas objektiem, ir izveidots pašvaldību 
īpašumu nomas e–pakalpojums portālā www.epa
kalpojumi.lv. Pašvaldības e–pakalpojumā var pub-
licēt savus brīvos nomas objektus, kurus iedzīvotāji, 
autorizējoties portālā, var apskatīt, kā arī meklēt sev 
interesējošos objektus. Iedzīvotājiem tiek nodro-
šināta iespēja pieteikties sev interesējošo objektu 
nomai, aizpildot elektronisku pieteikumu. Papildus 
var aplūkot informāciju par saviem nomas līgumiem, 
rēķiniem, maksājumiem, konta stāvokli un veikt 
maksājumus tiešsaistē no portāla.

Pašvaldības, kuras izmanto RVS G–VEDIS, iedzīvo-
tājiem rēķinu apmaksai (piemēram, par mākslas, 
mūzikas skolas vai ēdināšanas pakalpojumiem) var 
piedāvāt ērtāku apmaksas veidu – portālu www.
epakalpojumi.lv. Portālā iedzīvotāji var ne tikai veikt 
maksājumus, izmantojot kādu no šādām internet-
bankām: Swedbanka, Nordea, Norvik, SEB, DnB, MTB 
vai Citadeles banku, bet arī redzēt savus rēķinus, 
maksājumu vēsturi, noslēgtos līgumus ar pašvaldību.

Lai iedzīvotājiem nerastos pārpratumi saistībā ar 
nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņu, 
portālā www.epakalpojumi.lv realizēta iespēja pie
teikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos 
e–pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). 
Atgādinājuma vēstule uz norādīto e–pastu tiek izsū-
tīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet 
SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Ir papildināta VPS integrācija ar valsts nozīmes 
reģistriem. RVS G–VEDIS izveidots atbalsts pamatlī-

ĒRTS. SAPROTAMS. VIENKĀRŠI SAŅEMAMS 
PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMS
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dzekļu datu salīdzināšanai ar Valsts zemes dienesta 
(VZD) datiem. G–VEDIS ir iespējams importēt no 
VZD saņemtos Excel failus un veikt datu salīdzināša-
nu ar G–VEDIS pamatlīdzekļu datiem.

Sadarbībā ar Rīgas domi un Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūru lietojumprogrammas SOPA un NINO 
papildinātas ar VID (darba devēju informācija (SOPA, 
NINO), saimnieciskās darbības veicēja statuss (SOPA), 
VID reģistrētie apgādājamie, darbavietas (SOPA)), 
UR (laulību līgumi, maksātnespējas process (SOPA, 
NINO), VZD (personas nekustamie īpašumi) un 
VVDZ (personas īpašumi Zemesgrāmatā) servisiem, 
savukārt lietojumprogramma SOPA – ar VTUA ser-
visiem, kas ļauj pārliecināties par personas īpašumā 
esošo traktortehniku, kā arī LAD servisiem – infor-
māciju par personas saņemtajiem LAD maksāju-
miem. Jautājumos, kādas formalitātes ir jānokārto, 
lai izmantotu iepriekš minētos servisus, lūdzu, zva-
niet pa tālruni: 67333600 vai rakstiet uz e–pastu: 
zzdats@zzdats.lv.

Swedbank internetbankā ieviesta jauna iespēja 
klientiem, kuri ir pašvaldību sociālo dienestu klien-
ti, – nosūtīt savu konta pārskatu, kas apstiprināts ar 
bankas “e–Zīmogu”, uz pašvaldības sociālā dienesta 
īpaši izveidotu e–pastu krātuvi. Tādējādi klientam, 
kuram ir internetbanka, nav nepieciešams bankā 
pieprasīt drukāta formāta izziņu par konta pārskatu 
un to nogādāt sociālā dienesta sociālā darba speciā-
listam. Funkcionalitāte pieejama pašvaldībām, kuras 
izmanto lietojumprogrammu SOPA.

Pilnveidojumi ieviesti e–pakalpojumā cilvēkiem ar 
invaliditāti, tādējādi uzlabojot klientu apkalpoša-
nu un mazinot administratīvo slogu pašvaldībām 
saistībā ar atzinuma izsniegšanu, kas nepieciešams 
asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā. 
Pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, neprasot 
iedzīvotājiem iesniegt izziņu no VDEĀVK, patstāvīgi 
var pārliecināties, vai cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK 
atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamī-
bu. E–pakalpojums pieejams sociālā dienesta darbi-
niekam tiešsaistē klienta klātbūtnē.

Efektīvai maksājumu karšu apstrādei sadarbībā 
ar Swedbank “ZZ Dats” ir izstrādājis VPS integrētu 
risinājumu POS termināliem (karšu maksājumu pie-
ņemšanas ierīcēm), kas ļauj iegūt detalizētu pārskatu 
par veiktajiem bezskaidras naudas norēķiniem un 
vienlaicīgi klientam izsniegt kvīti, kas satur pilnu 
informāciju par veikto darījumu. Risinājums nepie-
ciešams, lai pašvaldībā varētu apstrādāt maksājumus 
tā, ka tie nav jāievada manuāli un jāreģistrē katrs 
darījums vismaz divas reizes. Tādējādi pašvaldībām 
ir iespēja efektīvāk vadīt norēķinu pieņemšanas pro-
cesus un aktīvāk piedāvāt karšu norēķinus iedzīvo-
tājiem. Pie veiksmīgiem piemēriem var minēt Ādažu 
novadu. Ādažu novada sporta centrā iedzīvotājiem 

tiek nodrošināta iespēja apmaksāt domes izrakstītos 
rēķinus par Ādažu bērnu un jaunatnes sporta sko-
las vecāku līdzfinansējumu, vienlaikus apmeklējot 
sporta nodarbības. Ādažu novada domes priekš
sēdētājs Māris Sprindžuks uzsver, ka risinājums ir 
par pamatu efektīvai norēķinu kārtības ieviešanai 
pašvaldībā, tas ir nozīmīgs ieguvums iedzīvotājiem 
administratīvā sloga samazināšanā, saņemot ērtākus 
pakalpojumus no pašvaldības.

Būtisks VPS papildinājums, pie kura šobrīd strādā-
jam, ir dokumentu vadības (lietvedības) lietojum-
programma LIETVARIS, kas domāta tieši pašval-
dībām. LIETVARIS primāri nodrošina pašvaldības 
dokumentu reģistrācijas, datu un datņu uzglabā-
šanas, nosūtīšanas, uzdevumu izpildes kontroles, 
pārskatu veidošanas un meklēšanas funkcionalitāti. 
Programmas integrācija VPS nozīmē, ka norit datu 
apmaiņa starp LIETVARIS un NINO, SOPA, NOMA, 
G–VEDIS, KADRI u.c. VPS lietojumprogrammām. 
Tā, piemēram, informācija par darbiniekiem un to 
aizvietošanu tiek ņemta no programmas KADRI, kas 
samazina kļūdas iespējamību pretēji tam, ja ir vairā-
kas savā starpā neintegrētas sistēmas.

Pakalpojumu elektronizācija un automatizācija ir 
uzskatāma par vienu no pakalpojumu sniegšanas 
pilnveidošanas mehānismiem. VPS pastāvīgi tiek 
attīstīta un papildināta, lai darbs sistēmā būtu ērts, 
lai uzlabotos pašvaldību darba kvalitāte un paš-
valdības spētu apmierināt klientu gaidas pēc ērta, 
saprotama un vienkārši saņemama pakalpojuma. 
Aicinām sekot līdzi VPS aktualitātēm “ZZ Dats” 
mājaslapā un lietojumprogrammās! Jautājumos par 
VPS papildinājumiem aicinām sazināties ar “ZZ 
Dats” pa tālruni: 67333600 vai rakstīt uz e–pastu: 
zzdats@zzdats.lv.

“Vienotā pašvaldību sistēma pastāvīgi tiek attīstīta 
un papildināta. Tā uzplaukst, lai pašvaldības spētu 
apmierināt klientu gaidas pēc ērta, saprotama un 
vienkārši saņemama pakalpojuma.”
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IEVADS

Pašvaldībai pieder pamata un vidējās izglītības 
ie stādes. Cilvēki, kas beiguši šīs skolas, kļūst par pil-
soņiem un nepilsoņiem, par vēlētājiem un deputātu 
kandidātiem. Mēs sastopam savus audzēkņus visos 
iespējamos amatos.

Daži no mūsu audzēkņiem nevēlas kļūt par pilso-
ņiem. Tas nozīmē, ka ar viņiem ir viegli manipulēt, 
viņi neprot kritiski novērtēt Krievijas propagandu. Tā 
ir valstiskā nihilisma pārākā pakāpe – nicināt valsti, 
kuru esi izvēlējies par savu dzīvesvietu.

Citi mūsu audzēkņi nezina, ka pašvaldība domā-
ta vietējiem cilvēkiem, viņu interešu aizstāvībai un 
labāku konkurences apstākļu nodrošināšanai saviem 
uzņēmējiem. Arī ar viņiem ir viegli manipulēt – masu 
mediji viņiem iestāsta, ka pašvaldība esot saimnie-
ciska iestāde, bet izvēlēties vajagot tādus, kas vizuāli 
izskatās godīgāki. Šādiem vēlētājiem nemaz nevar 
stāstīt, kādas ir reālās problēmas un kā šīs reālās prob-
lēmas risināt.

Nepaiet pat viena diennakts pēc vēlēšanām, kad 
tikko savus pārstāvjus ievēlējušie jau sāk paši savas 
darbības vai bezdarbības rezultātu lamāt. Cilvēki 
labprāt ļaujas manipulatoriem – piekrīt aģitācijas aiz-
liegumiem (kādēļ zināt, kāda ir kandidātu program-
ma?), partiju finansēšanas aizliegumiem (manipula-
tori iestāstījuši, ka partijas ir kaut kas līdzīgs bandām), 
politiķu un ierēdņu atalgojuma samazināšanai (kādēļ 
maksāt nevajadzīgiem cilvēkiem?).

Ja kādam ir labi noslēpjama nauda (īpaši, ja tā ienāk Lat-
vijā no ārzemēm), tad atrodas ļaudis, kas izskatās godīgi 
un runā “sabiedrības interesēs”. Viņi sakūda vēlētājus 
jebkurā slepenajiem finansētājiem (atklātā finansēšana 
ir būtiski ierobežota) vēlamā virzienā un sekmē vienu 
politisko spēku krišanu un citu izvirzīšanos.

Vai mūs šāda kārtība apmierina?

Atbildes varētu būt dažādas. Ar neizglītotu vēlētāju 
ir vieglāk, ja nevēlamies skaidrot un pamatot grūtus 
lēmumus. Ar izglītotu vēlētāju ir grūtāk, jo viņš domā 
un analizē pats, viņam ir grūtāk daudz ko iestāstīt.

Taču, sastopot skolas direktoru, juristu, ministrijas 
ierēdni vai Saeimas deputātu, kuram nekad neviens 
nav mācījis, kas ir pašvaldība un kā darbojas demo-
krātija, reizēm gribas meklēt vainīgo.

Vai tikai vainīgi neesam mēs paši, paļaudamies uz 
Izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņiem, kuri īste-
no izglītības satura reformas?

Neinteresējoties, ko mūsu bērniem māca, mēs kļūs-
tam līdzīgi neizglītotajam vēlētājam, kurš otrā dienā 
pēc vēlēšanām brīnās, ko ir ievēlējis. Vai esam pama-
nījuši, ka ik gadu pazeminās prasības matemātikā? Vai 
esam pamanījuši, ka mācību gadu skaits pieaug, arvien 
vēlāk cilvēku sāk strādāt, taču Latvijā trūkst darbaspē-
ka, kas prastu zināšanu ekonomikai vajadzīgus darbus?

Šā raksta mērķis nav sniegt atbildes uz iepriekš minē-
tajiem jautājumiem. Autoraprāt, slimība ir pārāk 
dziļa, lai to varētu steigā izārstēt. Turklāt šī slimība 
nav tikai mūsu – tā ir starptautiska, un mēs dzīvojam 
globālā pasaulē.

Tāpēc autors izvirza diskusijai jautājumu par mācību 
saturu vienā jomā – ko vajadzētu mācīt, ja vēlamies 
nākotnē gudrākus vēlētājus, prasmīgākus administra-
torus un talantīgākus politiķus. Bez priekšzināšanām 
pēc vidusskolas tādu joprojām būs maz.

KO PAŠLAIK SKOLĀ MĀCA?

Pamatskolā no 1. klases līdz 9. klasei māca priekšmetu 
“Sociālās zinības”. Ja mēs izlasītu atbilstošo izglītības 
satura standartu vai iepazītos ar skolā akreditētās 
programmas saturu, tad nonāktu pie secinājuma, ka 
9. klasi beigušais orientējas daudzās politikas zināt-
nes apakšnozarēs un pratīs izmantot (tā solīts standar-
tā) šīs zināšanas dzīvē.

Palūkosimies uz šo solījumu no mazliet cita skatpunkta 
– ko skolēnam paredzēts iemācīt par pašvaldību. Izrā-
dās, ka deviņos gados pašvaldība tiek pieminēta tikai 
9. klasē kā apakštēma vienā no apgūstamajām zinībām 
par “pašvaldību kompetencēm un valsts iekšējām un 
ārējām funkcijām”. Tātad no visa kursa šim jautājumam 
paredzēta 1/180/3 = 1/540 daļa. Pašvaldība nav pat 
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tēma, tikai valsts iekšējās funkcijas palīglīdzeklis. Tiesa 
– arī par valsti skolēns uzzina tikai nedaudz vairāk.

Vai šo faktu zina tie, kas rosina no 16 gadiem piešķirt 
vēlēšanu tiesības?

Vidusskolā 12. klasē ir iespējams izvēles priekšmets 
“Politika un tiesības”, ko lielākā daļa skolēnu neizvē-
las. Tam tiek veltītas divas stundas nedēļā, un acīm-
redzami šo priekšmetu ir izstrādājuši politologi. Šo 
priekšmetu audzēknis var neizvēlēties. Jāizvēlas trīs 
priekšmeti no deviņiem, tajā skaitā veselības mācī-
ba, mājsaimniecība, ģeogrāfija, ekonomika, filosofija, 
psiholoģija, ētika un kulturoloģija.

Palūkosimies uz šo priekšmetu no iepriekšējā skatpun-
kta – cik daudz laika iecerēts veltīt pašvaldībām? Pār-
skatot Ministru kabineta apstiprināto izglītības standar-
tu, tajā vārdu “pašvaldība” neatrodam nevienā vietā.

Varbūt kaut ko par pašvaldību atradīsim paraugprog-
rammā, ko arī apstiprina Izglītības un zinātnes minis-
trija? Nekādi pamatjēdzieni netiek mācīti, taču skolē-
niem, kuriem nav ne mazāko priekšzināšanu, uzdod 
pētīt deputātu darbu un pārmaiņas pašvaldībās pēc 
iestāšanās Eiropas Savienībā. Sastādītājiem nav zināms, 
ka nekādu pārmaiņu saistībā ar ES nebija, ja neskaita 
valsts vēlmi pārkāpt subsidiaraitātes principu papildus 
iejaukties pašvaldību kompetencē. Sastādītāji kaut ko 
raksta par reģionālo reformu, kaut redzams, ka neviens 
no viņiem nav pat lasījis Administratīvi teritoriālās 
reformas likumu, jo nepārvalda pamata terminoloģiju.

Ja programmas sastādītājiem nav priekšstata, ko varam 
sagaidīt no skolotājiem, kuri pasniedz šo priekšmetu?

Nav brīnums, ka pēc šādas mācīšanās vidusskolā 
žurnālisti, politiķi un ierēdņi ir tikai dzirdējuši vārdu 
“pašvaldība”, bet viņiem nav ne mazākā priekšstata 
par pašvaldības principiem un būtību.

No iepriekš minētā izriet – ja mēs vēlētos, lai kaut ko 
iemāca, tad vajag jaunu izglītības standartu un varbūt 
arī jāievieš priekšmets kā obligāts (ja vien neatbal-
stām ideju, ka labam vēlētājam nav jāzina, ko darīs 
viņa ievēlētie deputāti).

JAUTĀJUMU LOKS, KAS BŪTU JĀIEMĀCA

Kas jāprot pilsonim kā indivīdam politikā un 
attiecībās ar varu?

Cilvēki, kas sēž virtuvē un ar kaimiņiem kopīgā dzies-
mā lamā valdību, vai par viņiem aktīvākie, kas sociā-
lajos tīklos gānās par sabiedriski aktīvām personām, 
nemaz nezina, kādos daudzveidīgos veidos viņi var 
iesaistīties politikā pašā pasīvākajā veidā – kā indivīdi.

Pie minimālajām prasmēm varētu piederēt izpratne 
par plurālismu (cieņu pret citu cilvēku uzskatiem un 
tiesībām paust šos uzskatus).

Būtu jāpārrunā un jāizspēlē atbilstošas lomu spēles, 
kas raksturo:
•	 ideju par izglītotu vēlētāju, kurš savu izvēli balsta 

uz sev pieņemamām idejām un principiem, kā arī 
uz racionālu vērtējumu, vai viņam, viņa ģimenei 
sagaidāmā rīcība būs izdevīga;

•	 kā var izmantot administratīvo procesu savu tiesī-
bu aizstāvēšanai; kā var panākt šķietami netaisnīga 
lēmuma pārskatīšanu; kā var panākt kompensāci-
jas piedziņu no valsts un pašvaldības iestādēm;

•	 iespējas, ko nodrošina ombuds (tiesībsargs); kā 
līdzīgu funkciju pilda pašvaldības un Saeimas 
deputāti, kuri rīko iedzīvotāju pieņemšanas;

•	 kādas papildu iespējas dod prasību iesniegšana 
ES tiesās vai Eiropas Padomes Cilvēktiesību tiesā;

•	 līdzdalību tādās aktivitātēs kā piketi, demonstrāci-
jas, streiki, paužot savu atbalstu noteiktām sabied-
riskām idejām.

Kas jāprot iedzīvotājam kā organizētas interešu 
grupas (pilsoniskās sabiedrības) dalībniekam?

Tie, kas uzstājas ar savām individuālajām domām, 
nesaka, ka viņi pārstāv paši sevi. Parasti jebkurš poli-
tiskais paziņojums notiek grupas vārdā. Paši lielākie 
meļi ir tie, kas runā “sabiedrības vārdā”.

Latvijā pastāv attīstīta interešu grupu sistēma. Daļu no 
tām dēvē par “nevalstiskajām organizācijām” (angļu 
valodā lieto labāku terminu – “nevaldības organizā-
cijas”). Ārpus šīm organizācijām paliek profesionālās 
biedrības (piemēram, Ārstu biedrība vai Notāru bied-
rība), arodbiedrības un baznīcas (reliģiskās organizā-
cijas).

Pie interešu grupām parasti nepieskaita tādas organi-
zācijas, kas sastāv no valstīm (kā ES) vai pašvaldībām 
(kā LPS). Protams, šāds dalījums ir nosacīts.

Par nākamo, augstāku pakāpi dalībai politikā var 
uzskatīt piedalīšanos organizētās pilsoniskās sabied-
rības biedrībā, kurai ir kādi sabiedriski (faktiski – šīs 
grupas) mērķi.

Pamatzināšanas par tādu līdzdalību varētu ietvert:
•	 kā jāorganizē grupa, lai labāk ievērotu biedru 

intereses;
•	 kāda organizēšanas forma ir vēsturiskajām (slepe-

najām) biedrībām (piemēram, masoniem);
•	 kā interešu grupa var regulēt iekšējo dzīvi (zināmā 

mērā – veicot publiskās varas funkcijas);
•	 kā var nodarboties ar labdarību vai sociālo uzņē-

mējdarbību;
•	 kā interešu grupa lobē pašvaldībās, ministrijās, 

Saeimā;
•	 kā interešu grupa popularizē savas idejas, organi-

zējot mācības;
•	 kā interešu grupa veido attiecības ar masu medi-

jiem;
•	 kādas pazīmes liecina, ka interešu grupu izmanto 

citas, publiski neafišētas grupas.
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Ko iedzīvotājs var panākt, iestājoties politiskajā 
partijā?

Negatīvisma kampaņa pret politiskajām partijām ir 
gan antisabiedriska, gan antivalstiska. Mūsu Satversmē 
noteiktā kārtība nevar pastāvēt, ja Latvijā nebūtu poli-
tisko partiju. Normālā, veselīgā sabiedrībā pārstāvniecī-
ba politiskajās partijās būtu daudz plašāka nekā pašlaik.

Var jau teikt, ka vainīgas ir pašas partijas, kuras, sav-
starpēji apmētājoties ar samazgām, neveicina uzticī-
bu sistēmai. Tomēr vainīga ir arī skola, kas neko derī-
gu par politiskajām partijām līdz šim nav iemācījusi.

Skolas pašpārvaldes organizēšana ir labs lietišķās spē-
les piemērs, kā iemācīt līdzdalību partijā. Pie pamat-
zināšanām par partiju vajadzētu piederēt Mihelsa 
oligarhijas dzelzs likumam, kas izskaidro, kāpēc par-
tijās veidojas iekšēji oligarhiska pārvaldes forma un 
kādi ir šādas kārtības cēloņi. Svarīgi jau kopš skolas 
sola izskaidrot domu daudzveidību modernas parti-
jas iekšienē un prast novērtēt tos, kas partijas cenšas 
veidot kā paklausīgus mehānismus.

Pamatzināšanas par līdzdalību partijā varētu ietvert:
•	 dažādu lēmuma pieņemšanas veidu priekšrocī-

bas un trūkumi;
•	 sarunu organizēšana, meklējot kompromisu starp 

uzskatiem partijas iekšienē;
•	 frakcijas darba (Saeimā, pašvaldību domēs) saska-

ņošana ar partijas programmu;
•	 vēlēšanu kampaņas organizēšanas principi un 

paņēmieni;
•	 partijas sadarbība ar dažādām satelītorganizācijām;
•	 partijas ideju izplatīšana, izmantojot zinātni, izglī-

tību un masu medijus;
•	 partiju finansēšanas principi.

Ko dara pašvaldība (ko pilsonis var ietekmēt, kļūstot 
par domes deputātu)?

Lai izprastu, kā sadalās atbildība un pienākumi, jāap-
lūko subsidiaritātes princips un jāvingrinās tā pielie-
tošanā. Varētu analizēt, cik lielā mērā subsidiaritā-
tes principam atbilst varas sadalījums starp Latvijas 
Republiku un pašvaldībām.

Pie pamatzināšanām noderētu:
•	 to nozaru saraksts, kurās īstenojas pašvaldības 

autonomā kompetence;
•	 tās darbības formas, kurās šī kompetence īstenojas 

(regulēšana, administrēšana, pakalpojumi, veicinā-
šana, preču ražošana, īpašuma apsaimniekošana, 
publiskā un privātā partnerība un ārējais iepirkums).

Par deputātu Latvijā var kļūt pilsonis. Iespējams, ka 
nepilsonis, izvērtējot vēlētā amata iespējas, varētu 
kļūt par pilsoni.

Godīgi būtu skolēniem iemācīt, ka aktīvi dalībnieki 
politikā līdz šim reti gūst pateicību vai atzinību. Tajā 

pašā laikā darbs ir satraucošs, radošs, riskants un 
interesants.

Izprast, ko tieši dara deputāts, būtu ārkārtīgi svarīgi, ja 
sagaidām gudrus lēmumus vēlēšanās. Tāpat arī svarī-
gi, lai būtu mazāk neaktīvu deputātu, kas īsti neizprot 
savu misiju un ko tauta no viņiem drīkst sagaidīt.

Pamatzināšanas par deputāta darbu (ko vajadzētu 
nostiprināt lomu izspēlē) varētu ietvert:
•	 frakciju (vairākuma un mazākuma) veidošanas 

īpatnības pašvaldības domē;
•	 darbs pašvaldības domes pastāvīgajā komitejā;
•	 deputāta papildu pienākumi – iedzīvotāju pie-

ņemšana, tikšanās ar vēlētājiem;
•	 deputāta loma pašvaldības lēmumu izskaidrošanā.

Ko dara centrālā valdība (ko pilsonis var ietekmēt, 
strādājot par ierēdni vai ministru)?

Vēlams skolēniem radīt izpratni par suverenitātes 
sadalīšanu, kā norisa nacionālās pašnoteikšanās pro-
cess un kā daļa no valstiskās suverenitātes tika dele-
ģēta globālajām, Eiropas varām un pašvaldībām ar 
starptautisko līgumu starpniecību.

Latvijas Republikas kompetence mācībās aplūkojama 
kā piemērs subsidiaritātes principa pielietojumam. 
Vēlams analizēt, vai centralizācija tiešām ir attaisno-
jusies un, saimniekojot vai pārvaldot lielākā mērogā 
ar vienveidīgiem paņēmieniem, tiešām tiek iegūts 
ekonomiskais efekts vai ētiskais apmierinājums.

Pamatzināšanas par publiskās pārvaldes veidiem 
varētu aptvert vairākus modeļus:
•	 pārvalde kā dienests “likuma valstī” (Makša Vēbe-

ra birokrātijas pamatjēdzieni);
•	 pārvalde ar uzņēmējdarbības vadīšanas metodēm 

(jaunā publiskā pārvalde);
•	 pārvalde ar atvērtā civildienesta palīdzību (neo-

vēberisms);
•	 minimālā pārvalde (minarhisma pamatjēdzieni).

Pamatzināšanas par ierēdniecību un par valsts darba 
procedūrām varētu ietvert šādas tēmas:
•	 ierēdņa neitralitāte un diskusija par tās lietderīgumu;
•	 ierēdnis kā sabiedrības iesaistītājs un lobētāju vie-

dokļa uzklausītājs;
•	 ierēdnis kā dalībnieks starpnozaru saskaņošanas 

procedūrā;
•	 administratīvā procesa pamatjēdzieni;
•	 likumu un Satversmes tiesas lēmumu loma;
•	 kontrolēšanas jēga un lietderīgas kontrolēšanas 

robežas;
•	 vadīšana, lai būtu ievērotas procedūras;
•	 vadīšana uz rezultātu.

Ko dara Saeima (ko var ietekmēt Saeimas deputāts?)?

Sabiedrībā tiek veidots uzskats, ka Saeimas deputāti 
tukši pļāpā vai arī guļ Saeimas sēdēs. Tiek rosināts 
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atņemt viņiem varu un izveidot prezidentālu republiku. 
Tiek sagrozīti vēstures fakti un slavēts Kārļa Ulmaņa 
režīms, noklusējot koncentrācijas nometņu veidošanu 
Saeimas deputātiem un partiju aktīvistiem, partiju aiz-
liegšanu, pašvaldību ievēlēšanas pārtraukšanu un attais-
nojot šādas darbības ar to, ka kaimiņvalstīs darīja līdzīgi.

Diemžēl šobrīd Saeimā tiešām sēž cilvēki, kuri mācī-
jušies pašvaldībām piederošās skolās un precīzi īste-
no pārstāvniecības demokrātiju. Ja jau pilsoņi neko 
daudz nezina par valsts un pašvaldības funkcijām, tad 
arī Saeimā tiek pārstāvēti tādi paši nezinīši.

Vēlams skolēniem radīt izpratni par kopsakarībām 
starp pieņemtajiem likumiem un to iespējām tapt 
īstenotiem. Ja budžets neļauj kādus solījumus izpildīt, 
tad tie arī netiek izpildīti. Veidojas tiesiskā nihilisma 
atmosfēra – vienus likumus ierēdņi un pašvaldības 
deputāti cenšas ievērot “vairāk”, citus – “mazāk”. 
Atbildīgie par šādu situāciju ir gan lēmumu gatavotāji, 
gan lēmumu pieņēmēji.

Vēlams izdiskutēt jautājumu, cik sīki vajag dzīvi regu-
lēt. Jo sīkāk kāds jautājums noregulēts ar likumu vai 
Ministru kabineta noteikumiem, jo tā izpilde vairāk 
atšķiras no optimālas. Vienveidīgu normu piemēro-
šana ir ļoti dārga, nodokļu maksātāju nopelnītais tiek 
izmantots izšķērdīgi.

Tāpat vēlams izdiskutēt jautājumu par atviegloju-
miem un priekšrocībām dažādām sociālām un profe-
sionālām grupām. Tiek radīta nepārskatāma situācija, 
kurā neuzskaita atvieglojumu faktisko izlietojumu. 
No šādas situācijas lielākie ieguvēji ir tie, kas gūst no 
valsts neproporcionālu personisko labumu.

Minimālajās zināšanās par Saeimas darbu varētu ietvert:
•	 pamatjēdzieni par frakciju veidošanas procesu un 

valdošās koalīcijas veidošanas procesu;
•	 frakcijas sadarbības principi ar partijas valdi;
•	 darbs Saeimas komisijā; likumprojektu virzības 

procedūras, tajā skaitā kompromisu veidošana ar 
citādi domājošajiem;

•	 deputāta brīvība un atbildība frakcijai;
•	 deputāts kā ombuda funkciju pildītājs (iedzīvotāju 

uzklausīšana).

Ko dara Eiropas Savienība (ES ierēdņa un Eiropas 
Parlamenta deputāta iespējas)?

ES plaši nodarbojas ar propagandu, taču samērā maz 
tiek stāstīts par Eiropas Savienības patieso lomu un 
tās iekšējās vadības procesiem.

Gan politiķa, gan ierēdņa karjerā var būt etaps, kurā 
tiek pārstāvētas Eiropas pilsoņu (dalība Eiropas Par-
lamentā), Eiropas Komisijas (kļūstot par ES ierēdni), 
dalībvalsts (pārstāvot Latviju), pašvaldību (piedaloties 
ES Reģionu komitejas darbā) vai valdības sociālo 
partneru (piedaloties Ekonomikas un Sociālo lietu 
komitejas darbā) intereses.

Skolēniem vajadzētu zināt galvenās atšķirības starp 
šīm lomām un izspēlēt tās praktiskajās nodarbībās.

Minimālās zināšanas varētu ietvert priekšstatu:
•	 par proporcionalitātes principu un ES solījumu to 

pildīt, minimizējot ES iejaukšanos dalībvalstu un 
ES dalītās kompetences jomās;

•	 par Latvijas pārstāvju pienākumu aizstāvēt nacio-
nālās intereses;

•	 par ES ierēdņu pienākumu pildīt Eiropas valdības 
uzdevumus, saglabājot morālo atbildību par savu 
rīcību;

•	 par Eiropas Parlamenta pilnvaru apjomu un iespē-
jām ietekmēt Eiropas Komisijas sagatavotos likum-
projektus.

Mūsu skolu absolventi piedalās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, un viņiem jāsaprot, ko ievēlētie deputā-
ti darīs. Mūsu skolēni ietekmē valdības veidošanu 
Latvijā, tāpēc viņiem jāsaprot, kāda ir mūsu valdības 
loma ES politikas veidošanā.

Morālā un profesionālā izvēle – iesaistīties vai 
neiesaistīties politikā

Iespējams, ka lasītājam piedāvātais jautājumu loks 
liksies pārāk plašs. Tomēr mēģināsim to aplūkot no 
citas puses – vai ir labi, ka skolas beidzēji (rezultātā 
arī juristi, politologi un žurnālisti, kuriem augstskolā 
par šiem jautājumiem maz ko māca) par šo jautājumu 
loku zina visai maz?

Vai nav tā, ka arī ar mums šādas nezināšanas dēļ ir 
viegli manipulēt?

Būtībā šāds kurss būtu pamats pilsoniskajai izvēlei – 
cik lielā mērā indivīds uztic vadības grožus citiem un 
cik lielā mērā viņš uzņemas atbildību pats. No teorē-
tiskā viedokļa tas ir filozofijas jautājums. No praktiskā 
viedokļa – lai lemtu, ir vajadzīgas priekšzināšanas.

Kā nosaukt šādu kursu? Aplūkojamie jautājumi prak-
tiski nedublē nevienu no izvēles priekšmetiem vidus-
skolai. Iespējams, ka nosaukums varētu būt “Pilsonis-
kā iesaistīšanās”.

NOBEIGUMĀ – CERĪBA UZ KONSTRUKTĪVU KRITIKU

Šādu kursu skolā var ieviest tikai tad, ja pietiekams 
skaits ietekmīgu ļaužu to atbalstītu. Taču diskusija 
jāuzsāk tiem, kas paši līdzīgus jautājumus risina ikdie-
nā – pašvaldību politiķiem un darbiniekiem.

Pašvaldība ir skolas īpašnieks, tā ieceļ direktoru un 
ir tiesīga prasīt arī noteiktus papildinājumus prog-
rammai, ja uzskata tādus par derīgiem. Pašvaldībai 
ir pienākums ne vien nodrošināt vēlēšanas, bet arī 
sagatavot vēlētājiem elementāras pamatzināšanas.

Autors cer, ka aplūkotajiem priekšlikumiem sekos 
konstruktīva kritika.
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Daina Oliņa

2016. gada “izbraukumu sezonu” Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas biedri 4. martā uzsāka 
Ozolnieku novadā, turklāt tik kuplā pulkā (vairāk nekā 150 dalībnieku!), ka mājiniekiem lika saspringt, lai 
Tautas nama mājīgajās, bet ne bezizmēra telpās visi justos gaidīti un ērti. Paldies mājiniekiem, kam uzņemšana 
izdevās godam, galvenokārt tāpēc, ka rūpes vietējie pildīja vienotā sadarbības komandā – ar patiesu prieku un 
nešķirojot viesmīlības pienākumus, sākot ar mazajiem kārtības rūķētājiem līdz novada vadības duetam.

OZOLNIEKOS PROT 
SADARBOTIES

PADOMDEVĒJS LPIA SANĀKSMJU 
“IZSEKOŠANĀ”

Pirms stāsta par 2016. gada pirmajām izbraukuma sēdēm 
šoreiz no “Loga” puses nepieciešami daži skaidrojumi. 
Daļa cītīgāko LPS notikumu līdzjutēju jau pamanījuši to, 
ka tīmeklī darbu sākusi Latvijas Pašvaldību savienības 
jaunā mājaslapa. Tā ir bagātināta ar daudz mūsdienīgā-
kām iespējām un apjomīgākām informācijas krātuvēm, 
taču pirmajā reizē, to apgūstot, varētu noderēt daži 
paskaidrojumi.

Visus aizvadītos gadus Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPIA) informāciju varēja atrast sada-
ļā “Profesionālās apvienības”. Izpilddirektoru asoci-
ācija tur pieminēta joprojām, taču, atverot pazīstamo 
nosaukumu, šeit atradīsiet tikai pamatinformāciju un 
kontaktus. Vēršu uzmanību, ka te joprojām iespējams 
atskatīties pagātnes notikumos – uzklikšķinot uz norādes 
“LPIA sēžu dokumenti no 2010. gada līdz 2015. gadam 
(ieskaitot) – skatāmi un lejupielādējami šeit”.

Tomēr jaunajā interneta vietnē izpilddirektori nav pie-
mirsti, taču 2016. gada sanāksmju un semināru mate-
riāli meklējami citādāk. Augšējā līnijā jāizvēlas norāde 
“Pašvaldību darbiniekiem”. Atverot to, lapas kreisajā 
malā meklējiet sadaļu “LPS komiteju dokumenti”. Tad 
meklētājā ierakstiet nepieciešamo informāciju:
1) pretim uzrakstam “Pēc komitejas” no piedāvātajiem 

variantiem izvēlieties “Latvijas Pašvaldību izpilddi-
rektoru asociācija”;

2) pretim uzrakstam “Pēc laika intervāla” jāieraksta jūs 
interesējošais datums. Ja to precīzi nezināt, bet gribat 
iepazīties ar, piemēram, LPIA marta sēdes materiā-
liem, norādiet laiku no 01.03.2016. līdz 31.03.2016.;

3) nospiediet “Meklēt”, un drīz vien jums piedāvās 
ierakstu “Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociāci-
ja – 3; 04.03.2016.”.

Aktivizējot šo uzrakstu, jums atvērsies Ozolniekos noti-
kušās sanāksmes protokols un – kas ir vēl vērtīgāks jau-
nums – pielikumi un prezentācijas vis vairs nav jāmeklē 
mapītē, bet sanāksmes tematam atbilstošajā vietā tie 
pievienoti protokolam. Atliek tikai uzraksta “Pielikumi” 
papildrūtiņā nospiest zīmīti “+”. Tai pārvēršoties “–”, 
parādīsies atbilstošā prezentācija.

Kāpēc tik detalizēts skaidrojums? Tieši tāpēc, lai šo 
– maksimāli pilnīgoto iespēju – iepazītu un izmantotu 
tie, kuri LPIA sēdē nevarēja piedalīties klātienē, un, pro-
tams, arī tie, kuri vēlas cītīgāk studēt kādu no sanāksmes 
prezentācijām (reizēm, lielas zāles tālākajās rindās sēžot, 
to nemaz nav viegli izdarīt, t.i., saskatīt).

Stāstu arī tāpēc, lai lasītājiem izskaidrotu to, ka turpmāk 
LPIA sanāksmju un semināru izklāstos atgādināsim tikai 
svarīgāko par iztirzātajiem tematiem, sīki neatkārtojot 
prezentācijās rakstīto (to katrs interesents, cerams, pra-
tīs atrast pēc iepriekšminētajiem padomiem). Galveno 
vērību veltīsim diskusijām un vizuālajiem materiāliem, 
dodot iespēju žurnāla lasītājiem kaut vai neklātienē 
pabūt objektos, kurus kā īpašas “odziņas” saviem ciemi-
ņiem izrādīja LPIA izbraukuma sēdes saimnieki.
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Par to Ozolniekos ir īpašs stāsts, jo domes priekšsēdē-
tājs Pēteris Veļeckis ilgus gadus vadīja, uzticīgi seko-
jot LPIA devīzei: “Gods kalpot izpilddirektoriem!”, 
bet tagad kļuvis par novada galveno personu, kura 
lietpratīgāk nekā citviet spēj sadarboties ar izpilddi-
rektoru Jāni Poču. Uzrunā sveicot savus bijušos kolē-
ģus, P. Veļeckis viņiem novēlēja labu sadarbību ar 
politiķiem. Viņš atgādināja seno teicienu: “Ja jaunība 
zinātu, ja vecums varētu.” Ozolnieku vadības veiksme 
esot abu šo dotumu savienībā. Iecirtīgai robežšķirt-
nei starp lēmējvaru un izpildvaru Ozolniekos nevar 
būt vietas. To ciemiņi izbaudīja pat negaidītā rakur-
sā – vētrainu aplausu pavadībā ģitāras un trombona 
“duets” aizrautīgi nospēlēja visiem zināmo “Those 
were the days”.

LPIA izbraukuma seminārs bija īpašs arī tāpēc, ka 
izpilddirektoriem nācās pieņemt atbildīgu lēmumu 
– balsot par izmaiņām LPIA nolikumā. Vienbalsī-
gi akceptēto precizējumu nepieciešamību diktēja 
dokumentā līdz šim nepiefiksētās izmaiņas:
– pēc 2009. gada mainījās pašvaldību struktūra; 

Latvijā ieviests eiro;
– iepriekš nebija skaidri formulēta LPIA institūciju 

ievēlēšana (valdi arī turpmāk vēlēs pēc reģionālā 
principa, kā tas notiek jau kopš 2009. gada) un 
darbība;

– oficiāli vajadzēja precizēt pārstāvniecību balso-
šanai;

– nolikumā nebija noteikta sanāksmju un semināru 
kārtība;

– par biedru maksas iespējamām izmaiņām lems 
LPIA sapulce, ne biežāk kā reizi divos gados.

Izskaidrojums semi-
nāra dalībnieku 
lielajam skaitam ir 
pavisam vienkāršs – 
iecerētā tematiskā 
daudzpusība izpild-
direktorus mudi-
nāja Ozolniekos 
ierasties kopā ar šo 
jomu speciālistiem. 
Mājastēva Jāņa 
Poča stāstījums par 

novadu (cerams, ka šo un citas sanāksmes prezentācijas 
saskaņā ar “padomdevēja” ieteikumiem pratīsiet atrast), 

protams, interesēja visus, turklāt “priekšnesums” bija 
sprintera cienīgā tempā.

Perfekts novietojums – 
netālu no Rīgas – “Pie-
jelgavā”. 28,5 tūkstošu 
hektāru teritorijā trijos 
pagastos (Cenu, Ozol-
nieku un Salgales) dzīvo 
10  698 iedzīvotāji. Lielo 
infrastruktūras projektu 
dēļ 13,5 miljonu budžetā 2016. gadā izglītībai nav 
iedalīta tradicionālā puse līdzekļu, toties stāstījumā 
gan dominēja jaunās paaudzes motīvs. Interesanti, 
ka uz četrām pirmsskolas izglītības iestādēm rindā 
ir 388 mazuļi, bet izrādās, ka Ozolnieku novadā šo 
skaitli veido visi jaundzimušie. Novada jaunās paau-
dzes rindas ir tik kuplas, ka spēj pārliecinoši aizpildīt 
četras pirmsskolas izglītības iestādes (vietu trūkuma 
dēļ plānotas divas piebūves), trīs pamatskolas un 
vienu vidusskolu. Novadā darbojas ne tikai Ozol-
nieku mūzikas skola, bet vēl otra radniecīga iestāde 
– Salgales mūzikas un mākslas skola. Savukārt bērnu 
un jauniešu centri ir seši (!) – Ānē, Brankās, Emburgā, 
Garozā, Ozolniekos un Tetelē, un tās vis nav “tusiņu” 
vietas. J. Poča pārliecība ir tāda, ka tieši jaunajiem 
jābūt par sabiedrības virzītājspēku. Centri šo ieceri 
godam pilda, esot pat īstenoti “Timuram un viņa 
komandai” radniecīgi projekti. 

Prezentācijā, protams, bija stāstījums arī par ama-
tieru kolektīviem un pulciņiem, kas darbojas divos 
pagalam pārslogotajos kultūras namos. Veselīga un 
aktīva dzīvesveida kults esot tik jūtams, ka ar diviem 
esošajiem sporta namiem ir par maz. Turklāt novada 
zīmols ir arī Latvijā slavenām komandām – volejbola 
komandai “Poliurs/Ozolnieki” un volejbola klubam 
“Ozolnieki”; virves vilcējiem un skrējējiem. Nova-
dā īstenoto projektu un lielāko uzņēmumu garo 
sarakstu necitēšu. Taču prezentācija jau priekšlaikus 
paredzēja īpašo jautājumu, ko laikam uzdod daudzi: 
“Kā jums ar ķīniešiem?” Protams, šos brīvprātīgos 
iebraucējus nevar vienādot ar patvēruma meklētā-
jiem, tomēr problēmu no 124 citas kultūras ļaužu 
iebraukšanas Ozolniekos netaisa. Integrācija notiek 
pašsaprotami un neformāli, turklāt dažu labu prasmi 
ķīnieši var ierādīt mūsējiem (viņi tur zosis, bet mēslus 
cītīgi savāc plastmasas maisiņos, saglabājot tīru vidi!). 
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Savu desmit minūšu ekspresstāstījumu pabeidzis ar 
populārajiem novada svētkiem, Jānis Počs svētku 
izjūtu radīja arī ciemiņiem. Divus priekšnesumus 
sniedza Ozolnieku mūzikas skolas audzēkņu sitamo 
instrumentu ansamblis, bet tam sekoja raksta ievadā 
minētais priekšsēdētāja un izpilddirektora duets.

Veselība. Veselības 
ministrijas Investīciju 
un Eiropas Savienības 
fondu uzraudzības 
departamenta ESF plā-
nošanas, izvērtēšanas 
un uzraudzības noda-
ļas vecākā referente 
Kristīne Karsa skaidro-
ja, kā pašvaldības varēs 
uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas 
un slimību profilak-

ses pakalpojumiem, jo īpaši sociālās atstumtības un 
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Arī 
to, kāpēc pašvaldībām svarīgi iesaistīties Nacionālajā 
veselīgo pašvaldību tīklā – SAM 9.2.4. līdzekļus (38,7 
miljonus eiro) varēs saņemt tikai tīklā iesaistījušās 
pašvaldības. Detalizētāk par noteikumiem un prasī-
bām – prezentācijā.

Jaunatne. Ozolnieku 
novads atrodas bla-
kus Jelgavai, kas pērnā 
gada nogalē tika nomi-
nēta “Latvijas Jaunie-
šu galvaspilsētas 2016” 
godam. Tāpēc Izglītības 

un zinātnes ministrijas 
(IZM) Politikas iniciatīvu 
un attīstības departa-
menta pārvaldes vecākā 
referente Marika Arkli
ņa izpilddirektorus iepa-

zīstināja ar Latvijas jaunatnes aktuālo statistiku un 
problēmām, bet Jelgavas pilsētas domes Sabiedrī-
bas integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste 
Jeļena Grīsle atklāja, kādas aktivitātes paredzētas 
“jauniešu galvaspilsētā”, liekot uz brīdi justies jaunam 
ikvienam zālē sēdošajam.

Pašu jauniešu domas klātesošie varēja uzzināt, noska-
toties nelielu videofilmu par to, kādā pašvaldībā viņi 
vēlas dzīvot. Jaunatnes politika Latvijā arvien vēl attīs-
tās, tāpēc daudz līdzekļu velta dažādiem pētījumiem. 
Kaut gan pat bez monitoringa ir skaidrs, ka patstāvīgas 
dzīves sākumā vissvarīgākais ir piemērota darbavieta, 
taču to atrast izdodas ne visiem. IZM pārstāve uzsvēra 
brīvprātīgā darba nozīmi, jo tas paver iespēju apgūt 
praktiskā darba pieredzi. Katru gadu Latvijā godina 
brīvprātīgā darba veicējus.

104 pašvaldībās ir jauniešu speciālisti, darbojas 182 
jauniešu centri (izkristalizējas četri dažādi modeļi 
– neformālie izglītības centri, jauniešu atpūtas laika 
klubi, brīvā laika klubi un kombinētais modelis, kur 
gan neformālā izglītība, brīvā laika klubi un atpūtas 
vieta), 27 pašvaldībās to pagaidām nav. 45 pašval-
dībās izstrādāts jaunatnes plānošanas dokuments 
– darba ar jaunatni stratēģija. Tiem, kuri ir tikai “jau-
niešu ceļa” sākumā, Marika Arkliņa ieteica IZM izvei-
doto un mājaslapā publiskoto metodisko materiālu 
“Iesācēja portfelis”, kas palīdzēs pašvaldībām darbā 
ar jauniešiem un izstrādāt rīcībpolitiku jaunatnes 
jomā.

Darba tiesiskās attie
cības. Šis temats bija 
likumsakarīgs turpi-
nājums LPIA februāra 
sanāksmei, jo disku-
sijās ar Valsts kontro-
les un KNAB pārstāv-
jiem tomēr palika līdz 
galam nenoskaidroti 
jautājumi. Valsts darba 
inspekcijas (VDI) 
Darba aizsardzības 
nodaļas vadītāja San

dra Zariņa iepazīstināja ar veikto pārbaužu rezultā-
tiem darba tiesisko attiecību jomā, kā arī atklāja visai 
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skumjo statistiku par nelaimes gadījumiem darbavie-
tās un to cēloņiem.

2015. gadā veiktas 10 654 pārbaudes, 69% atklāti 
pārkāpumi darba aizsardzībā, grēko arī apmācībās 
un veselības pārbaudēs. Pērn darbavietās reģistrēti 
1709 nelaimes gadījumi. Katrā desmitajā gadījumā 
cēlonis bija alkohols, antirekords bija 3,33 promiles. 
Darbavietā dzīvību zaudē 92% vīrieši un 8% sievie-
šu, viņu vidējais vecums 53 gadi. Pārējo pētiet paši! 
VDI neesot pamata pašvaldībām pārmest nelaimes 
gadījumu slēpšanu, valsts pārvaldē strādājošajiem 
negadījumu cēlonis lielākoties ir kritiens. 2016. gadā 
inspekcija pārbaudes turpinās. Baidīties no pārbau-
dēm nevajag, jo katrs darba devējs ir ieinteresēts, lai 
viņa padotie būtu sveiki un veseli.

Atsevišķus riskus 
norādīja VDI Zem-
gales reģionālās 
pārvaldes vadītājs 
Valdis Dūms (pie-
mēram, riskanti ļaut 
strādāt cilvēkam vie-
nam, jo bijis gadī-
jums, kad 50 cm 
grāvī noslīka cilvēks, 
kam pēkšņi uznāca 
lēkme), bet Darba 
tiesību nodaļas 
Konsultatīvā centra 
vadītāja Zaiga Stro
de aicināja preven-
tīvi sadarboties ar 
inspekciju, lai precī-
zi ievērotu darba tie-
sisko attiecību nor-
mas. Viņa norādīja 
uz izmaiņām, kas 
pēdējā laikā stājušās 
spēkā darba likum-
došanā – Darba liku-
ma 115. panta izmai-
ņas un MK noteiku-
mi Nr. 656. Īpaši jāpievērš uzmanība, ka mainīta 
stundas likme!

NB! Z.Strodes prezentācijai pievērsiet īpašu uzmanī-
bu, jo tajā ir atbildes uz iepriekš iesūtītajiem jautā
jumiem – par pedagogu atalgojumu, ja sanāk strādāt 
vairāk par 40 stundām nedēļā; par amatierkolektīvu 
vadītāju atlīdzības noteikšanu; par darba apmaksu 
komisijās un komitejās novada domes štata darbinie-
kiem un citi.

Tomēr pat pēc aktīva “jautājumu un atbilžu seansa” 
palika dažas pretrunas ar februārī dzirdēto.

Varbūt izeju var rast, 
izmantojot SIA “Future 
Development” valdes 
locekles Daigas Rečas 
izklāstīto kompetentas 
institūcijas piedāvāju-
mu darba aizsardzības 
sistēmas sakārtošanai 
un uzturēšanai iestā-
dēs un uzņēmumos.

Ugunsdrošība. Feb-
ruāra sanāksmē 
ieskanējās bažas arī 
par nesaprašanos ar 
ugunsdrošības inspek-
toriem, tāpēc, opera-
tīvi reaģējot uz “tautas 
balss” prasībām, semi-
nārā bija uzaicināts 
VUGD Ugunsdrošības 
uzraudzības pārvaldes 
priekšnieks Dzintars 
Lagzdiņš, kurš uzklau-
sīja saviem kolēģiem adresētos pārmetumus un cen-
tās skaidrot situāciju.

NB! Arī Dz. Lagzdiņa prezentācijā ir atbildes uz 
iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, kas noteikti 
noderēs arī pārējiem, piemēram, par iemesliem, 
kāpēc VUGD nesaskaņo būvprojektus; kā tiek kon-
statēti ugunsdrošības pārkāpumi; par ugunsdzēsības 
dienestiem un to koordināciju.

Civilā aizsardzība. Pašvaldībām joprojām ir daudz 
iebildumu pret topošo Civilās aizsardzības un katas-
trofas pārvarēša-
nas likumu. VUGD 
Civilās aizsardzības 
pārvaldes nodaļas 
priekšnieks Ivars 
Nakurts centās skaid-
rot ne tikai situāciju 
civilās aizsardzības 
jomā, bet arī liku-
ma tapšanas nian-
ses. Acīmredzot pēc 
likuma pieņemšanas 
būs vēlreiz jātiekas ar 
izpilddirektoriem.
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Šoreiz viņš līdzi bija atvedis “ciemakukuli” – buk
letu ar padomiem rīcībai ārkārtas situācijās. Tie, 
kas sanāksmē nepiedalījās, materiālu var atrast LPS 
mājaslapā, tomēr jāatzīst, ka pēdējo mēnešu noti-
kumi uzrāda kādu bukletā neietvertu jautājumu – kā 
rīkoties, ja noticis terora akts.

Pēc tematiski daudzpusīgā semināra diskusijās iekar-
sušos prātus tīkami atslogoja mājinieku ieplānotie 
Ozolnieku novada apskates objekti – Jāņa Čakstes 
atdzimušās dzimtas mājas “Auči” un divi rosīgi 
pašmāju uzņēmumi. SIA “Poliurs” cauruļvadu un 
plastmasas cauruļu tirgū spējis noturēties jau desmit 
gadus, bet piecgadīgā “Nordic Homes” ražotās koka 
karkasu konstrukcijas, moduļi un paneļi pārtapuši pri-
vātmājās, sabiedriskajās ēkās un daudzstāvu namos 
Eiropas Savienības valstīs, galvenokārt Lielbritāni-
jā, kur Liverpūlē par latviešu veikumu atgādina pat 
deviņstāvu studentu kopmītne.
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23. martā AS “FERRUS” pārstāvji no savas mītnes 
vietas Rīgā, Gramzdas ielā 90, devās ceļā uz piero
bežu, lai nogādātu jaunu ceļa dienesta uzturēšanas 
tehniku Valkas novada domes Pilsētas teritorijas 
apsaimniekošanas nodaļai.

Valcēniešiem piegādātā tehnika paredzēta visām 
sezonām. Ziemā ar to varēs tīrīt un kaisīt ceļus Valkas 
pilsētas teritorijā, bet vasarās – izmantot transpor-
tam. Ar jauno iekārtu ierastos darbus būs iespējams 
paveikt daudz ātrāk.

Mašīna var materiālus iecelt un izcelt pati, jo tā ir aprī-
kota ar manipulatoru. Ziemā šasijai tiek pievienota 
frontāla sniega lāpsta un kaisītājs kravas kastē.

Bucher municipal ceļu uzturēšanas aprīkojums ziemas 
periodam paredzēts profesionālai izmantošanai lie-
los apjomos. Kaisītājs aprīkots ar materiālu padeves 
metāla konveijeru, kas salīdzinoši ar gumijas padeves 
lenti izceļas ar ilgmūžību un precīzu/vienmērīgu 
materiālu padevi. Kaisītāja korpuss un komponentes 
izgatavotas no nerūsējošā tērauda, lai tehnika varētu 
droši darboties korozējošā vidē. Kaisītāja vadības 
bloks Ecosat10 nodrošina kaisītāju vieglu lietošanu 
un iestatījumu maiņu gaitā. Tā septiņu krāsu vadī-
bas displejs ļauj operatoram jebkurā laikā ērti veikt 
iestatījumu izmaiņas, minimāli novēršot uzmanību 

no ceļa. Sniega lāpsta aprīkota ar plastikāta vairogu, 
kas nodrošina sniega novirzīšanu no ceļa daļas pie 
mazāka braukšanas ātruma un atvieglo priekšējo asi 
vieglā svara dēļ.

Jaunā tehnika nomainīs saimniecībā jau sen nokalpo-
jušo tehniku. Pieņemot jauno tehniku, Valkas novada 
domes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļas speciā-
lists Inārs Šalders un kolēģi saņēma plašu instruktāžu 
par šīs tehnikas ekspluatāciju.

AS “FERRUS” nodrošinās pēcpārdošanas tehnisko 
atbalstu piegādātajai tehnikai visā tās kalpošanas 
periodā.

Tehnikas 
specifikācija:
Šasija: MAN 
TGS18.400, 
4x4 BL
Kaisītājs: 
Bucher 
municipal 
Giletta 
UH3000

TEHNIKAS 
PIEGĀDE VALKAS 
NOVADA DOMEI
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Daina Oliņa

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) izbraukuma seminārs 1. aprīlī notika Dau
gavpilī – Latvijas lielpilsētā numur divi. Dzejniece 
Anna Rancāne uzskata, ka “Daugavpils ir pilsēta ar 
spēcīgi izteiktu mājas sajūtu, sargātāju sajūtu, kas nāk 
līdzi visiem, kuri šeit ir dzimuši vai kādu laiku dzīvo
juši”. Kā gan var nejusties sargāts, ja pilsētas slave-
nākais objekts ir senais Daugavpils cietoksnis, kas, 

atdzimstot no pamestības, pārtop arvien sargājošāks 
un aicinošāks. Latvijas izpilddirektori atsaucās aici-
nājumam – tālais brauciens un nenopietnais datums 
nebija šķērslis tiem 149 interesentiem, kas piepildīja 
cietokšņa galvenā objekta – Marka Rotko Mākslas 
centra konferenču zāli tik blīvi, ka nācās lūkot pēc 
papildkrēsliem.

Mājasmāte – Daugavpils pilsētas izpilddirektore Inga 
Goldberga, kura, starp citu, jau pusotru gadu sev 
uzticēto vērienīgo saimniecību pārvalda viena, bez 
vietniekiem (!), arī Latvijas izpildvaras “saietu” vadī-
ja ar apskaužamu vieglumu. Varbūt tāpēc, ka katrs 
sīkums garās dienas plānojumā bija laikus izsvērts un 
izdomāts. Arī pilsētas prezentācija Ingas priekšnesu-
mā nebija nogurdinoši gara un smagnēja, kaut arī cit-

kārt novadu prezen-
tācijās dzirdētajiem 
sasniegumu skaitļiem 
(budžeta šķērsgrie-
zumam, projektu 
pienesumam u.c.) 
katram bija par trim 
nullēm vairāk – des-
miti un simti tūkstoši 
Daugavpils veikumā 
pārvērtās miljonos. 
Pat pilsētas vēsture 
pērn sasniedza 740 
gadu robežzīmi. Par 
skumīgāko skaitli prezentācijā tika atzīts iedzīvotāju 
skaits, kas sarucis zem 100 tūkstošiem. Plānotāju 
pētījumi liecina, ka daugavpiliešu ideālais skaits būtu 
no 110 līdz 120 tūkstošiem. Daugavpils ir viena no 
internacionālākajām Latvijas pilsētām, kurā dzīvo 
vairāk nekā 70 nacionalitāšu pārstāvji, 52% ir krievi. I. 
Goldberga palepojās ar slavenajiem daugavpiliešiem 
– Marku Rotko, tango karali Oskaru Stroku, klaunu 
Koko, ar unikālo Baznīcu kalnu, kur vienkopus atro-
das četru konfesiju dievnami. Tomēr tiem, kas vēlas 
detalizēti izzināt pilsētas sasniegumus un neklātienē 
piedalīties LPIA sēdē, iesaku apmeklēt LPS interneta 
vietnes Komiteju portālu un lēnām pašiem pārlapot 
prezentācijas. (Kā orientēties LPS jaunajā mājasla-
pā, padomus skatiet LPIA apskatu ievadā!)

LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš savā pārskatā par 
valdes veikumu varēja atviegloti uzelpot, jo beidzot 
pēc ilgu mēnešu detalizētas lemšanas LPS Dome 
apstiprinājusi LPIA precizētos statūtus. Pie labajiem 
jaunumiem var pieskaitīt ziņu, ka nākotnē arī daļu 
izpilddirektoru sanāksmju varēs noskatīties video-
ierakstā.

DIENA PILSĒTĀ 
AR MĀJAS SAJŪTU
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Kā organizēt saimniecību?

Ne reizi vien pašvaldī-
bām nācies uzklausīt 
Valsts kontroles pār-
metumus par saimnie-
cības organizēšanas 
principiem. LPS vecā-
kais padomnieks Māris 
Pūķis mēģinājis izpētīt 
pašvaldību saimniecī
bas organizēšanu – gan 
vēsturiskā skatījumā, 
gan mūsdienu situācijā, 
lai analīzē salīdzinātu 
SIA un aģentūru priekš-
rocības un mīnusus. Tomēr skaidru atbildi, ko izvē-
lēties, katram jālemj pašam atkarībā no situācijas. 
Guntis Kalniņš piebilda, ka lēmums, protams, paliek 
politiķu ziņā, izpilddirektoru rūpe – kā to pārvaldīt. 
(NB! 31. martā notika LPS organizēta tiešraide, kurā 
Valsts kontroles pārstāvji izklāstīja savu skatījumu 
par kapitālsabiedrību pārvaldību; to varat noskatī-
ties LPS interneta vietnē, sadaļā “Semināri un video”.)

Māra Pūķa zinātnis-
ko analīzi konkretizē-
ja Daugavpils pilsētas 
domes Kapitālsabied-
rību uzraudzības noda-
ļas vadītāja Lilija Rēķe, 
iepazīstinot ar pašval-
dības pieredzi kapitāla 
daļu pārvaldībā, saim-
nieciskās darbības orga-
nizēšanu starp domi un 
kapitālsabiedrību val-
des locekļiem, izpildes 
un kontroles mehānis-

miem. Pašvaldībai pieder 16 kapitālsabiedrības (KS), 
lielākās no tām ir AS “Daugavpils siltumtīkli”, ar ko 
noslēgts deleģēšanas līgums, un SIA “Daugavpils 
reģionālā slimnīca”. Četras vidējās KS pārzina komu-
nālos pakalpojumus, ūdenssaimniecību un pilsētas 
satiksmi (šajos uzņēmumos pašvaldībai pieder 100% 
akciju), bet SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dien-
vidlatgales starppašvaldību organizācijā” pilsēta ir 
51,27 kapitāldaļu īpašniece. L. Rēķe pastāstīja, ka 
nesen nācies veikt kārtējās izmaiņas “Daugavpils 
ūdens” pārvaldībā, ar kuru līdz tam bijis noslēgts 
VARAM akceptēts deleģēšanas līgums, tomēr pēc 
pēdējās pārbaudes ministrija atzinusi to par nede-
rīgu. Tagad noslēgts līgums par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu.

Lilija Rēķe skaidroja Kapitālsabiedrību pārraudzī-
bas nodaļas četru darbinieku (divi ekonomisti, viens 
jurists un nodaļas vadītāja) uzdevumus, no kuriem 
pirmajā vietā ierindota Valsts kontroles ieteikumu 
(konstatējumu) izvērtēšana un izpilde. Jau tas vien 

skaidri liecina, cik nopietna ir pašvaldības attieksme 
pret Valsts kontroles aizrādījumiem. Vēl vairāk – lai 
nodrošinātu KS darbības atbilstību normatīvo aktu 
prasībām un novērstu/mazinātu risku resursu neliet-
derīgai izlietošanai, izstrādāti 11 iekšējie normatīvie 
dokumenti. Turklāt reizi gadā tiek rīkotas tematiskās 
pārbaudes par šo dokumentu ieviešanu, lai pārlieci-
nātos, vai tie netiek “nolikti plauktiņā”.

Sekmīgas KS pārraudzības nodrošināšanai izpilddi-
rektore ieviesusi regulāras saimniecisko darbu sanāk-
smes reizi divās nedēļās, kurās izskata to saimniecisko 
darbību, kas ne vienmēr saistīta ar kapitāldaļu turētā-
jiem. Nodaļa cītīgi seko tam, lai KS atbilstoši likumā 
noteiktajam regulāri publiskotu nepieciešamo infor-
māciju mājaslapā. Lielās sabiedrības šo uzdevumu 
izprot, mazajām nākas atgādināt. Īpašas rūpes saistās 
ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegto zau-
dējumu analīzi.

Vai Māra Pūķa stāstījums nerosina domas kādu kapi
tālsabiedrību pārveidot par aģentūru? – Nē, 2015. gada 
1. novembrī izveidota viena aģentūra – Daugavpils 
pilsētas pašvaldības Tūrisma attīstības un informācijas 
aģentūra. Kaut arī satiksme pilsētai nes zaudējumus 
un braucām pētīt Liepājas pieredzi šajā jomā, tomēr 
pagaidām citur turēsimies pie kapitālsabiedrības 
modeļa.
Arī Māris Pūķis piekrita, ka uzņēmumiem, kur domi-
nē saimnieciskā darbība un kur “jāskaita nauda”, 
atbilstošāks ir kapitālsabiedrības modelis.

Līdzīga cīņa ar mainī-
giem panākumiem jau 
gadiem rit komunālo 
maksājumu parādnie
ku jomā. Izpilddirek-
toriem bija interesanti 
uzzināt, kā šo problē-
mu konkrēti risina PAS 
“Daugavpils siltumtīk-
li”, tāpēc uzņēmuma 
juriskonsultes Žanetes 
Marčukas stāstījumam 
sekoja ciemiņu jautā-

jumi, lai sīkāk izprastu daugavpiliešu piemēru un 
varbūt kaut ko no tā “aizlienētos”. Piedziņas shēma 
ir šāda: kad parāda summa sasniedz 250–300 eiro, 
uz rēķina uzliek zīmogu ar atgādinājumu par parādu; 
seko zvans parādniekam ar brīdinājumu vai vēstule 
(pastā vai elektroniski, jo nereti saimnieks dzīvo 
ārzemēs). Tam seko piedāvājums noslēgt vienošanos 
par parādu atmaksu. Mājaslapā publicēti noteikumi, 
kas saskaņoti domē, tur ir termiņi, atmaksas veids un 
atvieglojumi. Termiņš parasti ir 24 mēneši. Ja parāda 
summa pārsniedz 1000 eiro, tā jāsamaksā 36 mēne-
šu laikā. Tiek sastādīts grafiks. Tā kā aukstajā sezonā 
jāmaksā arī kārtējais rēķins, grafiks var paredzēt 
ziemā segt 30% parāda, vasarā – 70%. Atvieglojumi 
paredzēti klientiem, kam piešķirts trūcīgas ģimenes 
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statuss; ja ģimenē aug divi vai vairāki nepilngadīgie 
bērni; ja tajā ir cilvēks ar īpašām vajadzībām; ja 
parādniekam ir hipotekārais kredīts. Šajos gadīju-
mos var vienoties par parāda atmaksu laikā līdz 48 
mēnešiem. Ja tiek noslēgta vienošanās, parādam 
procentus neaprēķina.

Ir atvieglojumi godprātīgajiem maksātājiem – mak-
sājumu atlikšana, ja kādā mēnesī aukstā laika dēļ 
bijis liels rēķins (piemēram, 2014. gada janvāra rēķi-
nu atļāva maksāt līdz maija beigām, neaprēķinot 
nokavējuma %), kavējuma procentus var neaprēķināt 
klientiem, kam ir trūcīgās ģimenes statuss; kā arī 
nokavējuma % pārrēķināšana tiem, kas sadarbojas. 
Ja vienošanos panākt neizdodas, seko tiesvedība. Ja 
parādnieks labprātīgi nepilda tiesas lēmumu, lietu 
nodod tiesu izpildītājam piespiedu izpildei.

Vai ar daudzdzīvokļu māju īrniekiem jums noslēg
ti tiešie līgumi? – Nē, ar apsaimniekotāju. Rēķinus 
gan izrakstām katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi. 
Naudu iekasē “Siltumtīkli”, paši arī cieš parādnieku 
dēļ.

Kas notiek pēc piespiedu piedziņas? – Gadījumi ir sarež-
ģīti, jo daudzi dzīvo ārzemēs. Atsavinātos dzīvokļus 
pārdod izsolē, sedz iekrāto parādu. Dažkārt vie-
nam saimniekam pieder vairāki īpašumi, kuros pats 
nedzīvo. Tad situāciju vieglāk atrisināt. Tomēr vairā-
kām iedzīvotāju grupām (pensionāriem, daudzbērnu 
ģimenēm u.c.) likums prasa ierādīt citu apdzīvojamo 
platību.

Vai pēc šīm pūlēm parādu summa sarūk? Kā ir ar “vēs
turiskajiem” parādiem? – Labā ziņa ir tā, ka pēdējo 
gadu laikā parādu summa nepalielinās, taču ir arī 
bezcerīgie parādi.

Kas notiek tad, ja dzīvoklis pieder pašvaldībai? – Dzī-
vokļa īrniekam ir noslēgts īres līgums ar “Daugavpils 
komunālo saimniecību”, kas darbojas pašvaldības 
vārdā. Parāda gadījumā mēs tiesājamies ar īrnieku, 
ne pašvaldību. Pašvaldība mums maksā parādu tikai 
vienīgā īrnieka nāves gadījumā.

AS “Sadales tīkli” (ST) 
Korporatīvo klientu 
apkalpošanas vadītājs 
Aivars Slišāns informēja 
par savas saimniecības 
jaunumiem. Svarīgā-
kais no tiem – plānotās 
izmaiņas norēķinos, kas 
gaida valdības akceptu 
un varētu stāties spēkā 
1. jūlijā. Jau kopš 24. 
marta izmaiņas skārušas 
arī pieslēguma proce-
su (detalizēts skaidrojums – prezentācijā LPS komite
ju portālā). Pārkārtojumu mērķis – veicināt efektī-
vu elektroenerģijas izmantošanu, jo līdz šim netiek 
izmantoti 50–60% jaudas. Nebija iespēju motivēt 
tos, kam lieka jauda, no tās atteikties. Jaunā kārtība 
ļaus risināt neefektīvo pieslēgumu problēmu. Pēdējo 
gadu jaunums ir “viedie” skaitītāji, pagaidām uzstādīti 
120 000, bet visiem klientiem A. Slišāns tos solīja līdz 
2023. gadam.

Ir dzirdēts, ka “viedo” skaitītāju rādījumi ir lielāki nekā 
vecajiem skaitītājiem. Kāpēc? – Jaunie ir precīzāki par 
ekspluatācijā esošajiem, lietotāji ir neapmierināti, 
bet...

Vai nenonāksim situācijā, ka elektrība “raustīsies” un 
būs problēmas ar jaudām? – Projekts ir kvalitatīvs, tas 
tā nebūs. Diemžēl Latvijā 70% līniju pakļautas visā-
dām ārējām iedarbībām, kas ietekmē kvalitāti.

Kā risināt situāciju, ja pašvaldībai bijuši iepirkumi uz 
vairākiem gadiem? – Tas būs juridiski atrisināms jau-
tājums.

Jaudas samazinās par ST līdzekļiem, kā motivēsiet uzņē
mēju atkal palielināt jaudu? – Tas būs izmaksās, jo 
tagad nevar to atrisināt ar neizmantotajām jaudām.

Publisko ūdeņu saimnieku tiesības un pienākumi

Otrs semināra “smagu-
ma centrs” bija publis
ko ūdeņu apsaimnie
košana, kurā galvenās 
vadlīnijas iezīmēja LPS 
padomniece Ivita Pei
piņa. Viņa atzīmēja, ka 
marts LPS darbā pagājis 
“publisko ūdeņu zīmē”, 
jo šai problēmai bija vel-
tīta arī LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības 
komitejas izbraukuma 
sēde Koknesē (šīs jomas pārzinātāji papildinfor-
māciju var sameklēt LPS interneta vietnē šīs komite-
jas 8. marta sēdes prezentācijās). Jau pusotru gadu 
pašvaldībām ir oficiāli atzītas tiesības uz tās teritorijā 
esošajiem publiskajiem ūdeņiem – 207 publiskajiem 
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ezeriem un 42 publiskajām upēm. LPS padomnie-
ce Sniedze Sproģe ilgi un neatlaidīgi cīnījās par 
šīs normas iekļaušanu Zemes pārvaldības likumā, 
tagad izpilddirektoriem un speciālistiem tālāk jālemj 
par ūdeņu apsaimniekošanu. I. Peipiņas prezentācijā 
minēti likumi, kas jāņem vērā pašvaldībām, arī ietei-
camie palīgmateriāli, kuros jauna nianse ir ne tikai 
līdz šim aktuālā publisko ūdeņu saglabāšana, bet arī 
apsaimniekošanas iespējas. Plānots arī īpašs apmā-
cību kurss Latvijas Pašvaldību mācību centrā (līdzīgi 
tam, kā iepriekš tika “studēta” meža nozare).

Kā savu bagātību, kon-
krētāk – Daugavpils dižo 
(4,18 km2), zivīm bagāto 
Stropu ezeru izmanto 
un tālāk attīsta mājinieki, 
klātesošajiem pastāstīja 
Komunālās saimniecī-
bas pārvaldes vides inže-
nieris Kaspars Laizāns. 
Jau tagad ezerā ir divas 
Zilā karoga peldvietas, 
tomēr infrastruktūru aiz-
vien pilnveido – šovasar 

peldvietā “Stropu vilnis” darbu atsāks kafejnīca un 
tiks piedāvāti dažādi ūdens rekreācijas pakalpojumi. 
2014. gada vasarā zinātniskā laboratorija BIOR veica 
Lielā Stropu ezera izpēti un izstrādāja ekspluatācijas 
noteikumus, kas paredz maksimāli likvidēt ezera kras-
tu apaugumu, pavairot zivju resursus, ieviest licencē-
to makšķerēšanu un noteikumu ievērošanas kontroli. 
Pērnā gada martā sāka pārdot dažāda termiņa licen-
ces, kas obligātas, makšķerējot ezerā, no maija līdz 
novembra beigām.

Daugavpils pilsētas pašvaldība regulāri piedalās Zivju 
fonda projektu konkursos. Iegūtie līdzekļi ļāvuši 
papildināt ezera zivju krājumus (2015. gada oktobrī 
ezerā ielaida 40 tūkstošus līdaku mazuļu), uzlabot 
materiāli tehnisko bāzi (laiva ar motoru, kvadracikls, 
motorizēts ledus urbis, nakts redzamības kamera, ter-
mokamera u.c.) un izstrādāt informatīvos materiālus 
(uzstādīti septiņi lielizmēra stendi un izgatavoti 300 
bukleti par licencētās makšķerēšanas kārtību). K. Lai-
zāns informēja arī par cīņu ar maluzvejniekiem. Kon-
troles reidi devuši panākumus, jo pērnā gada beigās 
vairs nav atklāti nelikumīgi tīkli vai citas neatbilstības 
noteikumiem. Visi veiksmīgie pasākumi tiks turpināti.

Kā tūrists var iegādāties makšķerēšanas licenci? – Šogad 
to varēs izdarīt internetā, tātad – jebkurā laikā.

Kaspara Laizāna kolēģis – Komunālās saimniecības 
pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Simoņenko 
iepazīstināja ar jaunāko ieceri – Stropu mikrorajona 
promenādi (Daugavpils Rīgas ielā iekārtotās, Latvijā 
pirmās promenādes “māsu”), kas vedīs no Daugavpils 
reģionālās slimnīcas līdz peldvietai “Stropu vilnis”, un 
mehānisko transporta līdzekļu novietnes izbūvi. 2,7 
km garā promenāde ļaus sabalansēti saistīt pilsētu ar 

Stropu ezera krasta līni-
ju. Posmā starp Ziemeļu 
un Dienvidu ieeju būs 
četras zonas – ģimenes 
atpūtai, sportam, izklai-
dei un aktīvai atpūtai. 
Prezentācijā detalizē-
tās kartēs parādīts katrā 
zonā ieplānotais. Pare-
dzēts darbus uzsākt 
šogad ar krasta iztīrīša-
nu, gājēju celiņu izbūvi 
un pirmo labiekārtoša-

nas elementu uzstādīšanu.

Kur ņemsiet līdzekļus tik vērienīgiem plāniem? – Šogad 
pašvaldība tam paredzējusi 200 tūkstošus eiro. – 
Plāni gan neliekas tik lēti! Inga Goldberga: – Vadim, 
tagad tu esi apsolījis visai Latvijai!

Iemesli iemīlēt Daugavpili

Jauku “laipu” uz 1. aprīļa noslēguma daļu – pilsētas 
iepazīšanas programmu – “sēdošajā” izskaņā meta 
divi jauni puiši, kuri visciešāk saistīti ar Daugavpils sen-
vēsturi un tās lepnumu – Cietoksni, kas soli pa solim 
atdzimst no sabrukuma laikmeta. Tā centrālajā ēkā 

jau trīs gadus mājo ne 
tikai Latvijā, bet pasau-
lē pazīstamā Marka 
Rotko Mākslas centrs. 
Tam bijuši 330 tūkstoši 
apmeklētāju. Par centru 
un tā plāniem izpild-
direktoriem pastāstīja 
Daugavpils cietokšņa 
Kultūras un informācijas 
centra vadītāja vietnieks 
Māris Čačka, bet Cie-
tokšņa vēsturisko ēku 

atdzimšanas grandiozās vīzijas aizrautīgi ieskicēja 
centra eksperts projektu jautājumos Artjoms Mah

ļins. Pilsētas izpilddirektorei Ingai Goldbergai atliek 
tikai gudrot, kur rast tam nepieciešamo finansējumu. 
Tomēr par tā nepieciešamību viņa nešaubās. I. Gold-
bergas pārliecību stiprinājis gadījums Rotko centra 
atklāšanā, kad viņa pamanījusi asaras Daugavpils 
Goda pilsones mākslinieces Silvijas Linartes acīs. Uz 
vaicājumu, vai kas noticis, māksliniece atbildējusi: 
“Vairāk nekā 20 gadus dzīvojot Daugavpilī, centos 
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atrast kādu iemeslu, kādēļ būtu vērts šo pilsētu iemīlēt. 
Tagad esmu to atradusi.”

Artjoms lepni pavēstīja, ka Daugavpils cietoksnis 
ir pēdējais bastiona tipa cietoksnis visā pasaulē un 
viena no retajām ideālajām nocietinātajām pilsētām 
Eiropā. Cietokšņa platība pārsniedz divus kvadrātki-
lometrus, bet aizsargvalnis stiepjas trīs kilometru garu-
mā, iekšējā apbūvē ir 80 ēkas desmit ielās, te jopro-
jām dzīvo 1200 cilvēku. Kādas pašvaldības vadītājs 
esot teicis: “Paldies Dievam, ka manā pilsētā nav tāda 
mantojuma!” Turpretim daugavpilieši, par Artjomu 
nemaz nerunājot, par to ir priecīgi, tāpēc 2007. gadā 
izlēma iesaistīties projektos, lai pamazām atjaunotu 
unikālās vērtības. Viens no cietokšņa atjaunotajiem 

objektiem, kas kļuvis sevišķi populārs, ir krāšņie Niko-
laja vārti ar vairāk nekā 200 gadu senām vērtnēm. Uz 
vārtu fona brauc fotografēties jaunlaulātie. Visu vērie-
nīgo plānu izklāsts prasītu atsevišķu rakstu.

Atvēlētā laika limitētajos ietvaros ciemiņi aplūkoja 
gan Markam Rotko veltīto ekspozīcijas daļu, kurā 
izmantotas visas mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan 
mūslaiku Latvijas dižāko mākslinieku darbu izstādi. 
Interesanti, ka izpilddirektori bija to pēdējo vidū, 
kas skatīja sešas oriģinālgleznas. Pēc dažām dienām 
tās vairs nebija aplūkojamas, jo tagad uz Daugav-

pili ceļos citi seši Marka Rotko darbi, bet pirmie 
atgriezīsies pie mākslinieka bērniem ASV. Daudziem 
kļuva skaidrs, ka Cietoksnī tā detalizētai iepazīšanai 
vajadzēs atgriezties vēlreiz, turklāt – ne reizi vien, kā 
liecina Artjoma zīmētās nākotnes vīzijas. Tad varēs 
nesteidzīgi izstaigāt autobusa ekskursijā vērotos pil-
sētas jaukumus, kurus par godu 1. aprīlim tieši Dau-
gavpilī tovakar pamanījās pārklāt četrus centimetrus 

bieza sniega sega. Milzīga izmēra sniega “pļeckas”, 
par laimi, netraucēja iepazīt:

Ināras Ostrovskas 
vadīto Daugavpils 
Būvniecības tehniku
mu, kas 50 gadu laikā 
no arodvidusskolas 
izaudzis par mūsdienu 
kompetenču centru ar 
“atzariem” Dagdā un 
Ludzā;
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Daugavpils Universitātes jaunuzcelto laboratoriju 
korpusu;

V i e n ī b a s 
namu (limitē-
tajā laika sprī-
dī uzklausot 
šīs latviskās 
saliņas vadī-
tājas Regīnas 
Osmanes aiz-
rautīgo stāstī-
jumu).

Tomēr vakara “odziņa”, neap-
šaubāmi, bija “pirmstermiņa” 
vizīte Šmakovkas muzejā, kas 
apmeklētājiem oficiāli durvis 
vērs tikai maijā, uzsākot jauno 
tūrisma sezonu.

Paldies Ingai Goldbergai un 
viņas “atbalstītāju komandai” 
par latgaliskās sirsnības zīmē 
aizvadīto dienu Latvijas otrajā 
lielākajā pilsētā, kurā seminā
ra dalībnieki jutās kā mājās!

Nākamā izpilddirektoru tikšanās notiks 6. maijā Lim-
bažos. Sarunu par lauku ceļu atjaunošanu papildinās 
arī stāstījums par valčbetonu, ar ko “Loga” lasītāji var 
iepazīties jau tagad žurnāla nākamajā atvērumā.
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Miķelis Edvards Bulmanis, 
“CEMEX” betona seguma tehnoloģiju vadītājs 

Ceļu segumu uzturēšana katru gadu ir viena no lie
lākajām izdevumu pozīcijām ikvienas pašvaldības 
budžetā, turklāt asfaltbetona segums nereti nolie
tojas un deformējas ātrāk, nekā pašvaldība spēj to 
remontēt. Lai nodrošinātu autovadītājiem drošu un 
patīkamu pārvietošanos pa ceļiem, bet pašvaldī
bai efektīvu līdzekļu izlietošanu, būtu nepieciešams 
izmantot tādu ceļu segumu, kas ilgstoši kalpotu bez 
remontdarbiem, nedeformētos temperatūras svār
stību ietekmē, kā arī spētu izturēt intensīvu satiksmi 
un lielu slodzi. Kvalitatīva alternatīva asfaltbetona 
segumam, kas apvieno šīs īpašības, ir valčbetons  – 
ceļu seguma materiāls, kas ir izturīgāks un, patei
coties vietējiem izejmateriāliem, arī lētāks par plaši 
izmantoto asfaltbetonu. Valčbetons tiek izmantots 
tādās attīstītās valstīs kā Vācijā, ASV, Lielbritānijā un 
Kanādā, tostarp zinātnieki turpina pilnveidot valčbe
tona tehnoloģiju, lai to pielāgotu atbilstoši Latvijas 
klimatiskajiem un ģeoloģiskajiem apstākļiem.

Valčbetona (ar veltni blīvēta betona) segums spēj izturēt 
ļoti augstas un zemas temperatūras, kā arī ļoti lielas slo-
dzes bez deformēšanās – neveidojas rises vai bedrītes, 
kas nozīmē drošākus braukšanas apstākļus un retākus 
remontdarbus. Pateicoties vietējiem izejmateriāliem 
un valčbetona būvniecības tehnoloģijai, būvniecības 
izmaksas valčbetona segumam salīdzinājumā ar asfalt-
betona segumu ir par 10–30% zemākas. Valčbetona 
ieklāšanai izmanto standarta asfalta ceļu būves tehniku 
un personālu – tas ļauj veidot sadarbību ar esošajiem 
ceļu būves uzņēmumiem bez papildu investīcijām.

Pie valčbetona ceļu seguma risinājuma attīstības un 
pilnveides izmantošanai tieši Latvijas apstākļos jau 
ilgstoši strādā SIA “CEMEX” speciālisti. “CEMEX” labo-
ratorijā Šveicē ir izstrādāta īpaša valčbetona materiāla 
recepte, kas atbilst Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. 
2014. gadā Saldus novadā izbūvēts pilotprojekts – 
500 m garš divjoslu betona ceļš uz kaļķakmens karje
ru “Kūmas”. Šis ceļa posms ir ne tikai smagi noslogots, 

bet arī atrodas vietā ar augstu gruntsūdens līmeni, 
tomēr divu gadu laikā betona ceļam nav parādījušies 
pat mazākie bojājumi, kas apstiprina valčbetona aug-
sto kvalitāti un piemērotību Latvijas klimatam.

Pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ar “CEMEX” valčbetona 
tehnoloģiju ir izbūvēti objekti 28 000 m2 platībā. Īpaši 
vērts izcelt 10  000  m2 liela betona seguma ieklāšanu 
apkārt atkritumu šķirošanas rūpnīcai Getliņos, šķel-
das novietnes laukuma ieklāšanu Skultes ostā, kā arī 
sabiedriskā transporta pieturvietas “Stārķu iela” izbū-
vēšanu Rīgā. “CEMEX” pieredze liecina, ka valčbetona 
tehnoloģija piemērota ne tikai ceļiem, bet jebkuram 
ikdienā izmantojamam laukumam – industriālo teri-
toriju segumiem, stāvvietām, sabiedriskā transporta 
pieturvietām u.c.

“Kad radās nepieciešamība ieklāt segumu lielam lauku
mam apkārt atkritumu šķirošanas rūpnīcai Getliņos, 
mēs nolēmām atkāpties no ierastā asfaltbetona seguma 
un izmēģināt kaut ko jaunu, proti, ieklāt valčbetonu, ar 
ko iepriekš nebijām saskārušies. Varu teikt, ka šis risks tik 
tiešām ir atmaksājies – seguma kvalitāte pilnībā apmie
rina, un intensīvā smago automašīnu satiksme pusgada 
laikā segumā nav atstājusi nekādas pēdas. Atkāpties no 
sen zināmiem risinājumiem un izmēģināt kaut ko jaunu 
nav viegli, bet rezultātā uzņēmums var iegūt ievērojamus 
materiālos un laika ietaupījumus,” atzīst SIA “Clean R” 
valdes loceklis Guntars Levics.

“Mūsu ceļu būves nozares speciālisti aktīvi seko līdzi ceļu 
būves materiālu un tehnoloģiju jaunākajām attīstības ten
dencēm, tādēļ pēc valčbetona tehnoloģijas prezentācijas 
nolēmām izmēģināt spēkus valčbetona seguma izbūvē. 
Tā kā šā materiāla iestrādē izmanto tradicionālo asfalt
betona ieklāšanas tehniku, uzsākot valčbetona ieklāšanu, 
nebija jāveic lieli kapitālieguldījumi, kas uzņēmumam ir 
ļoti svarīgi. Tāpat mūsu speciālisti izmantoja “CEMEX” 
piedāvāto iespēju apgūt iemaņas valčbetona iestrādē, 
piedaloties ieklāšanas procesā gan Latvijā, gan Anglijā, 
bet pirms objekta izbūves papildus veicām personāla 
apmācību, jo ieklāšanas process prasa rūpīgu darba plā
nošanu un atbilstošu personāla pienākumu sadali,” stāsta 
SIA “Ošukalns” asfaltēšanas darbu projektu vadītājs 

VALČBETONS – KVALITATĪVA ALTERNATĪVA 
ASFALTBETONA CEĻU SEGUMAM
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Mārtiņš Maļinovskis. 2015. gada sezonā “Ošukalns” 
sadarbībā ar “CEMEX” uzbūvēja piecus objektus, kas 
uzņēmumam devuši papildu zināšanas un neatsvera-
mu pieredzi. Viens no “Ošukalna” objektiem, kurā tika 
ieklāts valčbetons, ir smagās tehnikas laukums paša 
uzņēmuma teritorijā, tā ļaujot pastāvīgi sekot seguma 
stāvokļa izmaiņām ekspluatācijas laikā.

Valčbetona tehnoloģija jau vairāk nekā 40 gadu tiek 
plaši izmantota ASV, Lielbritānijā, Polijā, Vācijā un 
Kanādā. Tā, piemēram, ASV betona segumus izmanto 
pilsētu infrastruktūras – ceļu, ostu, lidostu, militāro 
teritoriju – izbūvē, bet Vācijā valčbetonu lieto ātrgaitas 
autoceļu konstruktīvās kārtas būvniecībā. Kanādā, kur 
daudzviet ir Latvijai līdzīgi klimatiskie apstākļi, valčbe-
tons jau pagājušā gadsimta 70. gados tika klāts kā lēts 
un izturīgs segums, kas iztur lielas slodzes. Šobrīd valč-
betona seguma ceļi un laukumi ir plaši izplatīti Kanādā 
visos platuma grādos.

“CEMEX” ir ceturtais lielākais cementa ražotājs un 
lielākais transportbetona ražotājs pasaulē ar ievēro-
jamu pieredzi ceļu būvē. 2014. gadā “CEMEX” pieda-
lījās betona ceļu būvniecībā 15 valstīs, kuru kopējais 
apjoms pielīdzināms 1800 km divjoslu lielceļa. Labāko 
valčbetona izmantošanas pieredzi “CEMEX” pārnesis 
arī uz Latviju – ir pilnveidota ceļa konstrukcijas aprē-
ķinu metodika, optimizēta betona receptūra atbilstoši 
Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un apmācīti vietējie 
ceļu būvuzņēmēji. Pierādīts, ka valčbetona segumu 
var veiksmīgi ražot no vietējiem izejmateriāliem un 
ieklāt ar ceļu būvuzņēmēju pašreizējo tehniku un tas 
spēj efektīvi kalpot Latvijas klimatiskajos apstākļos.

Priekšrocības
• Ilgmūžība – valčbetons paredzēts intensīvai satik-

smei un lielām slodzēm; pat pēc ilgstošas izmanto-
šanas neveidojas plaisas, rises vai bedrītes.

• Mazākas būvniecības izmaksas – valčbetona izbū-
vēšanā netiek izmantots stiegrojums, pretbīdņi vai 
veidņi; tas samazina būvniecības laiku, arī dar-
baspēka izmaksas, kā arī vienkāršo būvniecības 
procesu. Būvniecības izmaksas ļauj samazināt arī 
Latvijas izejmateriāli, kas izmantoti valčbetona 
ražošanas procesā.

• Augsta salizturība – pateicoties valčbetona zema-
jam ūdens saturam, segumam ir augsta salizturība, 
liela nestspēja un laba kalpotspēja zem statiskām 
slodzēm.

• Noturība pret ļoti augstām un zemām temperatū
rām – valčbetona segums piemērots klimatiskajiem 
apstākļiem ar straujām temperatūras maiņām un 
ilgstošiem aukstuma vai karstuma periodiem; šī 
spēja samazina seguma deformēšanās varbūtību.

• Krāsa – pateicoties gaiši pelēkajam tonim, valčbe-
tons labāk atstaro automašīnu lukturu un laternu 
gaismu, kas palīdz ietaupīt ielu apgaismojuma 
izmaksas. Pelēkā krāsa nodrošina arī to, ka segums 
vasarās mazāk uzkarsīs.

Izmantošana
Valčbetona segumu var izmantot vietēja un valsts 
mēroga ceļu izbūvei, teritoriju iekšējiem ceļiem, indus-

triāliem laukumiem un citām teritorijām ar regulārām 
satiksmes slodzēm. Ja projektētais satiksmes ātrums uz 
seguma ir lielāks par 50 km/h, nepieciešams izbūvēt 
valčbetona seguma konstruktīvo kārtu ar asfaltbetona 
dilumkārtu (tipiski – 4 cm), bet, ja projektētais ātrums 
nepārsniedz 50 km/h, dilumkārta nav nepieciešama. 
Pēc betona seguma ieklāšanas vieglo automašīnu 
satiksmi var atvērt jau pēc dažām stundām, bet smago 
automašīnu satiksmi – pēc 2–4 dienām atkarībā no 
laikapstākļiem.

Seguma uzturēšana
Asfaltbetona segumiem pirmā virsmas apstrāde nepie-
ciešama jau pēc 5–7 gadiem, bet 15–25 gadu laikā 
asfaltbetona segumam vajadzīga pilnīga atjaunošana. 
Valčbetona tehnoloģija nodrošina ilgāku kalpošanas 
laiku un mazāku remonta nepieciešamību – 12 gadu 
pēc valčbetona seguma ieklāšanas nepieciešama 
10–25% šuvju hermetizācija, pēc 25–35 gadiem nepie-
ciešama betona rekonstrukcija, bet nepieciešamība 
pārklāt ceļa segumu ar jaunu betona (vai asfalta) kārtu 
radīsies tikai 45 gadus pēc ieklāšanas.

“CEMEX” piedāvā valčbetona seguma risinājumu, kas 
ietver ceļa segas konstrukciju aprēķinus, konsultāci-
jas projektētājiem un seguma būvniecības darbus. Ir 
izstrādātas un pieejamas vairākas aprēķinu metodikas 
betona seguma biezuma noteikšanai pie dažādām 
slodzēm un grunts apstākļiem.

Sadarbībā ar SIA “Ceļu eksperts” izstrādātas “Ar veltni 
blīvējama betona (RCC) seguma būvniecības vispārī-
gās specifikācijas autoceļiem un laukumiem”.

Šķeldas novietnes laukuma būvniecība Skultes ostā.

Autobusu pietura “Stārķu iela” Rīgā.

Foto: Haralds Fiļipovs un no “CEMEX” arhīva.
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Tieši tā – ar dzintara gabaliņu ieskautu Latvijas rie-
tumu daļas robežkontūru un uzrakstu “Kurzeme” 
– reklāmas materiālos sevi pozicionē Kurzemes plā
nošanas reģions (PR). Iepriekšējā žurnāla numurā 
ielūkojāmies viņu Vidzemes kolēģu darba aizkuli-
sēs. Šoreiz braucām lūkot, kā attīstās Dzintarzeme. 
Kopš 2013. gada pašvaldību vēlēšanām Kurzemes 
PR Attīstības padomi vada Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Viņu lūdzām izskaidrot 
reģiona vadības darbības mehānismu un galvenos 
principus.

– Jūs esat pieredzējusi politiķe, tāpēc vispirms gri
bētu uzzināt jūsu domas par plānošanas reģionu 
vietu un nozīmi Latvijā. Zināms, ka laiku pa laikam 
aktualizēta doma par plānošanas reģionu “neva
jadzību”. Vai varbūt tie ir tikai “nostalģiska node
va” – pagaidu iespēja neaizmirst novadus šā vārda 
tradicionālajā izpratnē? Vai paredzat tiem nākotni?

– Jā, periodiski tiek izvirzīts jautājums, vai plānošanas 
reģioni ir vajadzīgi un kādai būt to nākotnei. Īpaši 
šis jautājums aktualizējās aptuveni pirms diviem 
gadiem, kad Valsts kontrole veica revīziju plānoša-
nas reģionos un nāca ar saviem ieteikumiem par to, 
kas, pēc viņu domām, plānošanas reģioniem būtu 
darāms un kas nē. It kā jau tā nav Valsts kontroles 
kompetence – vērtēt plānošanas reģionu funkcijas, 
taču, no otras puses, tas bija labi, ka Valsts kontrole 
lika domāt par šo jautājumu, paskatīties pašiem uz 
sevi un pavērtēt, kas ir tas, ko mēs no plānošanas 
reģiona iegūstam, cik tas mums ir vajadzīgs un kā 
strādāt nākotnē.

Šis jautājums ir pastarpināti saistīts ar administratīvi 
teritoriālo reformu. Laiku pa laikam uzvirmo diskusija 
– cik daudz pašvaldībām mūsu valstī vajadzētu būt 
un vai Latvijā ir vajadzīgas otrā līmeņa pašvaldības vai 
nav? Ja būtu skaidrs, ka paredzamā nākotnē, teiksim, 
tuvākajos divdesmit gados, nebūs nekādu būtisku 

izmaiņu, pašvaldību būs tik, cik to ir šobrīd, tad tas ir 
viens stāsts. 119 pašvaldības koordinēt nav vienkārši, 
bet plānošanas reģionu līmenī to var ļoti labi paveikt, 
un tiem vajadzētu turpināt darboties. Cits jautājums – 
ja tiek veidots otrais pašvaldību līmenis.

Ja tiek jautāts mans viedoklis, domāju, ka Latvijas 
mērogam pietiek ar viena līmeņa pašvaldībām. Nese-
najā diskusijā ar Saeimas deputātiem no Kurzemes arī 
viņi pauda domu, ka varētu palikt viens pašvaldību 
līmenis, vienīgi ir jautājums – vai vajag tik daudz paš-
valdību? Domāju, ka šajā brīdī nebūtu pareizi mēģi-
nāt pašvaldības apvienot piespiedu kārtā, balstoties 
uz likumdošanu, bet jādod pašvaldībām brīva iespē-
ja, ja tās pašas vēlas, veidot sadarbības teritorijas 
un arī apvienoties. Tādējādi, iespējams, pašvaldību 
skaits varētu būs mazāks. Taču to nekādā gadījumā 
nedrīkstētu uzlikt par piespiedu pienākumu.

Kādiem plānošanas reģioniem būtu jābūt nākotnē? 
Manā ieskatā tie būtu jāstiprina. Šobrīd plānošanas 
reģioniem atvēlētais finansējums ir nepietiekams. Šis 
jautājums būtu jārisina politiskā līmenī, jo, ja lielākā 
daļa pašvaldību atzīst, ka plānošanas reģioni ir vaja-
dzīgi, un to pierāda arī dzīve, tad tos nepieciešams 
finansiāli stiprināt, nepieciešams papildus arī valsts 
budžeta finansējums plānošanas reģioniem.

Domāju, ka var izskatīt arī papildu funkciju nodošanu 
plānošanas reģioniem. Atzinīgi vērtēju to, ka plāno-
šanas reģionam deleģēta uzņēmējdarbības veicinā-
šanas funkcija, bet arī tai būtu nepieciešams lielāks 
finansējums. Uzskatām, ka Kurzemes reģions ļoti labi 
tika galā ar sabiedriskā transporta funkciju, kas tam 
agrāk bija uzticēta. Diemžēl arī kultūras koordinē-
šanas funkcijai šogad finansējums ir noņemts, kas ir 
nepieņemami – finansējumu šim mērķim vajadzētu 
piešķirt no jauna un vēl arī palielināt, lai reģions var 
darboties, jo pašvaldībām bija sekmīga sadarbība 
šajā jomā. Arī šogad notiks kopīgi reģiona kultūras 
pasākumi, piemēram, Kurzemes dziesmu un deju 
svētki, kas norisināsies Liepājā un Kuldīgā. Tāpat ir 
reģionālās skates koriem, ansambļiem un deju kolek-
tīviem. To nepieciešams koordinēt visas Kurzemes 
mērogā, un to ļoti labi var izdarīt plānošanas reģions. 
Iespējams, plānošanas reģionam varētu deleģēt arī 
daļu izglītības funkciju, piemēram, organizēt reģiona 
mēroga mācību olimpiādes.

– Katrs no Latvijas plānošanas reģioniem veidots un 
darbojas pēc saviem principiem. Kāpēc Kurzemē 
izvēlējāties tieši šādu – teritoriāli “mazliet izkaisī
tu” modeli ar birojiem Kuldīgā un Saldū, ieskaitot 
“sēdekli” Rīgā? Vai tas attaisnojas? Kur parasti sanā
kat kopā – Rīgā vai kādā vietā Kurzemē, kad jālemj 
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par ikdienas darbiem un attīstības jautājumiem? 
Vai šajā lemšanā tiek iesaistīti visu novadu un pil
sētu vadītāji?

– Šobrīd jautājums par to, kurā vietā atrasties plāno-
šanas reģiona administrācijas birojam, lielā mērā ir 
noņemts no dienaskārtības, jo administrācija atrodas 
tur, kur tai ir visērtāk strādāt. Kurzemē šis modelis, 
mūsuprāt, ir optimāls. Galvenais birojs atrodas Rīgā, 
kas ir saprotami un ērti, jo tieši galvaspilsētā notiek 
ļoti daudz sanāksmju ministrijās, tāpēc darbiniekiem 
nav nepārtraukti jābraukā.

Par Attīstības padomes sēdēm jāsaka, ka prakse bijusi 
dažāda. Bija laiks, kad šīs sēdes notika Rīgā, un arī 
šobrīd, ja, piemēram, ir jāpieskaņojas ministru darba 
laikiem, mēs tās organizējam Rīgā. Tomēr lielākā daļa 
pašvaldību uzskatīja, ka Attīstības padomes sēdēm ir 
jānotiek Kurzemē, tāpēc pēdējo gadu laikā sēdes lie-
lākoties notiek Kurzemē, diezgan bieži Kuldīgā, taču 
labprāt izbraucam arī uz citām pašvaldībām. Pavisam 
nesen bijām Liepājā, sēdes ir notikušas arī citās vietās. 
Vienlaikus tas ļauj labāk iepazīt reģionu.

Lēmumu pieņemšanā, protams, tiek iesaistīti visu 
novadu un pilsētu vadītāji. Jāteic, ka pašvaldību pār-
stāvji darbam reģiona Attīstības padomē pievēršas 
atbildīgi, iespēju robežās cenšas piedalīties visās 
sēdēs. Lēmumus pieņemam kopīgi.

– Kā jūs raksturotu Kurzemes plānošanas reģiona 
un tā administrācijas darbību – tās atšķirības un 
īpatnības salīdzinājumā ar pārējiem Latvijas plāno
šanas reģioniem?

– Varu runāt tikai par Kurzemes plānošanas reģiona 
pieredzi, taču pieļauju, ka pie līdzīgiem secinājumiem 
droši vien ir nonākuši arī citi reģioni. Kurzemes plāno-
šanas reģions apvieno 20 pašvaldības, tostarp divas 
lielās pilsētas, trīs novadus ar reģionālajiem centriem 
un 15 mazākus novadus. Pašvaldības pēc to lieluma ir 
ļoti atšķirīgas. Lielajām pilsētām ietekme Latvijas poli-
tikā kopumā ir lielāka, un varbūt tās arī neizjūt tik lielu 
vajadzību pēc līdzdalības plānošanas reģionā, bet 
tāda lieluma novadam kā Kuldīgas novads ir ļoti labi, 
ka ir šāda sadarbība reģionālā līmenī. Vēl vairāk mēs 
šo novērtējumu jūtam no mazākiem novadiem, kuru 
vadītāji atzīst, ka reģionālais līmenis sniedz viņiem 
iespēju risināt ļoti daudzus aktuālus jautājumus. Tas, 
ko es tagad stāstu, varbūt nav uzlikts uz papīra kā plā-
nošanas reģiona funkcija. Plānošanas reģiona funk-
cija ir attīstības un teritorijas plānošana, nosacīti arī 
sabiedriskais transports, kas šobrīd nodots Latvijas 
Autotransporta direkcijai, tā ir arī kultūras koordinē-
šana un nesen nodotā uzņēmējdarbības veicināšanas 
funkcija. Taču bez deleģēto funkciju īstenošanas liela 
loma plānošanas reģiona darbā ir iespējai pašvaldību 
vadītājiem savā starpā komunicēt, pārņemt pieredzi, 
bagātināties citam no cita, iepazīt vienam otru un 
arī risināt kopējas problēmas. Mērogs, kāds mums 
ir Kurzemes plānošana reģionā – 20 pašvaldības, ir 
optimāls, lai varētu sēdēt pie viena galda un sarunā-
ties, un katrs tiktu sadzirdēts.

Lai risinātu pašvaldībām aktuālus jautājumus, uz plā-
nošanas reģiona Attīstības padomes sēdēm regulāri 
aicinām ministrus, ministriju speciālistus un dažādu 
institūciju pārstāvjus. Tikšanās notiek gan pēc plāno-
šanas reģiona, gan citu institūciju iniciatīvas. Sarunas 
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tēmas ir visdažādākās, pārsvarā diskutējam par to, 
kas pašvaldībām konkrētajā brīdī ir svarīgi. Tas, kurš 
jautājums ir aktuāls konkrētajā brīdī, izskan vai nu 
no pašvaldību vadītājiem, vai arī izriet no kādiem 
normatīvajiem aktiem. Tā, piemēram, ir bijusi saruna 
par ES struktūrfondiem, par to pieejamību un nozaru 
ministriju piedāvātajām programmām, ir bijusi tikša-
nās ar Valsts kontroli, kas informēja par to, kas būtu 
jāzina un jāizvērtē katrai pašvaldībai. Esam tikušies 
arī ar drošības struktūru pārstāvjiem, kuri pastāstīja, 
kas pašvaldībām būtu jāzina un kā jārīkojas, ja rodas 
kāds ārējs apdraudējums. Mēs bieži par to dzirdam 
un runājam, tomēr pašvaldību vadītāji jūtas nepasar-
gāti. Ir arī reizes, kad kādas institūcijas meklē iespēju 
tikties ar reģiona pašvaldībām. Tā pavisam nesen 
notika AS “Latvijas Valsts ceļi” ierosināta tikšanās ar 
šīs institūcijas vadību, lai pārrunātu autoceļu pro-
grammu.

Protams, var teikt, ka šos jautājumus risina Latvijas 
Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, 
Latvijas Reģionālo centru apvienība un citas orga-
nizācijas. Taču, piemēram, Pašvaldību savienībā tas 
tiek risināts vai nu Valdē, kur visas pašvaldības nav 
pārstāvētas, vai arī Domes sēdē, kur savukārt ir ļoti 
daudz pašvaldību. Tas viss ir vajadzīgs un jādara, bet, 
lai varētu uzdot jautājumu un tikt sadzirdēts, pats 
saprast, kas tev vajadzīgs, un aprunāties ar blakussē-
dētāju vai kaimiņpašvaldību, tieši reģionālais mērogs 
ir ļoti labs. To atzīst arī pašvaldību vadītāji.

Īpaša tieši Kurzemes plānošanas reģionam ir jau 
trīs gadus ilgā prakse reizi gadā organizēt pieredzes 
apmaiņas braucienus. Tā bija toreizējās Skrundas 
novada domes priekšsēdētājas, tagad Saeimas depu-
tātes Nellijas Kleinbergas iniciatīva, un to ir atbalstī-
jušas praktiski visas reģiona pašvaldības. Gatavojot 
pieredzes apmaiņas vizīti, tiek izvēlēta pašvaldībām 
aktuāla, interesējoša tēma un līdzīgs reģions. Līdz šim 
pabūts Lietuvā, Polijā un Igaunijā. Vizītes vienmēr ir 
piesātināti saplānotas, tajās iekļautas tikšanās, saru-
nas ar kolēģiem tāsvalsts pašvaldībās, kā arī dažādu 
objektu apmeklēšana, praksē iepazīstoties ar kolēģu 
pieredzi.

Jauna iniciatīva, kas Kurzemes plānošanas reģionā 
īstenota šogad, ir tikšanās ar visiem no Kurzemes 
ievēlētajiem Saeimas deputātiem, kas aprīļa sākumā 
norisinājās Kuldīgā. Tā bija abām pusēm – gan Saei-
mas deputātiem, gan pašvaldību vadītājiem – ļoti 
interesanta un noderīga diskusija, kurā notika dalī-
šanās ar viedokļiem par reģionu lomu, iespējamo 
administratīvi teritoriālo reformu, izglītības jautāju-
miem un citām aktualitātēm.

Vēl viena plānošanas reģiona iniciatīva ir Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas 
izbraukuma sēde reģionā 25. un 26. aprīlī. Reģiona 
Attīstības padomes sēdē kopā ar Saeimas deputātiem 
diskutējām par Valsts kontroles pilnvarām un pašval-

dības izpilddirektora pilnvarām, arī par pašvaldību 
informatīvajiem izdevumiem.

– Kādi ir lielākie projekti, kas pēdējos gados reali
zēti vai patlaban tiek īstenoti Kurzemes plānošanas 
reģionā?

– Plānošanas reģions koordinē un vada ievērojamu 
skaitu dažādu projektu. Iepriekšējā ES fondu plāno-
šanas periodā, īstenojot projektus, apguvām astoņus 
miljonus eiro. Ir projekti, kuros iesaistītas vien dažas 
pašvaldības, taču ir arī tādi, kuros iesaistītas visas 
divdesmit. Jāuzsver, ka arī lielās pilsētas ir atzinušas, 
ka tās interesē tieši sadarbība projektos, tāpēc tās 
aktīvi tajos piedalās. Projektu, īpaši, ja tie nav lielie 
infrastruktūras projekti, bet tā saucamie cilvēkresursu 
projekti, administrēšana ir ļoti sarežģīta, prasa ievē-
rojamus laika un cilvēkresursus, tāpēc pašvaldībām 
ir izdevīgi, ka projekta vadību uzņemas plānošanas 
reģions. Līdz ar to pašvaldības var tam netērēt savus 
cilvēkresursus, vienlaikus saņemot ieguvumus no pro-
jekta īstenošanas. Tādējādi pašvaldība savus resursus 
var novirzīt tiem projektiem, kuros tā darbojas viena 
pati. Tas ir ļoti liels atspaids visām pašvaldībām – gan 
mazajiem novadiem, gan lielajām pilsētām.

– Vai, pieņemot lēmumus un sadalot finansēju
mu, nav grūti abstrahēties no pašsaprotami tuvā 
Kuldīgas novada vajadzībām? Vai neko nelemjat 
vienpersoniski?

– Plānošanas reģiona Attīstības padomes vadītāju 
ievēl no pašvaldību vidus, un, ja man reģiona paš-
valdību vadītāji ir uzticējuši to vadīt četrus gadus, tad 
arī jūtu atbildību par visu reģionu kopumā. Līdz ar to, 
strādājot plānošanas reģiona Attīstības padomē un 
risinot jautājumus, kas ir saistīti ar plānošanas reģio-
nu, vienmēr skatos plašāk, reģionālā līmenī un arī 
nacionālā. Nevar domāt tikai par Kuldīgu, strādājot 
plānošanas reģionā. Tas nav savienojams.

Plānošanas reģions mani arī pilnvarojis darboties 
Eiropas Savienības Reģionu komitejā. Piedaloties 
komitejas sēdēs, redzu citu Eiropas pašvaldību aktuā-
los jautājumus, un iegūtā informācija ir izmantojama 
arī plānošanas reģiona darbā. Tur iespējams sajust 
Eiropas elpu, saprast, ar ko dzīvo, ko domā citi līdzīgi 
reģioni Eiropā. Reģionu komitejā, piemēram, disku-
tējam par bēgļu jautājumu, kas aktuāls arī Latvijā. Tur 
iegūto informāciju un pieredzi iespējams izmantot 
darbā Kurzemes plānošanas reģionā.

Kā politiskās “virsvadības” uzdevumus speciālisti īs-
teno ikdienā, ciemojoties Kuldīgā, uzzinājām no Kur-
zemes PR administrācijas vadītājas Evitas Dreijeres, 
Uzņēmējdarbības centra vadītājas Baibas Kūmas un 
Plānošanas nodaļas vadītājas Lienes Stikānes.

– Atbildot uz jautājumu par plānošanas reģionu 
funkcijām, Inga Bērziņa uzsvēra:
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–Tas ir ļoti labi, ka plānošanas reģionam uztic jau-
nas funkcijas, piemēram, uzņēmējdarbības atbal-
sta veicināšanas funkciju. Ar to nodarbosies Uzņē-
mējdarbības veicināšanas centrs Saldū, organizējot 
seminārus, apmācības, dažādu veidu pasākumus, 
izplatot informāciju ar dažādu mediju starpniecību. 
Centrs tāpat cieši sadarbosies ar jaunveidojamajiem 
biznesa inkubatoriem, kas strādās Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras paspārnē, kā arī ar Kurzemes 
biznesa inkubatoru, kas darbojas jau šobrīd. Mēs arī 
esam gatavi dalīties pieredzē, kā Kuldīgas novadā 
strādājam ar uzņēmējiem – mums ir laba sadarbība 
ar uzņēmējiem, daudzi deputāti ir uzņēmēji, notiek 
Uzņēmēju dienas par dažādām tēmām, tiek pasnieg-
tas uzņēmēju un amatnieku gada balvas.

– Ar šo jaunumu arī sāksim – kā jūs ikdienā pār
raugāt un koordinējat šīs gan Kurzemei, gan visai 
Latvijai svarīgās rūpes?

B. Kūma: – Uzņēmējdar-
bības centru izveidoja 
tikai pagājušajā gadā, mai-
noties ES fondu plānoša-
nas periodam. Ar VARAM 
lēmumu Uzņēmējdarbī-
bas centrs tika izveidots 
līdzšinējā ES Struktūrfon-
du informācijas centra 
vietā. Uzņēmējdarbības 
centri tika izveidoti, bal-
stoties uz pozitīvo piere-
dzi Latgales plānošanas 
reģionā, kur šāds centrs 
tapa jau 2013. gadā ar Norvēģijas Finanšu instrumenta 
pilotprojekta atbalstu. Sekmīgie rezultāti bija piemērs 
pārkārtoties arī citiem kolēģiem, gan bez norvēģu 
līdzekļiem. Finansējums mums ir mazs, toties ambī-
ciju, vajadzību un gribēšanas netrūkst, jo darbības 
joma ir plaša.

Vērtīgākais mantojums no ES Struktūrfondu informā-
cijas centra ir apjomīgā klientu datubāze. Gadu gaitā 
cilvēki ir pieraduši, ka mēs stāstām par fondiem un 
iespējām saņemt finansējumu. Interesenti, kā ierasts, 
turpina nākt (zvanīt, rakstīt) un vaicāt. Arī es pati strā-
dāju Struktūrfondu informācijas centrā kopš 2008. 
gada. Šobrīd informējamo loks ir sašaurinājies – tie ir 
esošie un topošie uzņēmēji, kas, manuprāt, būs iegu-
vēji, jo varam koncentrēties un strādāt tieši viņiem. 
Reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās izsūtām uz klientu 
e–pastiem aktuālo informāciju, kurā apkopots visu 
fondu piedāvājums. Adresātu sarakstā šobrīd ir ap 
1600 interesentu un gandrīz katru dienu piesakās vēl. 
Iespējams, ka tie ir ne tikai kurzemnieki.

Pēc tā, cik aktīvi jauni interesenti piesakās uz šīm 
aktualitātēm, saprotam, ka koncentrēts apkopojums 
par visiem fondiem vienuviet ir nepieciešams. Infor-
mācija tiek vākta visos iespējamos veidos, piedaloties 

dažādās sanāksmēs, semināros, pārskatot atbildīgo 
institūciju mājaslapas. Uzņēmējiem ir svarīgi savlaicī-
gi saņemt informāciju, jo brīdī, kad projektu konkurss 
jau izsludināts, mēneša laikā ir grūti izstrādāt labu 
projektu no nulles. Jābūt iepriekšējai informācijai, ka 
gaidāms uzņēmējam atbilstošs projektu konkurss, lai 
viņš varētu sagatavoties – teiksim, sameklēt poten-
ciālos iekārtu piegādātājus, izlemt, vai paša spēkiem 
varēs uzrakstīt projektu vai nāksies piesaistīt speciā-
listu. Projekti uzņēmēju vietā netiek rakstīti, viņi to 
arī neprasa – raksta paši vai atrod kādu profesionāli. 
Uzņēmējdarbības centrs var norādīt uz piemērotāko 
projektu programmu, mudināt pievērst uzmanību 
īpašiem konkursu noteikumiem. Dažreiz nākas arī 
pateikt, ka konkrētajai idejai nav piemērotu projektu 
konkursu. Un arī tā ir informācija, kas jāzina.

Tiem, kas jau īstenojuši kādu no fondu projektiem, 
ir vieglāk, bet iesācējs atnāk uz centru un taujā, kur 
šeit var atrast ERAF! Gluži Saldū, kur fiziski atrodas 
Uzņēmējdarbības centrs, tas vis nemājo! Taču attie-
cībā uz finansējuma piesaisti no fondiem skaidrs, 
ka informācijas apjoms ir milzīgs – uzņēmējam, kurš 
simtprocentīgi aizņemts savā biznesā, nav un nebūs 
laika meklēt informāciju, vēl jo vairāk – burties cauri 
programmu noteikumiem. To viņu vietā darām mēs, 
lasot un pētot, atzīmējot svarīgāko. Katra projekta 
sīkākās nianses no galvas nezinām, to ļoti labi pārzina 
konkrēto programmu pārvaldītāji, ar ko tad arī cenša-
mies savest kopā uzņēmējus. Darbs ar uzņēmējiem ir 
interesants, katru reizi kas jauns. Ir bijis, kad uzņēmējs 
sūrojas, ka fondus dalot pa labi un pa kreisi, bet viņa 
novadā nevienam netiekot. Atveram datubāzi un pie-
rādām, ka tā gluži tas nav, jo visur atrodas uzņēmēji, 
kas sekmīgi piesaistījuši fondu finansējumu.

ES struktūrfondu (ESF, ERAF un KF) dati ir apkopoti un 
pieejami. Grūtāk ir ar citu programmu finansējuma 
saņēmējiem, jo pārskatos parādās numuri, nevis kon-
krētu uzņēmumu un īstenošanas vietu atšifrējums. 
Vērtējot iepriekšējo plānošanas periodu, skaitļi rāda, 
ka mūsu Kurzemes reģiona rādītāji attiecībā uz ES 
struktūrfondu finansējuma piesaisti uzņēmējdarbībā 
nav slikti. Bet tas ir tikai tad, ja salīdzināšanu neveicam 
ar Rīgas plānošanas reģionu, kas būtiski izceļas uz 
pārējo plānošanas reģionu fona.



Uzņēmēju īstenotie projekti reģionos 2007.–2013. 
gada ES fondu plānošanas periodā (analizēta 2. dar
bības programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas”; 
finansējuma tiešie saņēmēji – uzņēmēji (SIA, I/K, 
AS, K/S))

Skaits Kopējais 
finan
sējums 
(milj. 
EUR)

(t. sk.) ES 
fondu 
finan
sējums 
(milj. 
EUR)

Rīgas plānošanas reģions 2758 550,28 204,39
Kurzemes plānošanas 
reģions

319 159,25 61,17

Zemgales plānošanas 
reģions

239 100,49 37,25

Latgales plānošanas 
reģions

171 56,91 19,02

Vidzemes plānošanas 
reģions

220 74,87 24,25

Tomēr informācijas vākšana un izplatīšana par fondu 
un programmu piedāvājumu ir tikai daļa no darba. 
Apkopojam arī informāciju par institūcijām, kas 
sniedz dažādu veidu atbalstu Kurzemes uzņēmējiem, 
lai varam ieteikt vēl citas iespējas. Vispirms, protams, 
tās ir pašvaldības, kas arvien mērķtiecīgāk atbalsta 
savus uzņēmējus. Būtisku palīdzību sniedz biznesa 
inkubatori, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs, ALTUM, LTRK, LDDK.

Ne vienmēr mūsu darbam ir jūtama atgriezeniskā 
saite – klienti bieži konsultējas pa tālruni vai e–pastu, 
nestādoties priekšā. Pēc laika, izskatot projektu īste-
notājus, var tikai minēt un mēģināt “atšifrēt” klientu 
pēc projekta idejas. Gadās arī piedzīvot gandarījuma 
brīžus. Man personīgi bija jauka tikšanās, kad mani 
uzrunāja jauneklis, kuru es uzreiz neatpazinu. Jaunais 
uzņēmējs teica paldies par padomiem, jo ieteiktajā 
projektu konkursā viņam bija veicies – viņš nodibinā-
jis uzņēmumu, startējis projektu konkursā, un šobrīd 
uzņēmums darbojas. Arī Priekules pusē uzņēmējs 
pēc mana ieteikuma sekmīgi strādā kokapstrādē un 
allaž aktīvi interesējas par jaunām iespējām. Šobrīd 
visaktīvāk esošajiem un topošajiem uzņēmējiem 
nākas skaidrot LEADER projektu programmu, jo daļā 
Kurzemes tā jau atvērta, pārējās teritorijās teju startēs. 
Liktos, ka programma ir sena un visiem viss skaidrs, 
kā arī LEADER programmu administratori – vietējās 
rīcības grupas aktīvi popularizē šo programmu, tomēr 
allaž atrodas jaunpienācēji. Mums ir piecas vietējās 
rīcības grupas – Saldus rajona attīstības biedrība, 
Liepājas rajona partnerība, Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija, Talsu rajona partnerība un “Darīsim paši!”. 
LEADER konkursi ir daudzsološi, vienkārši un sapro-
tami arī jaunajiem uzņēmējiem. Konkursiem ir laba 
atbalsta intensitāte – 70 procenti.

Nākotnes plāni mums, protams, ir lieli, galveno rūpi 
turēsim par mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Par 
mājražotājiem sekmīgi gādā Latvijas Lauku konsul-

tāciju centrs, tomēr arī viņus neaizmirstam. Pērn 
Kurzemes mājražotājus aizvedām pieredzes apmai-
ņas braucienā uz Jelgavu, kur veiksmīgi darbojas 
lauku labumu veikaliņš (arī Kuldīgā tāds ir). Tūrisma 
maršruti tiek veidoti, ņemot vērā mājražotāju piedā-
vājumu. Manuprāt, šāda veida pieredze ir izdevīga 
abām pusēm – viesi iepazīstas ar uzņēmumu, gūst 
iedvesmu, savukārt pie mājražotāja atbrauc autobuss 
ar interesentiem, kam tiek demonstrēts uzņēmums 
un tā gatavotā produkcija, un gandrīz katrs ciemiņš 
kaut ko nopērk. Šis paņēmiens – savest kopā cilvēkus 
– neprasa lielus finanšu līdzekļus, bet ir ļoti iedarbīgs, 
jo cilvēki savām acīm redz – jā, tas strādā. Plus vēl 
iespēja pabūt kopā ar ikdienā nezināmiem mājražo-
tājiem, satikt sev līdzīgos, apmainīties domām. Pat 
vienā pašvaldībā nereti cilvēki tikai jāsaved kopā. 
Mājražotājiem ir ļoti nepieciešams atbalsts no pašval-
dības, kā tas, piemēram, ir Kuldīgā.

E. Dreijere: – Baiba pareizi teica, ka cenšamies 
nedublēt, bet tieši otrādi – skatīties pēc iztrūkstoša-
jiem elementiem un strādāt papildinoši. Protams, 
gribam sekot Latgales plānošanas reģiona kolēģu 
piemēram, kuru pilotprojekta ietvaros paveiktajam 
ir labi rezultāti, tomēr skaidrs ir viens: šobrīd līdzi-
nāties nebūs viegli, jo resursi ir atšķirīgi, taču esam 
apņēmības pilni strādāt un atbalstu būvēt kaut uz 
projektiem. Bāze Saldū laba, daudziem uzņēmējiem 
“taciņa ir iestaigāta”, atbalsta iespējas zināmas, tomēr 
lielāki līdzekļi ļautu piesaistīt vairāk uzņēmējdarbī-
bas speciālistu. Mēs atzinīgi vērtējam šobrīd virzītos 
grozījumus Reģionālās attīstības likumā, kas paredz 
plānošanas reģioniem “oficiāli” piešķirt uzņēmējdar-
bības atbalsta funkciju un iezīmēt mūs kā vienus no 
“spēlētājiem” šajā lauciņā, bet pagaidām finansējums 
tam ir mazs. Nākotnē to plāno īstenot ar jaunajām 
politikas iniciatīvām. Kad tieši tas notiks, redzēsim.

– Jūsu darbošanās aptver visu Kurzemes reģionu, 
tomēr sēdekļi atrodas trīs dažādās vietās – Rīgā, 
Kuldīgā un Saldū. Kā jūs koordinējat savu darbību?

E. Dreijere: – Jā, neraugoties uz to, ka administrācijas 
struktūrvienības ir dažādās vietās reģionā, līdz šim tas 
mums nav traucējis pilnvērtīgi strādāt mums pieeja-
mo resursu ietvaros. Tiekamies regulāri, pēdējoreiz tā 
bija tikšanās Kuldīgā, kur mums ir Plānošanas nodaļa. 
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Tikšanās reizēs pulcējas visi speciālisti – Plānošanas 
nodaļa, Sabiedriskā transporta nodaļa, Uzņēmējdar-
bības centrs un administrācijas darbinieki no Rīgas 
biroja. Katrs izstāsta par paveikto, apspriežam aktua-
litātes, vienojamies par kopīgi veicamo, pārrunājam 
jautājumus, kurus būtu vērts virzīt izskatīšanai Attīs-
tības padomē. Nav tā, ka katrs dzīvojam savu dzīvi. 
Mūsu plānošanas reģionā šāda sistēma izveidojusies 
vēsturiski – administrācija atrodas Rīgā, un, manuprāt, 
tas nebūt nav slikti, jo saikne ar minētajām pārvaldes 
institūcijām tur ir visparocīgākā.

B. Kūma: – Arī mums, kārtojot jautājumus galvaspil-
sētā, šī iespēja ir ļoti izdevīga, pat tādam sīkumam, 
kas Rīgā radītu lielas problēmas – auto novietošanai, 
lai mierīgi varētu doties uz dažādām iestādēm, pieda-
līties sanāksmēs.

– Jūs esat darītājas. Cik lielā mērā jūsu veikumu 
ietekmē politiķi?

E. Dreijere: – Administrācija ir izpildvara, bet lēmē-
ji ir Attīstības padome, kas pulcējas reizi mēnesī, 
izņemot vasaras atvaļinājumu laiku, kad gadās kāds 
brīvs mēnesis no padomes sēdēm. Sēdēs izskata gan 
pašvaldību ierosinājumus, gan administrācijas jaunos 
priekšlikumus, uzaicinām arī ministriju un citu valsts 
institūciju pārstāvjus. Pēc tam mēs rīkojamies atbil-
stoši sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

Attīstības padomes sastāvs un priekšsēdētājs tiek 
ievēlēts divu mēnešu laikā pēc pašvaldību vēlēšanām, 
un šobrīd to vada Kuldīgas novada domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa. Zinu, ka citos plānošanas reģio-
nos valda citi principi, piemēram, rotācija. Reģiona 
darbības sākumā rotācija pastāvēja arī Kurzemē, taču 
Attīstības padome nonāca pie secinājuma, ka tā neat-
taisnojas. Pusgada laikā Attīstības padomes priekš-
sēdētājam ir grūti iedziļināties visos jautājumos tik 
pamatīgi, lai atbilstošā līmenī pārstāvētu savu reģionu 
ministrijās. Tas ir viens no priekšsēdētāja svarīgāka-
jiem uzdevumiem. Pusgada laikā pamazām iejuties 
situācijā, priekšsēdētājs būtu spiests atdot savu vietu 
citam. Tas nelikās tālredzīgi, tāpēc sākotnējo rotāciju 
nomainīja ar Attīstības padomes priekšsēdētāja ievē-
lēšanu pēc pašvaldību vēlēšanām.

– Kā sadarbojaties ar kolēģiem citos plānošanas 
reģionos?

B. Kūma: – Ļoti cieši. Par uzņēmējdarbības problē-
mām sazvanāmies vai sazināmies skaipā gandrīz katru 
dienu, “pačatojam”. Veselīga konkurence ir dzinulis. 
Kad apkopo rezultātus par iepriekšējiem periodiem, 
ir gandarījums redzēt, ka neesam pēdējie. Protams, 
Rīgu pārspēt mums neizdosies.

L. Stikāne: – Nav, protams, oficiāli reglamentēta sadar-
bības mehānisma, taču ikdienā izstrādājušies dabiski 
mehānismi, kā sadarboties un nodot informāciju.

E. Dreijere: – Arī administrācijas vadītāju līmenī sazva-
nāmies bieži, jo gan darbi, gan raizes mums kopējas. 
Ir jautājumi, kur viens nevar būt darītājs. Ja arī gadās 
kādas neskaidrības, tās izrunājam, bet parasti strādā-
jam draudzīgi visi kopā. Protams, projektu aspektā 
sanākam konkurenti, tomēr šajā plānošanas periodā 
esam nākuši pie atklāsmes: konkurence ir liela, un, 
jo mazāk mēs sadarbosimies, jo mazākas iespējas 
būs tikt pie finansējuma katram atsevišķi un visiem 
kopā. Aizvadīto gadu laikā visi esam kļuvuši zinošā-
ki, mākam rakstīt kvalitatīvus projektu pieteikumus, 
tāpēc esam arvien vairāk ieinteresēti sadarboties arī 
starpreģionāli – veidot kopējus projektus gan ar Rīgas, 
gan Vidzemes, gan citiem kolēģiem.

– Un kā ar ārzemniekiem?

E. Dreijere: – Kā nu bez viņiem. Apjomīgākie ir pār-
robežu sadarbības programmas projekti. Viena no 
labvēlīgākajām pārrobežu sadarbības programmām 
mums ir Latvijas – Lietuvas programma. Ar lietuvie-
šiem mums ir kopēja robeža un kopējas intereses. 
Tomēr tā nebūt nav vienīgā programma, kurā mēs 
īstenojam projektus. Tie tiek īstenoti gan ar struk-
tūrfondu atbalstu, gan Norvēģijas Finanšu instru-
mentu, Centrālās Baltijas, kā arī Igaunijas – Latvijas 
programmu. Par pēdējo gan dažkārt nākas dzirdēt: 
kas gan Kurzemei kopējs ar Igauniju, bet mums ir 
kopēja Baltijas jūra. Projekti ir mūsu instruments, kā 
veicināt reģiona attīstību, jo šajā brīdī reģiona attīstī-
bas stratēģiju un attīstības programmu varam īstenot 
tikai, balstoties uz ārvalstu finanšu līdzekļiem. Tomēr, 
domājams, ka tas nav labākais veids, kā sasniegt tos 
mērķus, par ko ir vienojušās 20 pašvaldības, un tam 
vajadzētu paredzēt stabilu finansējumu. Mēs rakstām 
projektus, startējam atklātos konkursos, bet ne vien-
mēr un ne visur var veikties, kaut arī strādājam pēc 
labākās sirdsapziņas.

– Vai, aizmirstot par finansējumu, jūs būtu gatavi 
jauniem uzdevumiem? Kurās jomās jūtaties spēcī
gi?

E. Dreijere: – Iepriekšējos gados plānošanas reģioni 
iesaistījās vienā no Izglītības un zinātnes ministrijas 
īstenotajiem projektiem, kurā tika izstrādāts modelis, 
kā īstenot mūžizglītību jeb pieaugušo izglītību Latvijā. 
Dokumentu izstrādes gaitā tika iezīmēta arī plānoša-
nas reģionu koordinējošā loma, kas atspoguļota gan 
Izglītības attīstības pamatnostādnēs, gan arī Darbības 
programmā SAM 8.4.1, kurā plānošanas reģioni tika 
paredzēti kā sadarbības partneri. Mums bija vīzija, 
kā mēs varētu strādāt un koordinēt mūžizglītības 
jautājumus reģionā, tomēr šobrīd šī situācija ir mai-
nījusies. Taču, neraugoties uz to, mēs reģionā esam 
izveidojuši pašvaldības pieaugušo izglītības speciā-
listu koordinācijas tīklu; un vidēji reizi pāris mēnešos 
sanākam kopā, lai pārrunātu aktualitātes pašvaldībās, 
iepazīstinātu ar jaunumiem no ministrijām, rosinātu 
savstarpēji dalīties pieredzē.



“LOGS” VIESOS

LOGS54

Neatkarīgi no mums piešķirtajām funkcijām mēs strā-
dājam reģiona attīstībai un, piesaistot ES finansējumu, 
ieviešam projektus vides aizsardzības jomā, profesio-
nālajā un mūžizglītībā, uzņēmējdarbības atbalsta vei-
cināšanai, tūrisma attīstībai un sociālajā jomā. Projek-
tu saraksts ir apjomīgs, un tāds pats ir arī piesaistītais 
finansējums. Līdzīgi ceram strādāt arī jaunajā plāno-
šanas periodā, kas nupat sācis uzņemt apgriezienus.

Gribu vēl piebilst, ka reģionā ļoti labi tikām galā ar 
sabiedriskā transporta plānošanu reģionālā vietējās 
nozīmes maršrutu tīklā, sasniedzām labākos rādītā-
jus Latvijā. Tāpēc mums ir neliels rūgtums, ka dažā-
du apsvērumu dēļ šo funkciju reģioniem noņēma. 
Šobrīd reģions līdzdarbojas Sabiedriskā transporta 
padomē, tomēr nevar teikt, ka mūsu ietekme un spēja 
būt elastīgiem ir palikusi nemainīga. Ciešā sadarbībā 
ar pašvaldībām pārskatām maršrutu tīklu, analizējam, 
kur nepieciešamas izmaiņas, un sniedzam priekšli-
kumus Autotransporta direkcijai par nepieciešama-
jām izmaiņām vai jauniem reisiem maršrutos. Tālāk 
visi priekšlikumi tiek skatīti šajā padomē. Pagājušajā 
gadā Sabiedriskā transporta nodaļa aktīvi strādāja arī 
pie skolēnu maršrutu tīkla apzināšanas reģionā un 
analizēja to kopsakarā ar reģionālo vietējās nozīmes 
maršrutu tīklu. Šī informācija tālāk tika nodota gan 
VSIA “Autotransporta direkcija” pārziņā, gan arī tām 
pašvaldībām, kuras izteica vēlmi pārskatīt savas paš-
valdības skolēnu pārvadājumu tīkla pārklāšanos ar 
reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklu.

Runājot par izaicinājumiem plānošanas reģioniem, 
pašlaik priekšplānā izvirzījies jauns uzdevums – dein-
stitucionalizācija, kas prasa īpašu pieeju un uzliek 
mums lielu atbildību gan par procesu un tajā iesaistī-
tajiem cilvēkiem, gan piešķirtā lielā finansējuma izlie-
tojumu. Šajā sfērā gan esam tikai Ministru kabineta 
noteikumu strikti īstenotāji, pašu brīvām idejām te 
nav vietas. Tiekamies ar pašvaldībām, pašlaik notiek 
līgumu slēgšanas procedūra. Pašvaldību pārstāvji 
zvana mums, konsultējas. Ja nespējam rast atbildi, 
zvanām ministrijas speciālistiem. Skaidrs, ka šajā pro-
cesā ļoti svarīgs būs darbs sabiedrības informēšanai 
un savā ziņā arī attieksmes maiņai.

L. Stikāne: – Kurzemes reģiona deinsitucionalizā-
cijas projekta nosaukums ir “Kurzeme visiem”, kas, 
mūsuprāt, ir daudz atvērtāks un aicinošāks nekā grūti 
izrunājamais “deinstitucionalizācija” vai bieži lietotais 
saīsinājums “DI”.

E. Dreijere: – Sarunā vēl nepieminējām kultūru. 
Uzskatu, ka lielā mērā tieši kultūra ir tā, kas veido 
mūsu sabiedrību. Jau otro gadu plānošanas reģions ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īsteno Kurzemes 
reģiona kultūras programmu, piešķirot finansējumu 
dažādu kultūras projektu īstenošanai reģionā. Nupat 
– 22. aprīlī Valsts kultūrkapitāla fonda padome nolē-
ma apstiprināt “Kurzemes kultūras programmas 2016” 
ekspertu komisijas vērtējumu un Kurzemes kultūras 

programmas projektu konkursā piešķirt finansējumu 
62 kultūras projektiem par kopējo summu 71  260 
eiro. Naudas, kā vienmēr, ir stipri par maz – ekspertu 
komisija izskatīja 117 projektu iesniegumus par kopē-
jo pieprasīto summu 376 938,71 eiro apmērā.

Būtiskas izmaiņas ir arī plānošanas reģionu un Kultū-
ras ministrijas sadarbībā. Kopš 2009. gada Kultūras 
ministrija ar plānošanas reģioniem katru gadu slēdza 
deleģēšanas līgumus par valsts pārvaldes uzdevumu 
pildīšanu. Proti, plānošanas reģioniem tika uzticēti 
darbi par informācijas papildināšanu Latvijas digitā-
lajā kultūras kartē, kā arī deleģēts metodiskais darbs 
reģionā, aicinot kopā pašvaldību kultūras speciālis-
tus. Kopš šā gada atsevišķs darbs reģionā ar kultūras 
speciālistiem no plānošanas reģioniem šobrīd netiek 
paredzēts, jo deleģēšanas līgumi vairs netiek slēgti.

– Kāds izskatās reģions plānotāja skatījumā?

L. Stikāne: – Kurzemes reģions ir visai neviendabīgs 
– divas lielās pilsētas, ļoti mazi novadi, reti apdzīvoti 
novadi. Tas prasa atšķirīgu pieeju. Viena no plānoša-
nas reģiona funkcijām ir telpiskā plānošana. Būtiskā-
kais tagad – ieviest nesen izstrādātos un apstiprinātos 
plānošanas reģiona plānošanas dokumentus. Visiem 
reģioniem, kā arī katrai pašvaldībai ir jāizstrādā ilgt-
spējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. 
Mūsu uzdevums, cik vien tas ir mūsu spēkos, īstenot 
attīstības programmu piecu gadu laikā un stratēģiju 
15 gadu laikā. Tā kā nesen sācies jaunais plānošanas 
periods, šobrīd pašvaldības aktualizē savus plānoša-
nas dokumentus, lai tie saskanētu ar paredzēto fondu 
līdzekļu izlietojumu.

Otrs uzdevums ir uzraudzīt  un koordinēt pašvaldību 
teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi un ievieša-
nu, sniegt atbalstu reģiona plānotājiem. Pozitīvi, ka 
visām Kurzemes pašvaldībām ir apstiprinātas ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, kā arī 
18 pašvaldībām ir apstiprināti teritorijas plānojumi un 
vēl divām – teritorijas plānojumi ir izstrādes procesā.

– Kas paredzēts Kurzemes nākotnē?

– Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kopsavilkums kon-
spektīvi ir skaidrots nesen iznākušajā bukletā – vīzija, 
prioritātes, ilgtermiņa mērķi.
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L. Stikāne: – Līdzīgi kā pašvaldībām, arī Kurzemes PR 
stratēģija balstās uz trim ilgtspējības “vaļiem” – vide, 
ekonomika un sociālā sfēra jeb cilvēks. Reizēm tām 
piepulcē ceturto – pārvaldību, kas ļauj labāk koordi-
nēt visus trīs ilgtspējības aspektus. Mums jāgādā, lai 
visi trīs būtu līdzsvarā. Starp Kurzemes prioritātēm 
pašlaik priekšplānā izvirzās “viedā” specializācija – 
tehnoloģiju attīstība, attālinātie risinājumi gan pār-
valdības, gan uzņēmējdarbības ziņā. Tā kā Kurzemes 
teritorijā atrodas ievērojama daļa no Latvijas 500 
kilometru garās jūras piekrastes, viens no uzsvariem 
noteikti būs uz piekrasti, kas ir viena no mūsu lielā-
kajām vērtībām. Uzņēmējdarbības attīstība un dzīves 
vides uzlabošana ir gan Kurzemei, gan citiem reģio-
niem būtiski mērķi.

Katras pašvaldības uzdevums – atrast savu īpašo vietu 
un mērķi. No savas pieredzes varu teikt: salīdzinot ar 
citām Eiropas pilsētām un pašvaldībām, mūsu pašval-
dības, arī mazās, prot atrast iespēju, kā ieinteresēt par 
sevi un piesaistīt tūristus. Kurzeme varbūt ir specifisks 
reģions, jo sava taisnība ir senajam teicienam par lep-
najiem kurzemniekiem. Mūsējiem patīk katram cīnī-
ties par sevi. Tomēr Kurzemes novadiem ir nepiecie-
šams plānošanas reģions kā atbalsta institūcija. Te viņi 
rod iespēju skaļāk pateikt savu viedokli un gūt atbalstu.

E. Dreijere: – Ja runājam par nākotni, tad no adminis-
trācijas viedokļa šobrīd lielie darbi saistās ar reģionāla 
līmeņa projektu iniciēšanu, izstrādi un ieviešanu. Kā 
vienmēr, arī tagad kādi projekti noslēdzas, top jauni, 
ir idejas, kas teju jāpabeidz un jānodod tālākai vērtē-
šanai. Apstiprināti projekti ir iespēja īstenot attīstības 
programmu un veicināt reģiona attīstību. Tūlīt jāie-
sniedz Igaunijas – Latvijas programmas pārrobežu 
sadarbības projekta ideja, kurā akcentēsim indus-
triālo mantojumu, kā arī projekta ideja sadarbībā ar 
Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu par pie-
kļuves nodrošināšanu glābējiem jūras krastam – ne 
tikai iedzīvotāju glābšanu, bet arī dažādu ekoloģisko 
vai dabas katastrofu gadījumos. Sadarbībā ar “Lauku 
ceļotāju” plānošanas reģions izstrādā ideju par starp-
tautiskā garās distances kājāmgājēju maršruta izveidi 

gar Baltijas jūru un tā iekļaušanu E9 maršrutā. Visā 
Eiropā tie, protams, būs kilometru tūkstoši.

E. Dreijere: – Iepriekšējā plānošanas periodā pārro-
bežu sadarbības projektos mums izdevās sasniegt 
ļoti labus rādītājus – reģionu attīstībai piesaistījām 
astoņus miljonus eiro. Administrācijas budžets, kuru 
izlietojām tik lielu līdzekļu piesaistei, ir tikai neliela 
daļa. Gribētos teikt, ka projektu jomā administrācija 
ir strādājusi efektīvi. Esam īstenojuši piecus “miljona 
projektus”. Viens no tiem – “Mana sociālā atbildība 
(My Response)” guva atzinīgu Eiropas Komisijas novēr-
tējumu. Astoņi Latvijas un pieci Lietuvas partneri 
uzlaboja apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti cilvēkiem 
ar invaliditāti, īpašu uzmanību pievēršot universālā 
dizaina principiem un to nozīmei sociālās integrācijas 
uzlabošanā. Veidojot jebkuru jaunu pakalpojumu, 
pašvaldības mudinām veidot visiem pieejamu vidi. 
Ļoti apjomīgs gan investīciju, gan partneru skaita ziņā 
bija projekts “Riverways”, ko īstenojām kopā ar Vidze-
mes un Rīgas kolēģiem. Izpētījām 13 Kurzemes upes, 
sakopām tās, iekārtojām piestātnes, atpūtas vietas, 
izstrādājām jaunus maršrutus laivotājiem un izdevām 
apjomīgu ūdenstūrisma karšu ceļvedi un šobrīd arī 
uzturam mājaslapu www.upesoga.lv par laivošanas 
iespējām Latvijā un Igaunijā.

Šobrīd, gatavojoties Latvijas – Lietuvas programmai 
(Lat–Lit), gribam veidot Kurzemes reģiona “kopbildi”, 
kurā savietot visu pašvaldību intereses. Pašvaldībām 
lūdzām informēt par vēlmi iesaistīties iepriekš defi-
nētajās projektu idejās, kas izriet no reģiona attīstības 
programmas un ir saskaņā ar Lat–Lit programmas 
prioritātēm, kā arī minēt svarīgās jomas, kas izriet no 
pašvaldību attīstības programmām. Tā varēsim izana-
lizēt, kura programmas piedāvātā iespēja interesē 
tikai vienu pašvaldību, bet kura – divas, trīs, vairākas, 
varbūt pat visas. Tad vērtēsim, kuru ieceri gudrāk būtu 
īstenot atsevišķai pašvaldībai, kuru – reģionam.

Kurzemes plānošanas reģionā viesojās Gunta 
Klismeta un Daina Oliņa. Paldies Ingas Bērziņas 
“komandai” par atbalstu materiāla tapšanā!

Kurzemnieki ciemos pie 
sadarbības partneriem 
Ukmerģē (Lietuvā)
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Aprīļa trešajā nedēļā tika atzīmēta ikgadējā Latvijas 
Bibliotēku nedēļa, kuras mērķis ir sabiedrībā popu
larizēt bibliotēkas un to pakalpojumus, grāmatas 
un lasīšanu, kā arī diskutēt par nozares aktualitā
tēm. Šāgada bibliotēku nedēļas motīvs bija – “Attie
cības. Sadarbība. Kopiena”, un tās ietvaros tika 
izcelta bibliotēkas mainīgā loma mūsdienu sabied
rībā, atbalstot vietējo kopienu aktuālās vajadzības.

Foto: Indriķis Stūrmanis

Latvijas Bibliotēku nedēļas centrālais pasākums bija 
pirmais Latvijas bibliotēku festivāls, kas norisinājās 
19. un 20. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB). 
To veidoja trīs savstarpēji saistīti pasākumi – Latvijas 
bibliotekāru 18. konference, gadskārtējo Gada balvu 
pasniegšanas ceremonija un bibliotēku ideju tirgus, 
kur bibliotēkas un to partneri no visiem Latvijas nova-
diem dalījās pieredzē un lepojās ar saviem projek-
tiem, izstādēm un veiksmes stāstiem, tādējādi veici-
not zināšanu un pieredzes apmaiņu neformālā radošā 
gaisotnē un gūstot iedvesmu jaunām aktivitātēm.

Latvijas bibliotekāru 18. konference “Attiecības. 
Sadarbība. Kopiena” tika veltīta sadarbībai, attiecī-
bām sadarbībā, sadarbībai kopienā un kopienas attīs-
tības labā. Konferences redzespunktā bija bibliotēka 
ne tikai kā vieta, kas partnerību rezultātā nodrošina 
pieeju informācijai un zināšanām, mākslinieciskās 
jaunrades attīstībai, kultūrai, izklaidei un mūžizglī-
tībai, bet arī kā vieta, kurā nepārtrauktā kustībā tiek 
savienoti un apvienoti kopienās cilvēki un to inte-
reses. Konferencē tika runāts par bibliotēku, sadar-
bības partneru un kopienu mijiedarbību dažādās 
bibliotēku darba jomās. Konferences goda viesis bija 
Lielbritānijas Licencēto bibliotēku un informācijas 
speciālistu institūta izpilddirektors Niks Pūls, kurš 
pastāstīja par pārmaiņām, kuru vidū šobrīd ir Lielbri-
tānijas bibliotēkas.

Mūsu kultūras ainavā bibliotēku nozare ir kā pastā-
vīgs, drošs un ilgtspējīgs stiprinājuma elements, kas 

spējīgs izturēt vislielākos laika izaicinājumus. Klasiskā 
darbības joma, kuras konvencionālie pirmsākumi 
attiecas uz 16. gadsimta sākumu, ir nemitīgā atjaunot-
nes kustībā, mērķtiecīgi apgūstot un pielāgojot savai 
specifiskajai darbībai visjaunākos cilvēces tehnolo-
ģiskos sasniegumus.

Latvijas iedzīvotāji var pamatoti lepoties ar jauno Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas ēku, Gaismas tīklu, strau-
jos tempos tapušiem bibliotēku digitālajiem krāju-
miem, plašo publisko bibliotēku tīklu. Bibliotēku dar-
bība ir svarīga ne tikai nozares atbildīgajai – Kultūras 
ministrijai, bet arī citām valsts pārvaldes institūcijām 
un, protams – pašvaldībām. Dažādu tautsaimniecības 
nozaru kontekstā bibliotēkām ir sinerģiska ietekme 
izglītības, mūžizglītības un darbaspēka profesionālās 
kvalitātes attīstībā. Bibliotēkas ir neatņemams part-
neris jebkuras nozares mērķu sasniegšanā, mūsdie-
nu zinātnes pētniecības virzienu īstenošanā, radošo 
industriju un mākslas attīstībā.

Bibliotēkas joprojām ir visaktīvāk apmeklētās kultūras 
nozares institūcijas. Latvijā patlaban darbojas 797 
pašvaldību publiskās bibliotēkas. Tās apmeklētas 
vairāk nekā 21 miljonu reižu. Bibliotēkas ir vajadzīgas 
ļoti lielai sabiedrības daļai, 57% valsts iedzīvotāju 
izmanto dažādus bibliotēku pakalpojumus. Gadu 
no gada pieaug arī bibliotēku darbības finansējums, 
tomēr tām joprojām pietrūkst finanšu līdzekļu krā-
jumu papildināšanai, informācijas tehnoloģiju un 
datortehnikas atjaunināšanai, bibliotēku darbinieku 
darba samaksas palielināšanai un tuvināšanai vidējai 
darba samaksai sabiedriskajā sektorā valstī.

Jebkuras bibliotēkas krājums ir rūpīgi atlasītu doku-
mentu kopums, tas neveidojas nejauši, tiek veikta 
rūpīga atlase, pirms katrs dokuments iegulst biblio-
tēkas plauktā. Grāmatu dāvinājumi bibliotēkām ir 
viens no krājumu papildināšanas veidiem. Bibliotē-
kas pieņem fizisku un juridisku personu dāvināju-
mus, kas atbilst to krājumu veidošanas un attīstības 
pamatprincipiem, to nosaka katras bibliotēkas tips, 
uzliktie uzdevumi, lasītāju pieprasījumi. Bibliotēku 
mājaslapās var atrast informāciju par grāmatu vai 
citu iespieddarbu dāvinājumiem, kas nepieciešami 
bibliotēkām.

Bibliotēku Gada balvu svinīgā ceremonija

19. aprīlī Gaismas pils Ziedoņa zālē Latvijas Bib-
liotekāru biedrība un Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Atbalsta biedrība svinīgā ceremonijā un svētku 
noskaņās pasniedza balvas labākajiem Latvijas bib-
liotekāriem – konkursu “Gada bibliotekārs 2015” un 
“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētājiem.

LATVIJAS BIBLIOTĒKU NEDĒĻA
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Balvas tiek piešķirtas par bibliotekāru sasniegumiem, 
ieguldījumu, izcilību, attieksmi pret savu darbu un 
lasītājiem. Konkursā “Pagasta bibliotekārs – gaismas 
nesējs” balvu saņēma četri bibliotekāri no Kurzemes, 
Latgales, Vidzemes un Zemgales. Balva piešķirta lauku 
bibliotekāriem, kuri aktīvi darbojas savā pagastā un 
bibliotēkā, veido to par “mazo gaismas pili”, neaizstā-
jamu izglītošanās un kultūras centru un mājīgu satik-
šanās un aktivitāšu vietu vietējiem iedzīvotājiem. Kon-
kursam bibliotekārus piesaka lasītāji, tādējādi pasakot 
paldies un novērtējot bibliotekāru darbu.

LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne 
Būde: “Pagasta bibliotekārs – “gaismas nesējs” ļauj 
atklāt lieliskus, spilgtus, aktīvus un ambiciozus cilvēkus 
tuvākās un tālākās Latvijas vietās. Tas liek sajust lep
numu un iedvesmo. Lai mēs arī ikdienā atpazītu savus 
“gaismas nesējus”, katrs laureāts saņem simbolisku 
nozīmīti atvērtas grāmatas veidolā. Tā simbolizē biblio
tekāra profesiju, gudrību, lasītprieku, atvērtību un mūsu 
visu Paldies!”

Šogad balvu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” 
Kurzemes reģionā saņēma Kuldīgas novada Pelču 
pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite. Viņa 
par savu misiju uzskata – iedvesmot cilvēkus un pada-
rīt viņu ikdienu labāku, skaistāku, dot cerību nākot-
nei. Ar lielu degsmi Daina bibliotēkā pasniedz spāņu 
valodas kursus un organizē ekskursijas Pelču pilī, kas 
ir arī bibliotēkas mājvieta. Viņas vadītā bibliotēka ir 
pirmā bibliotēka Latvijā, kas saņēmusi starptautisku 
inovāciju balvu publiskajām bibliotēkām izglītības 
jomā par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības 
skola”. Daina pasaulē nes ne vien Pelču, bet arī Kuldī-
gas un Latvijas vārdu.

“Gaismas nesējas” tituls Latgalē aizceļoja uz Rēzek
nes novada Feimaņu pagasta bibliotēku, kur jau 
34 gadus strādā Erna Ulase. Lasītāji viņu sauc par 
Grāmatu māti un Gaismas bruņinieci. Pieteikuma 
vēstulē Feimaņu bibliotēkas apmeklētāji atzīst, ka “ar 
savu dzīvesprieku un atvērtību mūsu bibliotekāre rosina 
mūs mīlēt lasīt vēl un vēl”. Erna uzskata, ka viņu visla-
bāk raksturo dzejnieces Ārijas Elksnes dzeja: “Sevī viss 
man jāatrod. Jāatrod – un jāatdod. Jā, bet kas tad galu 
galā man no dzīves pašam paliks? Labākais no labākā 
– apziņa, ka ir ko dot.”

Par “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” laureātu 
Vidzemē izraudzīta Andra Auniņa no Burtnieku 
novada Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas. Lasītāju 
vēstulē par Andru rakstīts: “Viņu var apbrīnot ne tikai 
kā sava amata meistari, bet arī kā cilvēku, kurš prot pie
ņemt ikvienu un kopā ar piemeklēto vai ieteikto grāmatu 
tam līdzi iedot sirdsgudrību un ticību labajam. Tikšanās 
ar Andru ir veids, kā pasauli padarīt labāku.” Andra 
tēlaini saka, ka “cilvēki ir kā dvēseļu dārza stādi. Un 
man ir tā laime klusi un neredzami, laipni un labestīgi šo 
dārzu kopt, raisīt ziedus un cerēt uz augļu ražu”.

“Gaismas nesējas” balvu Zemgalē šogad saņēma 
Emma Malahovska no Ilūkstes novada Bebrenes 
pagasta biliotēkas. Viņa par bibliotekāri Bebrenes 
bibliotēkā strādā 27 gadus. Bebrenes iedzīvotāji saka, 
ka Emmai vienmēr ir simts un viena ideja jebkuras 
situācijas atrisināšanai un pagasta ļaužu dzīves “izkrā-
sošanai”. Viņas sakrātie Bebrenes vēstures materiāli ir 
muzeja ekspozīcijas vērti, un Emma raksta arī grāmatu 
par pagasta cilvēkiem un vēstures līkločiem. Par savu 
lielāko sasniegumu viņa uzskata to, ka cilvēki lasa 
grāmatas un ar prieku nāk uz bibliotēku.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība kon-
kursu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” orga-
nizēja jau devīto reizi. Šogad konkursam lasītāji pie-
teica 54 pagastu bibliotekārus. Kandidātus atbilstoši 
konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja LNB Atbalsta 
biedrības žūrija, konsultējoties ar Latvijas Bibliotekā-
ru biedrības (LBB) pārstāvjiem un reģionu galvena-
jiem bibliotekāriem.

Savukārt, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru 
biedrības biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvā-
ko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spē-
jis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro 
sabiedrību kopumā, LBB šogad pirmo reizi izsludi-
nāja konkursu “Gada bibliotekārs”. Pretendenti tika 
vērtēti divās nominācijās: mūžizglītības pasākumu 
īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītoša-
nu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu 
un iedvesmošanu, un bibliotēku interešu pārstāvnie-
cības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietek-
mes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža 
celšanu.

Bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā par pārāko 
šogad tika atzīts un titulu “Gada bibliotekārs 2016” 
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saņēma Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas 
centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons.

LBB Gada bibliotekāra balva tiek piešķirta par sniegu-
mu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Kursīšu pagasta 
bibliotēkā – informācijas centrā pērn notikuši daudz 
un dažādi pasākumi (65 tematiski pasākumi un akti-
vitātes, 77 izstādes), uzsākta trīs jaunu projektu veik-
smīga īstenošana. Bibliotēka sadarbojas ar visdažā-
dākajiem partneriem. 2015. gadā bibliotēka veiksmīgi 
turpināja “Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmu”, 
kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju interesi par savu 
“gaismas pili”, iesaisti bibliotēkas organizētajos pasā-
kumos un programmās, bibliotēkas tēla veidošanā, 
kā arī radīt piederības izjūtu un lepnumu par savu 
bibliotēku. Bibliotēkai izdevies piesaistīt arī vairākus 
sponsorus un atbalstītājus.

Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu attīs-
tības un metodiskā darba nodaļas galvenā metodiķe, 
LBB Kurzemes nodaļas biedre Aija Pelīte: “Kursī
šu pagasta bibliotēka – informācijas centrs ir kultū
ras ie stāde, kuras aktivitātes ir saistošas, noderīgas 
un interesantas ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet 
arī kolēģiem citviet Latvijā. Ar bibliotēkas darbu lepo
jas pagasta un novada pašvaldības vadītāji, pieredzes 
nolūkos to apmeklē reģiona, Latvijas un arī pasaules 
bibliotēku pārstāvji. Mārtiņš prezentējis savas un nova
da bibliotēku veikumu vairākās konferencēs un seminā
ros, iedvesmojot kolēģus darba pilnveidošanā un ideju 
realizēšanā. Mārtiņa darbs iedvesmo, uzmundrina un 
“sapurina” pat viskūtrākos, jo ir kam līdzināties un uz ko 
tiekties bibliotēku darbā.”

Konkursa nominācijā par 
izcilu sniegumu mūžiz-
glītības pasākumu īste-
nošanā, kas saistīti ar 
iedzīvotāju izglītošanu, 
kompetenču paaugstinā-
šanu, kapacitātes celšanu 
un iedvesmošanu, par 
laureāti šogad izraudzīta 
Pelču pagasta bibliotēkas 
vadītāja Daina Girvaite.

Viens no Pelču pagasta bibliotēkas galvenajiem stra-
tēģiskajiem virzieniem ir mūžizglītības piedāvājums 
pieaugušajiem. 2015. gadā Pelčos attīstīts mūžizglī-
tības projekts “Spāņu valodas draugu klubs”. Šobrīd 
Pelču pagasta bibliotēkā spāņu valodas nodarbības 
notiek deviņus mēnešus gadā divreiz nedēļā. Par šo 
projektu interesējas ne tikai pelčenieki, bet arī ļaudis 
no apkārtējiem pagastiem un Kuldīgas. Nodarbī-
bas notiek bez maksas, brīvā un atraisītā gaisotnē, 
daudz izmantojot bibliotēkā pieejamos elektroniskos 
resursus – audiovizuālos un videomateriālus, mūzi-
ku, deju, tradīcijas un arī spāņu ēdienu gatavošanas 
meistarklases. Pateicoties Dainas aktivitātēm, šis pro-
jekts radījis interesi arī starptautiskā līmenī – Pelču 

bibliotēka noslēgusi sadarbības līgumu ar Viānas 
publisko bibliotēku Spānijā.

Pati Daina Girvaite teic: “Man ir prieks dalīties tajā, ko 
esmu apguvusi, un iedvesmot citus, bet vislielākais gan
darījums ir redzēt prieku un ieinteresētību mūžizglītības 
projekta dalībnieku acīs un apziņa, ka izdevies arī viņus 
“inficēt” ar skaisto un interesanto spāņu kultūras pasau
lē. Esmu laimīga, ka esmu bibliotekāre, jo šis darbs man 
sniedz iespēju izpausties un pilnveidoties – būt arī mūž
izglītības pasniedzējai, kaut gan man nav universitātes 
grāda pedagoģijā un manas izglītotājas prasmes ir tikai 
reālā pieredzē gūtas, tāpēc arī sevi pieskaitu Pelču bib
liotēkas mūžizglītības studentiem – mācot citus, mācos 
arī pati, un tas ir brīnišķīgi, patiešām novēlu šādu piere
dzi jebkuram bibliotekāram.”

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietniece 
darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale atzīst: 
“Šo kursu apmeklētība un dalībnieku neatslābstošā inte
rese ir pierādījums tam, ka arī laukos cilvēki ir izslāpuši 
pēc kultūras aktivitātēm, pēc kopābūšanas un uzma
nības. Citviet pasaulē šādas valodas kafejnīcas nav 
nekas jauns, un Latvijā, iespējams, pateicoties Dainas 
piemēram, tiks uzsākti līdzīgi projekti, kuros ar valodas 
zināšanām un ne tikai tām dalīsies bibliotekāri vai lieto
tāji, jo Daina ir atvērta ikvienam piedāvājumam stāstīt 
par savām zināšanām.”

Diskusija “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam!”

Savukārt 22. aprīlī Pašvaldību savienībā notika tieš
saistes diskusija “Lasām pa vecam, lasām pa jau
nam!”, ko organizēja Latvijas Bibliotekāru biedrība 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Diskusijā tika 
apspriesta lasīšanas 
un lasīšanas prasmju 
nozīme indivīdu un 
kopienu attīstībā un 
lasīšanas veicinā-
šana sabiedrībā, it 
īpašu bērnu un jau-
niešu vidū. Diskusi-
jas gaitā tika mēģi-
nāts rast atbildes 
uz virkni jautājumu 
– kāpēc cilvēkam ir 
svarīgi lasīt, kāpēc 

būtiski ir lasīt tieši grāmatas, ko lasīšana dod pašam 
cilvēkam un sabiedrībai kopumā, ko par lasīšanas 
paradumiem liecina šābrīža situācija Latvijas grāmat-
nīcās un bibliotēkās, kādu nišu Latvijā ieņēmušas 
e–grāmatas un audiogrāmatas, vai ar to palīdzību var 
piesaistīt lasīšanai bērnus un jauniešus?

Sagatavojuši Iveta BērziņaBebriša, Olita Pričina
Voitika, Kristīne Pabērza un Augusts Zilberts

Foto: F64
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Ordeņu kapituls 2016. gada 7. aprīlī nolēma par nopel-
niem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni 
17 cilvēkiem. Ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru apbalvots 
komponists Raimonds Pauls un diriģents Andris Nel-
sons, bet šā apbalvojuma zemākas pakāpes piešķirtas 
15 kultūras, izglītības un sabiedriskajiem darbiniekiem.

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira piešķirta arī ilggadējai 
Alsungas novada kultūras darbiniecei un Alsungas 
etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” dalībniecei Mari
jai Steimanei, kuru pērn pēc “Lielajā Kristapā” godal-
gotās spēlfilmas “Ručs un Norie” visa Latvija pazīst kā 
Ruču jeb Ručiņu.

Savukārt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira piešķirta Sigul-
das Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” mūzikas pedago-
gam un pūtēju orķestru diriģentam Andrim Muižnie
kam, kurš ilggadēji, mērķtiecīgi, godprātīgi un atbildīgi 
strādājis jaunās paaudzes muzikālajā izglītošanā un 
audzināšanā un ir liela autoritāte instrumentālās mūzi-
kas jomas mūziķu un speciālistu vidū.

Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas 
valsts labā piešķīris arī Atzinības krustu – ar to apbal-
vots pavisam 31 cilvēks.

Atzinības krusta IV šķira piešķirta divām ilggadējām 
dzimtsarakstu nodaļas vadītājām – Danuta Šavdine 
vada Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļu, 
bet Lidija Vītola – Ogres novada dzimtsarakstu noda-
ļu. Ar Atzinības krusta IV šķiru apbalvots arī Krāslavas 
novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un 
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas smaiļo-
šanas un kanoe treneris Genādijs Zujevs.

Šā apbalvojuma V šķira piešķirta ilggadējai Skrīveru 
novada kultūras darbiniecei Lidijai Ieriķei, Baumaņu 
Kārļa Viļķenes pamatskolas muzeja pedagoģei un 
sabiedriskajai darbiniecei Aijai Ozoliņai un ilggadē-

jam Mazsalacas vidusskolas fizikas un rasēšanas skolo-
tājam, bijušajam Latvijas ūdens motosportistam Jānim 
Valentinovičam.

Ar Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi 
apbalvots ilggadējais Cesvaines novada pašvaldības 
un sabiedriskais darbinieks Gunārs Agrīns Kornets.

STARPTAUTISKO MĀCĪBU OLIMPIĀŽU 
UZVARĒTĀJI

1. aprīlī Ministru prezidents Māris Kučinskis pasniedza 
Ministru kabineta Diplomus par sasniegumiem starp-
tautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Tajās pieda-
lās labākie dažādu pasaules valstu vidusskolu skolēni.

Ministru kabineta apbalvojumi pasniegti 42 mācību 
olimpiāžu laureātiem, kuri 2015. gadā guvuši sasniegu-
mus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un 
ķīmijas olimpiādēs, kā arī viņu pedagogiem par sasnie-
gumiem darbā ar talantīgiem audzēkņiem. Olimpiāžu 
uzvarētājiem un viņu skolotājiem piešķirtas naudas 
balvas kopumā 26 749 eiro apmērā.

Uzrunājot olimpiāžu laureātus, Ministru prezidents 
norādīja, ka gūtie panākumi ir pirmās viņu izcīnītās 
uzvaras un lielāki sasniegumi vēl ir tikai priekšā. “Es 
saku paldies, ka jūs godam esat popularizējuši Latvijas 
vārdu pasaulē. Tāpat ceru, ka arī turpmāk jūsu darbība 
un panākumi būs saistīti ar Latviju,” sacīja M. Kučinskis.

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Valsts izglītības 
satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Latvi-
jā notika jau 18. reizi – kopš 1998. gada, bet pirmo reizi 
Latvija starptautiskajā olimpiādē piedalījās 1991. gadā 
ķīmijā, iegūstot divas bronzas medaļas.

VALSTS AUGSTĀKIE APBALVOJUMI

Foto: Valsts kanceleja
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10. martā kultūras pilī “Ziemeļblāzma” svinīgā cere-
monijā, klātesot Prezidenta kancelejas vadītājam 
Guntim Puķītim, ministriem, vēstniekiem, pašvaldību 
pārstāvjiem un būvnozares speciālistiem, tika pazi-
ņoti konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” 
laureāti – labākās 2015. gada būves Latvijā desmit 
nominācijās un “Grand Prix” ieguvēji.

Konkursam, kura devīze ir “Drošība un kultūras 
mantojuma saglabāšana nākotnei”, tika pieteikti 95 
objekti, aptverot visu Latviju, kā arī izcili objekti no 
Lielbritānijas, Igaunijas un Lietuvas, kuru īstenošanā 
iesaistījušies Latvijas uzņēmumi, un diviem no tiem 
piešķirtas godalgotas vietas.

Būves šajā konkursā tika vērtētas pavisam desmit 
nominācijās, kā arī izvēlējās “Gada būvinženierus” un 
lielās balvas īpašniekus.

Par pērn vislabāk restaurēto atzīta Cēsu pils Rietu
mu torņa Mestra zāle un rekonstruēto – Dzinta
ru koncertzāle. 2015. gada labākā koka būve gan 
jābrauc skatīties ārpus Latvijas, jo tā ir daudzdzīvokļu 
ēka Liverpūlē “Hope Street Liverpool”, bet visla-
bāk rekonstruēto inženierbūvi gan var aplūkot tepat, 
un tā ir Liepājas stacija. Savukārt par labāko jauno 
inženierbūvi atzīta stacija “Bolderāja 2” ar sliežu 
pievadceļiem. Labākās publiskās ārtelpas gods pie-
šķirts “Zaļajai birzij” Pļavniekos Rīgā, bet par fasāžu 
renovāciju uzteikta Rīgas sākumskola “Valodiņa”. No 
ražotnēm visaugstākajā vietā ierindots angārs privā
tajām lidmašīnām starptautiskajā lidostā “Rīga”. Par 
uzvarētāju nominācijā “Jaunbūve – dzīvojamā ēka” 
atzīta daudzdzīvokļu ēka Miera ielā 57a Rīgā, bet 
uzvarētājs jaunbūvju – sabiedrisko ēku grupā ir Latvi
jas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs.

“GRAND PRIX” jeb galveno balvu šajā konkursā piešķir 
ārpus nominācijām – unikālām ēkām vai būvēm, kuru 
būvniecības un arhitektūras kvalitāte ievērojami pār-
sniedz ikdienas labo praksi. Šoreiz to ieguva divi objekti 
– Rīgas pils un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” realizētā atjaunoša-
nas un restaurācijas projekta “Rīgas pils” gaitā atjau-
notas Baltā, Sūtņu, Svētku un Ģerboņu zāles. Darbs 
pie Rīgas pils atjaunošanas turpināsies līdz Latvijas 
Republikas simtgadei, kad ekspluatācijā tiks nodota 
rekonstruētā pils Kastelas daļa.

Savukārt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galve-
nās ēkas rekonstrukcijas, restaurācijas un jaunbūves 
projekta arhitekti ir Lietuvas arhitektu birojs “Pro-
cessoffice”, Vītauts Biekša un “Andrius Skiezgelas 
Ar chitecture”. Muzejs ar atjaunoto ekspozīciju dur-
vis apmeklētājiem vērs 4. maijā.

Konkursa nominantu vidū ir vairāki pašvaldību pasū-
tījumi. Īpaši jāizceļ pēc Cēsu novada pašvaldības 
pasūtījuma veiktā Cēsu pils Rietumu torņa Mestra 
zāle, kas atzīta par 2015. gada visprasmīgāk restaurēto 
objektu Latvijā. Šajā grupā otrajā vietā ierindots Jūr-
malas domes pasūtījums – Dzintaru koncertzāle, bet 
par vislabāko tā atzīta rekonstruēto objektu kategori-
jā. Godalgotas vietas restaurēto būvju grupā ieguvusi 
arī pēc Rēzeknes domes pasūtījuma veiktā Rēzeknes 
Zaļā sinagoga, kā arī atzinību guvis pēc Jelgavas 
novada pašvaldības pasūtījuma veiktais Tējas namiņš 
Elejā. Jāatzīmē rekonstruēto objektu kategorijā otro 
vietu ieguvusī pēc Rēzeknes novada domes pasūtī-
juma veiktā Maltas 1. vidusskolas rekonstrukcija un 
nominācijā “Jauna inženierbūve” 3. vietu ieguvušais 
pēc Alūksnes novada domes pasūtījuma tapušais 
Tempļakalna ielas gājēju tilts Alūksnē. Nominācijā 
“Publiskā ārtelpa” 2. vieta piešķirta labiekārtojumam 
pie Rūjienas kultūras nama, kam pasūtītājs ir Rūjie-
nas novada dome, un 3. vietu ieguvušais stadions pie 
Rīgas 31. vidusskolas (pasūtītājs RDĪD). Nominācijā 
“Fasāžu renovācija” 2. vietu ieguvusi Liepājas Valsts 
1. ģimnāzija (pasūtītājs “Komunālā pārvalde”), bet 
nominācijā “Jaunbūve – sabiedriska ēka” atzinība 
Liepājas koncertzālei “Lielais dzintars” par akustis-
kajiem risinājumiem (pasūtītājs Liepājas dome).

Sagatavojušas Agrita Lūse un Gunita Jansone

“LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA 2015”
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Nedēļu vēlāk – 17. martā tika paziņoti Latvijas Būv-
nieku asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, 
Latvijas Būvuzņēmēju partnerības un 13 būvniecības 
nozares profesionālo nevalstisko organizāciju organi-
zētās valsts mēroga skates “Gada labākā būve Latvijā 
2015” rezultāti. Prominenta žūrija, kuras sastāvā ir 39 
profesionāļi, pēc skates trīs kārtām – iesniegto doku-
mentu skrupulozas izpētes, objektu novērtēšanas 
dabā un finālistu prezentācijām – nosaukuši 2015. 
gada labākās būves Latvijā.

Skates “Gada labākā būve Latvijā” augstu noliktā kva-
litātes latiņa nepieļauj masveidību, bet aicina vienīgi 
uz kvalitāti. Tieši tāpēc šogad nevalstisko organizāciju 
vērtējumā netika piešķirta skates nolikumā paredzētā 
“Lielā balva”. Tomēr žūrijas priekšsēdētājs Normunds 
Grinbergs, skatot tendences nozarē, uzskata, ka drīz 
pienāks gads, kad žūrija piešķirs arī “Lielo balvu”.

Skates uzvarētāji

Nominācija “Sabiedriskā jaunbūve”:
1. vieta – CSDD klientu apkalpošanas centrs Eizen-
šteina ielā Rīgā
2. vieta – Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadē-
miskais centrs Rīgā
3. vieta – Starptautiskās lidostas “Rīga” pasažieru ter-
mināļa paplašināšanas 5. kārta – Ziemeļu piestātnes 
būvniecības 1. kārta
Atzinība – viesu nama komplekss Ikšķiles ielā 4 Jūrmalā 
un daudzfunkcionālais centrs “Lielais dzintars” Liepājā

Nominācija “Dzīvojamā jaunbūve”:
1. vieta – dzīvojamā jaunbūve Bulduru prospektā 19 
Jūrmalā
2. vieta – multifunkcionālā centra 2. kārta Blaumaņa 
ielā 20 Rīgā
3. vieta – daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Strēlnieku 
ielā 7 Rīgā
Atzinība – daudzstāvu dzīvokļu dzīvojamās ēkas Putnu 
ielā 31 un Stendes ielā 5 Rīgā un mazstāvu daudzdzī-
vokļu ēkas Dzintaru prospektā 26 un 28 Jūrmalā

Nominācija “Pārbūve”:
1. vieta – Rēzeknes novada Maltas 1. vidusskolas un 
Maltas 2. vidusskolas ēkas un kopējās infrastruktū
ras pārbūve

2. vieta – Alūksnes muižas apbūves brūža ēka

Alūksnes muižas apbūves brūža ēka tika uzreiz pie 
diviem apbalvojumiem, jo saņēma arī skates ģenerāl-
sponsora “Ergo” simpātiju balvu “Ēka ar dvēseli”

3. vieta – Dzintaru koncertzāles slēgtā zāle Jūrmalā
Atzinība – ēkas pārbūve O. Vācieša ielā 6b Rīgā, Cēsu 
centrālās bibliotēkas ēka, Ventspils tehnikuma kom-
plekss – mācību ēkas pārbūve un dienesta viesnīcas 
jaunbūve, Vecās pagastmājas pārbūve par pirmssko-
las izglītības iestādi Limbažu novada Katvaru pagastā 
un “Schneider Electric” elektrisko un elektronisko 
komponenšu rūpnīcas pārbūve Rīgā

Nominācija “Atjaunošana”:
Atzinība – energoefektivitātes paaugstināšana daudz-
dzīvokļu dzīvojamajā mājā A. Dombrovska ielā 49 Rīgā 
un Balvu novada Tilžas internātpamatskolas vienkār-
šotā atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai

Nominācija “Restaurācija”:
1. vieta – Rīgas pils priekšpils atjaunošana – restaurāci-
ja un austrumu piebūves atjaunošana
Atzinība – fasādes krāsojuma atjaunošana un jumta 
seguma nomaiņa Brīvības ielā 61 Rīgā

Nominācija “Inženierbūve”:
1. vieta – Starptautiskās lidostas “Rīga” pirmā perona 
rekonstrukcija; 2. vieta – Pilssalas attīstības 3. kārta – 
Tempļakalna ielas gājēju tilts Pilssalā Alūksnē; 3. vieta 
– Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā
Atzinība – maģistrālo kanalizācijas sistēmu kolektoru 
rekonstrukcija (DK–15) Daugavpilī un Ventspils Brīv-
ostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei piegulošās 
teritorijas labiekārtojuma pārbūve un kuģu stāvēša-
nas piestātnes Nr. 25B atjaunošana

Nominācija “Ainava”:
1.vieta – teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – 
skaņas valnis un transporta infrastruktūras izbūve 
Kokneses prospektā 1a Rīgā
Atzinība – dabas tūrisma infrastruktūras būvdarbi Gau-
jas Nacionālajā parkā un dabas liegumā “Mežmuižas 
avoti” Amatas, Kocēnu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un 
Siguldas novados un teritorijas labiekārtojuma sadaļa 
projektam “Ģimenes mājas un viesu nama rekonstruk-
cija par pirmsskolas izglītības iestādi” Mārupē.

Sagatavojusi Aija Zūle

“GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2015”
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Latvijas Pasākumu producentu asociācija (LaPPA) 
katru gadu pasniedz “Pasākumu gada balvu” – noza-
res profesionālo novērtējumu izciliem sasniegumiem 
publisko vai korporatīvo pasākumu jomā. Šī balva 
ir atzinība labākajiem Latvijas gada oriģinālpasāku-
miem un notikumiem, augstvērtīgām radošām ide-
jām un interesantiem tehniskajiem risinājumiem, 
kurus balsojumā nosaka nozares profesionāļu žūrija.

“Pasākumu gada balva” tiek piešķirta kopš 2010. 
gada. Arī šāgada balvai pieteikto pasākumu vidū 
bija gan koncerti, gan festivāli, gan turnejas, kā arī 
uzņēmumu balles, motivējošie, bērnu un publiskie 
pasākumi, sporta notikumi un arī dažādi nestandarta 
pasākumi, kas norisinājušies Rīgā un citur Latvijā.

Pasākumu gada balvas pasniegšanas ceremonijā, kas 
notika 30. martā Ventspilī 2. Latvijas pasākumu foru-
ma laikā, balvas tika piešķirta 15 kategorijās – labā-
kajam publiskajam, sporta, bērnu, reģionālajam un 
nestandarta pasākumam, labākajai konferencei, kā 
arī labākajam korporatīvajam, mārketinga un moti-
vējošajam pasākumam. Balvas tika pasniegtas arī par 
labāko pasākuma ideju, scenogrāfiju un audiovizuālo 
noformējumu.

Par labākajiem reģionālajiem pasākumiem atzīti 
festivāls “Jānis Rainis – Zelta spainis” Jēkabpilī, pilsē-
tas festivāls “Dzīres Kuldīgā” un “Kokmuižas svētki” 
Kocēnu novadā.

Jēkabpils Kultūras pārvaldes rīkotais literatūras fes
tivāls “Jānis Rainis – Zelta spainis” Jēkabpilī notika 
2015. gada Dzejas dienu laikā. Tā ietvaros pilsētā ar 
lekcijām viesojās literatūrzinātnieki un literāti, tika 

demonstrētas dokumentālās, mākslas un animācijas 
filmas, notika zibakcijas pilsētvidē, mūsdienu latviešu 
dzejnieki uzstājās ar dzejas lasījumiem.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas kul-
tūras centrs” rīkotais pilsētas festivāls “Dzīres Kuldī
gā” ir gada lielākais Kuldīgas kultūras un kultūrtūrisma 
pasākums, kas norisinās jau kopš 1996. gada un pērn 
svinēja savu 20. gadskārtu. Kuldīgai raksturīgais fes-
tivāls četru dienu garumā piedāvā daudzdzveidīgu, 
saturīgu, atraktīvu, dažādu vecumu un sociālo slāņu 
apmeklētājiem saistošu pasākumu kopumu.

Kocēnos pagājušā gada septembrī notika Kocēnu 
novada domes organizētie pirmie atjaunotie “Kok
muižas svētki”. Arī šogad – 10. septembrī Kocēnos 
norisināsies unikālais un iedvesmojošais pasākums 
“Kokmuižas svētki”, piedāvājot dažādas aktivitātes 
visas dienas garumā un iepriecinot ikvienu apmeklē-
tāju ar plašu un aizraujošu programmu.

Vēl piecu labāko reģionālo pasākumu vidū ir arī 
Ventspils pilsētas domes Kultūras centra rīkotie 
“Ventspils Jūras svētki 2015”.

Tāpat jāatzīmē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 
“Kultūras pārvalde”, jo nominācijā “Labākā pasākuma 
ideja (režija/koncepcija) – publiskais pasākums veik-
smīgāko vidū izcelta “Mediju mākslas nakts “Gais
motā Liepāja”” un kategorijā “Labākais pasākums 
bērniem” – “Pilsētas egles atklāšana Liepājā”.

Pēc LaPPA informācijas

“PASĀKUMU GADA BALVA 2015”
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Laba servisa kampaņa Latvijā norisinājās jau 12. gadu. 
Tās galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības un uzņē-
mumu izpratni par labas klientu apkalpošanas nozī-
mību. Kampaņa notika martā, un visa mēneša laikā 
ikviens tika aicināts izteikt savu viedokli par iniciatīvai 
reģistrēto uzņēmumu un organizāciju klientu apkal-
pošanas kvalitāti.

Vērtēti tika individuāli sasniegumi, kas veidojās no 
slepenā pircēja vērtējuma, kurš klientu apkalpošanas 
darbu vērtēja dažādās kategorijās – profesionālās 
zināšanas, komunikācijas prasmes, pirmais iespaids, 
apkārtējā vide u.c. Tāpat vērtējumu ietekmēja arī 
klientu iesniegtās uzslavas (apkalpošanas vietās un 
interneta vidē).

Šogad šajā iniciatīvā piedalījās 54 dažādu nozaru 
zīmoli ar vairāk nekā 640 klientu apkalpošanas vie-
tām visā Latvijā un vairāk nekā 9700 klientu servi-
sa speciālistu. Kampaņas interneta vietnē viesojies 
85  801 apmeklētājs, bet sociālajos kontos – vairāk 
nekā 48 000 skatītāju. 90,9% lapas Labsserviss.delfi.
lv apmeklētāju bijuši no Latvijas, bet pārējie 9,1% – 
no Norvēģijas, Krievijas, Anglijas, Igaunijas, Somijas, 
Vācijas, Zviedrijas un Maltas. Kampaņā tika iesniegts 
vairāk nekā 69 000 uzslavu.

Apkopojot klientu un ekspertu vērtējumu, 2016. 
gada kampaņas “Uzslavē labu servisu” rezultāti tika 
paziņoti 14. aprīlī, pasniedzot 48 izcilības apliecinā-
jumus dažādās nominācijās un četrās kategorijās: 
“Bizness patērētājam”, “Bizness biznesam”, “e–ser-
viss” un “Valsts un pašvaldību iestādes”. Papildus tika 
vērtēts uzņēmumu sniegums pēc ieteikšanas indeksa 
datiem un individuālām prasmēm klientu apkalpoša-
nā (smaids, kompetence, ātrums un laipnība).

Par izcila servisa sniedzē-
jiem valsts un pašvaldību 
iestāžu kategorijā atzīta 
Rīgas pilsētas būvvalde, 
kas ir klientu apkalpoša-
nas līderis mazo uzņēmu-
mu kategorijā, un Valmie
ras pilsētas pašvaldība 
– klientu apkalpošanas 
līderis valsts un pašvaldību 
sektorā vidējo uzņēmumu 
kategorijā.

Valmieras pilsētas pašvaldība klientu servisa kvalitā-
tes uzlabošanas kampaņā “Uzslavē labu servisu” pie-

dalījās jau devīto gadu pēc kārtas. Saņemtā atzinība ir 
apliecinājums tam, ka klientu apkalpošana Valmieras 
pašvaldībā tiek vērtēta kā izcila.

Kampaņas laikā īpaši tika izcelta Valmieras pilsē-
tas pašvaldībā strādājošā Finanšu dienesta finan-
šu direktores vietniece Gunita Jansone, nodokļu 
(nodevu) ekonomiste Ilze Ķirse, Nekustamā īpašu-
ma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu 
nomas jautājumos Evija Stračinska, dzīvojamo māju 
un īpašumu apsaimniekošanas speciālists Guntis 
Braslis, Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks Gints 
Konošonoks, Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Sandra 
Kārkliņa, Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja Kaija 
Muceniece, Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā reha-
bilitētāja Eva Salmane, sociālās darbinieces Ilze 
Kaupe un Laine Ločmele, Sociālās palīdzības noda-
ļas sociālās palīdzības organizatores Antra Frīdberga 
un Sandra Lapiņa, kā arī Apmeklētāju pieņemšanas 
centra klientu konsultantes Aija Ose, Anna Urbāne 
un Tatjana Lauze.

“Dalība kampaņā “Uzslavē labu servisu 2016” ļauj 
atskatīties un izvērtēt paveikto, kā arī dod stimulu turp
māk rūpēties par to, lai klientu apkalpošana Valmieras 
pilsētas pašvaldībā būtu augstā līmenī. Pateicamies 
visiem klientiem, kuri novērtēja Valmieras pilsētas paš
valdības speciālistus un izteica uzslavas gan klātienē, 
gan kampaņas mājaslapā. Tāpat pateicamies mūsu 
speciālistiem par ieguldīto darbu, nodrošinot kvalitatīvu 
klientu apkalpošanas servisu,” norāda Valmieras pil-
sētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra 
vadītāja Ilze Brēdenfelde.

KAMPAŅA “UZSLAVĒ LABU SERVISU 2016”
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20. aprīlī Grīziņkalnā “Ghetto Games” teritorijā ofi-
ciāli tika ieskandināta Lielā talka un apbalvoti aktīvā-
kie reģionu koordinatori, kas jau vairāk nekā mēnesi 
pirms talkas veikuši dažādas ar vidi un tās kopšanu 
saistītas aktivitātes.

Pirmo vietu koordinatoru konkursā ieguva un 3000 
eiro ceļojumam no bobslejistu Jāņa Strengas un 
Arvja Vilkastes rokām saņēma Inčukalna pamatsko
la. Godpilno otro vietu sīvā sacensībā ieguva Preiļu 
novada pašvaldība, kam 2000 eiro dāvanu karti 
ceļojumam pasniedza aktieris Gints Grāvelis. Tre-
šajā vietā ierindojās Valkas novada pašvaldība, ko 
apbalvoja AS “Latvijas valsts meži” galvenais cīnītājs 
pret atkritumiem mežos – Cūkmens. “Radio pieci.lv” 

DJ Magnuss Eriņš pasniedza veicināšanas balvu par 
populārāko video Inčukalna pamatskolai. Tāpat vei-
cināšanas balvas saņēma Andrupenes pamatskola un 
pērnā gada konkursa uzvarētāji – jaunieši no Salac-
grīvas centra “Bāka”.

“Uztveriet Lielo talku kā svētkus, kurā visi kopā pul
cējas, lai sasniegtu mērķi par zaļu Latviju,” talkas 
ieskandināšanas laikā sacīja Lielās talkas vadītāja un 
Latvijas kā zaļākās valsts pasaulē idejas autore Vita 
Jaunzeme.

Jāpiebilst, ka 2016. gada Lielajā talkā tika atkārtots talci-
nieku aktivitātes rekords – sakopt un labiekārtot apkār-
tējo vidi bija devušies aptuveni 190 000 talcinieku.

LIELĀS TALKAS VISLABĀKIE 
KOORDINATORI – INČUKALNIEŠI

Atsaucoties atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma 
“ZAAO” aicinājumam, 18. martā 21 Vidzemes paš-
valdība ar parakstu apliecināja savu apvienošanos 
kopīgam darbam Latvijas simtgadei veltītajā iniciatīvā 
“Cilvēkam un videi”. Šī iniciatīva paredz apvienot 
vidzemnieku gudrību, idejas, resursus un darbaspē-
ku, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem 
spēkiem Vidzemē paveiktu 100 labus darbus vides 
sakārtošanas un pilnveidošanas jomā.

“Iniciatīvā “Cilvēkam un videi” aicinām paveikt nozīmī
gus un lielus darbus – darbus, kas pilnveido un izdaiļo 
apkārtējo vidi, kā arī izglīto sabiedrību vides jautāju
mos. Apvienosim savas idejas, resursus un prasmīgās 
darba rokas, lai kopīgi dāvātu Latvijai tās simtajā jubile
jā skaistu Vidzemi,” aicina “ZAAO” valdes priekšsēdē-
tājs Aivars Sirmais.

Iesaistīties 100 labo vides darbu veikšanā 
aicina arī vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Lat-
vijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda 
Pavļuta un Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Apņemšanos strādāt pie kopīgās dāva-
nas Latvijai 18. martā apliecināja Val-
mieras pilsētas un Alojas, Amatas, Apes, 
Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaun-
piebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Mazsa-
lacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, 

Raunas, Rugāju, Salacgrīvas, Smiltenes, Valkas, kā 
arī Viļakas novada pašvaldība. Mazliet vēlāk šai ini-
ciatīvai pievienojušās vēl piecas pašvaldības – Lim-
bažu, Rūjienas, Saulkrastu, Strenču un Vecpiebalgas 
novads. Plānots, ka tuvākajā laikā iniciatīvai pievieno-
sies arī Baltinavas un Līgatnes novads.

Pievienoties iniciatīvai “Cilvēkam un videi”, piesakot 
savu darbu, ir aicināts ikviens iedzīvotājs vai iedzīvo-
tāju grupa, nevalstiska organizācija, uzņēmums, paš-
valdība, valsts vai pašvaldības iestāde. Plašāka infor-
mācija, kā arī iespēja pieteikt savu darbu – dāvanu 
Latvijai 100. dzimšanas dienā, meklējama interneta 
vietnē: http://www.zaao.lv/100darbiLV.

Sagatavojusi Līga Ivanova, 
projekta “100 darbi Latvijai” koordinatore

26 PAŠVALDĪBAS APVIENOJUŠĀS INICIATĪVĀ 
“CILVĒKAM UN VIDEI”
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47 kultūras pieminekļi Rīgā atdzims ar 
pašvaldības līdzfinansējumu

Šogad bija iespēja pieteikties Rīgas pašvaldības līdz-
finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu restau-
rācijai un atjaunošanai. Rīgas domes priekšsēdētāja 
vietnieks Andris Ameriks un Īpašuma departamenta 
direktors Oļegs Burovs 18. aprīlī informēja, ka 47 pre-
tendenti no 55 atbilst konkursa kritērijiem un saņems 
Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 
restaurācijai un atjaunošanai. “Esam gandarīti, ka jau 
pirmajā konkursa gadā ir izrādīta tik liela interese par 
iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu restaurācijai un atjaunošanai. Tādēļ šogad 
papildus piešķirtajam 300  000 eiro lielajam finansē
jumam tiks piešķirts vēl 160  000 eiro liels pašvaldības 
finansējums. Iesākto turpināsim arī nākamgad – kon
kursu plānots izsludināt jau šāgada novembrī, lai būtu 
ilgāks laiks projektu realizācijai. Šiem mērķiem pašval
dības budžetā tiks atvēlēts ne mazāk par pusmiljonu eiro 
liels finansējums,” informēja Andris Ameriks.

Jaunmārupes pamatskolai – jauna ēka

21. martā uzsāktas mācības Jaunmārupes pamatskolas 
jaunajā ēkā, kur zināšanas varēs apgūt 850 skolēnu. 
Par Jaunmārupes pamatskolu tika rekonstruēta kādrei-
zējā biroju ēka Jaunmārupē, ko Mārupes pašvaldība 
savā īpašumā iegādājās 2012. gadā ar mērķi to izman-
tot novadā pieejamā izglītības piedāvājuma paplašinā-
šanai. Plašajā četrstāvu ēkā ar kopējo platību 5711,8 m² 
izbūvēta skaista aktu zāle ar skatuvi, ēdināšanas bloks, 
bibliotēka, vairākas klašu telpas, iekārtoti fizikas, ķīmi-
jas, dabaszinību, svešvalodu un darbmācības kabineti 
un telpas administrācijai.

Jūrmalā darbu uzsācis pasaulē pirmais 
viroterapijas ekselences centrs

Jūrmalā, Majoros, atklāts pasaulē pirmais viroterapi-
jas ekselences centrs. Viroterapija ir vēža ārstēšana, 
izmantojot īpašu onkolītisku vīrusu, kurš spēj atrast un 
iznīcināt ļaundabīgā audzēja šūnas. Tā ir saudzīga un 
droša vēža ārstēšanas metode, kas uzlabo pacienta 
dzīvildzi un dzīves kvalitāti. “Šī klīnika ir vēsturisks tur
pinājums profesores Ainas Mucenieces radītajam Virote

rapijas centram. SVC ir pirmais Viroterapijas ekselences 
centrs, kur pacientiem ir iespēja saņemt gan daudzgadē
ju un pieredzējušu speciālistu palīdzību, gan arī papildte
rapijas, kas palīdz gūt augstākus terapeitiskos rezultātus,” 
saka Starptautiskā viroterapijas centra valdes priekš-
sēdētāja Kintija Barloti. Viroterapijas centra izveidē 
investēti ap 500 000 eiro. Viroterapijas centra atklāša-
na atver durvis ne tikai uz jaunu pieeju vēža ārstēšanai, 
bet arī medicīnas tūrismam Latvijā, jo uz centru brauks 
ārstēties pacienti no visas pasaules.

Talsos – pirmais Klaunu muzejs Latvijā

Šis nav muzejs tā tradicionālajā izpratnē – līdzās intere-
santām klaunu kolekcijas lellēm un figūrām, kuras uz Tal-
siem atceļojušas no Zviedrijas, Vācijas, Itālijas un ASV, te 
iespējams piedalīties jautrās atrakcijās, pašiem līdzdar-
boties un izgatavot savu klaunu. Klaunu muzeja telpas 
lieliski piemērotas bērnu ballītei, ir iespēja noorganizēt 
fotosesiju ar klauniem un seju apgleznošanu. Īpaša 
programma pieejama arī jaunlaulātajiem. Klauni pamā-
cīs, kā dzīvi nodzīvot ar smaidu un pozitīvu attieksmi.

Priecīgi notikumi Ventspils novadā

• Lielākās investīcijas septiņu gadu laikā
Ugālē atklāta jaunā katlumāja. Tagad siltumenerģiju 
ugālniekiem piegādā PSIA “Ugāles nami”. Kopš izvei-
dots Ventspils novads, šis ir pirmais gadījums, kad 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Foto: Aleksandrs Hmeļņickis
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vienā objektā ieguldīta tik liela summa – 1 424 769,70 
eiro, bet 40% no ieguldītā iecerēts saņemt no Kohē-
zijas fonda, jo darbi veikti kvalitatīvi un noteikta-
jā laikā – sešos mēnešos. Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks vairākkārt ir uzteicis 
PSIA “Ugāles nami” jauno vadību par vērienīgo darbu 
organizēšanas prasmi. Jaunajā katlumājā ir divi apku-
res katli, un tā ir papildu drošība ne tikai pakalpojuma 
piegādātājiem, bet arī iedzīvotājiem, jo ir skaidrs, ka 
siltuma piegāde tiks nodrošināta jebkurā gadījumā. 

• Daudzbērnu vecākiem palielināts bērna dzimšanas 
pabalsts
Ventspils novada domes deputāti, izprotot, cik svarīgs 
ir demogrāfijas jautājums, nolēmuši palielināt pabalstu, 
ja ģimenē piedzimis trešais, ceturtais, piektais un katrs 
nākamais bērniņš. Par trešo jaundzimušo vecāki saņems 
300 eiro, par ceturto – 400, piekto un katru nākamo – 
500 eiro. Palielināto pabalstu bērna piedzimšanas gadī-
jumā varēs saņemt tikai tad, ja abu vecāku dzīvesvieta 
vismaz gadu būs deklarēta Ventspils novadā. Līdz šim 
visi jaundzimušo vecāki saņēma 200 eiro pabalstu.

• Landzē atklāts sociālās aprūpes centrs
22. aprīlī svinīgi atklāta Talsu novada sociālās aprūpes 
centra “Stūrīši” filiāle “Landze”. Pateicoties trīspusējam 
līgumam, ko parakstīja Latvijas Sarkanā Krusta, Vents-
pils novada pašvaldības un Landzes draudzes pārstāv-
ji, un līgumam par telpu īri Landzē varēja uzsākt vērie-
nīgus remontdarbus, lai telpas būtu ērtas un mājīgas 
un tajās atkal varētu uzturēties pilngadību sasniegušas 
personas, kam nepieciešami sociālās aprūpes pakal-
pojumi. Centrs paredzēts 58–60 klientiem no 18 gadu 
vecuma līdz pat mūža nogalei.

Kuldīgā atklāts Vecais rātsnams un 
piemineklis Ēvaldam Valteram

31. martā svinīgi atklāts restaurētais Kuldīgas Vecais 
rātsnams, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis 
un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma 
daļa. “Kuldīga var lepoties ar to, ka tajā ir divi rātsnami, 
kas saglabājušies līdz mūsdienām. Jaunais rātsnams, 
kurā darbojas pašvaldība, atjaunots jau iepriekš. Tagad 
pašā Kuldīgas sirdī – Rātslaukumā atklāts Vecais rāts
nams,” sacīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa. Kuldīgas Vecais rātsnams ir svarīga mūsu 
kultūras mantojuma daļa – šādu 18. gadsimta koka ēku 
būvniecības paraugu nav daudz visā Eiropā.
Savukārt 1. aprīlī, Ēvalda Valtera 122. dzimšanas dienas 
priekšvakarā, pie Vecā rātsnama atklāja tēlnieka Oska-

ra Mikāna vides objektu “Tējas tase kopā ar Ēvaldu Val-
teru”, kas veltīts leģendārajam aktierim un sabiedriska-
jam darbiniekam, latviešu strēlniekam, kuldīdzniekam 
Ēvaldam Valteram.

Liepājā atbalstīs dzīvojamo māju fasāžu 
attīrīšanu

Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti 
un pilsētas vizuālo tēlu, no vandālisma cietušo ēku 
īpašnieki līdz 16. maijam pašvaldībā var iesniegt pro-
jekta pieteikumus ķēpājumu attīrīšanai no dzīvojamo 
māju fasādēm. Kopējais domes piešķirtais finansējums 
vandālisma seku novēršanai 2016. gadā ir 20 000 eiro. 
Vandālisma seku novēršanai nepieciešamo materiālu 
(krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpoju-
ma) iegādei viena projekta ietvaros iedzīvotāji var pre-
tendēt uz līdzfinansējumu līdz 100 eiro. “Ķēpājumi uz 
namu sienām ir kā neglītas rētas pilsētas sejā, un tās ievil
kuši neviens cits kā paši iedzīvotāji – garlaikoti pusaudži, 
huligāni, cenšoties izrādīties, vai cilvēki, kam nav nekādas 
cieņas un mīlestības pret savu pilsētu. Šie ķēpājumi ir tādi 
paši gruži kā zemē nomests papīrs vai izsmēķa gals. Tikai 
ir atšķirība – ja šajos gadījumos var vienkārši pieliekties un 
pacelt gružus, tad ķēpājumu sakopšana prasa daudz vai
rāk piepūles un arī resursu,” jaunās iniciatīvas nepiecie-
šamību pamato Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis 
Sesks. Viņš izdevis rīkojumu visām pašvaldības iestā-
dēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām līdz 15. maijam 
veikt vandalisma seku likvidāciju savos īpašumos. Savu-
kārt, lai mazinātu jaunu ķēpājumu rašanos pilsētvidē, 
tiks veidota informatīvi izglītojoša kampaņa.

Jubilejas izstāde “Ražots Saldū”

2. aprīlī jau piekto gadu Saldus novada pašvaldība aici-
nāja uz izstādi “Ražots Saldū”, kurā savus ražojumus un 
pakalpojumus demonstrēja novada uzņēmēji, biedrī-
bas, iestādes un pagastu pārvaldes. Novadā darbojas 
daudz veiksmīgu uzņēmumu, kuru darbība ir vērsta 
uz eksportu, tādēļ izstādes apmeklēšana bija iespēja 
novērtēt to Saldus uzņēmējdarbības pusi, kas ikdie-
nā paliek nepamanīta. Izstādes mērķis bija plašākai 
sabiedrībai parādīt, ko spēj radīt gan Saldus novada 
lielie uzņēmēji, gan arī mājražotāji un individuālie 
komersanti, kā arī uzsvērt biedrību, iestāžu un pagastu 
nozīmi Saldus novada attīstībā. Izstādi kuplināja kultū-
ras pasākumi, degustācijas, atrakcijas bērniem un pie-
augušajiem. Skaisto kūku, kuras garums bija ap diviem 
metriem un svars – ap 50 kg, sarūpēja SIA “Jānis”, un tā 
tika notiesāta 20 minūšu laikā.
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Pašvaldība atbalstīs Bauskas vēsturiskā 
centra atjaunošanu

Bauskas novada 
pašvaldība izstrā-
dājusi saistošos 
noteikumus par 
valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības 
pieminekļa “Baus-
kas pilsētas vēstu-
riskais centrs” teri-
torijā esošo ēku 
atjaunošanu. Tajos 
noteikta kārtība, 
kā pašvaldība līdz-
finansē Bauskas 
vecpilsētas terito-

rijā esošo ēku vēsturisko fasāžu atjaunošanu, piemē-
ram, krāsojumu, apmetumu, koka dēļus, vēsturiskā 
ķieģeļa mūrējumu un būvgaldniecības izstrādājumus, 
kas ir vēsturisko ēku oriģinālie koka logi un durvis, vārti 
un kāpnes, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika 
vai raksturo laiku, kad ēka uzcelta. Noteikumu mērķis 
ir nodrošināt Bauskas pilsētas vēsturiskā centra teri-
torijā esošo ēku autentiskuma saglabāšanu, veicinot 
arhitektoniski kvalitatīvu vidi.

Vecumnieku novadā – pateicības koncerts 
aizbildņiem un audžuģimenēm

Bārbeles tautas namā notika pirmais Vecumnieku nova-
da pateicības koncerts, kas tika veltīts aizbildņu ģime-
nēm un audžuģimenēm. Koncerta laikā šīm ģimenēm 
tika teikts paldies ar dziesmām, dejām un dzeju. Domes 
priekšsēdētājs Rihards Melgailis izteica pateicību par 
lielo darbu, ko šīs ģimenes veic: “Gribu novēlēt, lai jums 
pietiek sirds siltuma, izturības un veselības, un tad mums 
visiem kopā izdosies kaut nedaudz darīt labāku dzīvi un 
cerības uz nākotni mūsu bērniem, kuriem dažkārt pietrūkst 
tā, ko viņiem pienāktos saņemt.” Sarīkojuma beigās visi 
vienojās kopīgā dziesmā – Musiqq “Silta sirds”.

Unikālo Katlakalna baznīcu greznos divi 
jauni zvani

Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas restaurācijas 
ietvaros zvanu tornī uzstādīti divi jauni baznīcas zvani, 
kas turpmāk ar zvanu skaņām aicinās ne tikai uz diev-
kalpojumiem, bet arī vēstīs par pulksteņa laiku. Jaunos 
baznīcas zvanus ciešā sadarbībā ar draudzi un restaura-

toriem veidoja zvanu meistars Tomass Maeveli no Igau-
nijas, kurš ir pazīstams ne tikai Igaunijā, bet arī Baltijā un 
Vācijā. Savukārt pašus zvanus lēja Vācijā, Gešeres pilsē-
tā, zvanu liešanas rūpnīcā “Petit&Gebr. Edelbrock”, kas 
ar to nodarbojas jau kopš 1690. gada. Jaunie zvani jau 
ir uzstādīti un grezno baznīcas torni. Katlakalna baznīca 
citu dievnamu vidū ir unikāla ar savu Latvijas baznīcām 
neraksturīgo, apaļo – Romas panteonam līdzīgu formu. 
Apzinoties šo baznīcas vērtību Latvijas dievnamu kon-
tekstā, tiek veikta ēkas vēsturiskā restaurācija.

Atklāta Salaspils amatnieku izstrādājumu 
vitrīna

Salaspils uzņēmēju biedrība (SUB) sadarbībā ar nova-
da pašvaldību iekārtojusi novada amatnieku izstrādā-
jumu vitrīnu. Tā izvietota Salaspils Tūrisma informācijas 
centrā, kur ikviens var apskatīt amatnieku darinājumus 
un, sazinoties ar pašiem meistariem, iegūt tos arī savā 
īpašumā. SUB par vienu no savām prioritātēm izvirzī-
jusi amatniecības attīstīšanu novadā, jo amatnieki arī 
ir sava veida uzņēmēji. Biedrībai izdevies kopā pulcēt 
15 amatniekus, kas specializējas dažādās jomās, pie-
mēram, vīna darīšanā, adīšanā un tamborēšanā, koka 
karošu grebšanā un metālapstrādē. “Nāciet ar savām 
idejām, un mēs jūs labprāt uzklausīsim un atbalstī
sim!” atklājot vitrīnu, aicināja Salaspils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Zigmārs Zeimulis.

Pļaviņu novada domes delegācija Baltkrievijā

Lai veiksmīgi apgūtu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņ-
attiecību instrumenta 2014.–2020. gadam paredzēto 
finansējumu, nepieciešami sadarbības partneri. Pļa-
viņiešiem ir daudz partnerpašvaldību Lietuvā, bet 
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Baltkrievija līdz šim bija neapgūta teritorija. Martā Pļavi-
ņu novada domes delegācija devās pieredzes apmaiņas 
vizītē uz Ušaču rajonu, lai atrastu partnerus un noslēgtu 
sadarbības līgumu. Programmas jautājumu klāsts bija 
gana plašs, kurus pārspriežot, jau pirms vizītes bija 
skaidri sadarbības kopējie mērķi – iespēja attīstīt jaunus 
un/vai uzlabot pašreizējos sociālos pakalpojumus, īpaši 
pievērsties jauniešu un pirmspensijas vecuma cilvēku 
darbā iekārtošanās iespējām, risināt vides problēmas, 
veicināt NVO sadarbību, saglabāt kultūras mantojumu 
un tradicionālās prasmes. Vizīte vainagojās panāku-
miem – svinīgā sēdē tika parakstīts sadarbības līgums.

Salas novads ieguvis savu karogu

Salas novada karoga metu izstrādājusi māksliniece 
Jolanta Ābele, kura ir arī novada ģerboņa autore. 
Karoga idejai par pamatu ņemtas Sēlijas karoga simbo-
liskās krāsas – purpursarkanā ir asiņu, baltā – kultūras 
un gara vērtību, bet zaļā – zemes un zemniecības, kas 
ir seno sēļu tautas ētiskais un etniskais pamats. Karoga 
lauka centrā izvietots Salas novada pašvaldības ģer-
bonis. Salas novads ir veidojies no trim vēsturiskajiem 
– Biržu, Salas un Sēlpils pagastiem, tāpēc ģerbonis 
sastāv no trim daļām. Novads ir sēļu cilts mantinieks, 
un ģerboņa veidošanai arī izmantotas Sēlijas karoga 
krāsas. Ģerboņa centrālajā daļā atrodas novadā tik 
bieži sastopamā meža zemene, kas simbolizē ikvienu 
novada iedzīvotāju un norāda uz cilvēku noteicošo un 
svarīgo lomu novada izaugsmē.

Simts labie darbi Viesītes Mazajam bānītim

Saistībā ar Viesītes šaursliežu dzelzceļa simtgadi martā 
Viesītes novadā izsludināts Mazā bānīša gads un akcija 
“Simts labie darbi Mazajam bānītim, Latvijas simtgadi 
gaidot”. Tajā aicināti piedalīties visi Viesītes novada 
iedzīvotāji, kā arī citi interesenti Latvijā un pasaulē – 
katrs var nākt ar savu ierosināto labo darbu savā pagas-
tā vai pilsētā, lai Mazais bānītis, depo apkārtne, bijušais 

Zīmējuma autore: Paula Plikša
stacijas laukums un bānīša vietas pagastos šogad un arī 
turpmāk sagādātu prieku ne tikai pašiem viesītiešiem, 
bet arī viesiem. Dāvanas var būt arī nemateriālas! Visa 
teritorija kopā ar pašu Mazo bānīti un divām depo 
ēkām – šaursliežu dzelzceļa mezgls – iekļauts Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts 
nozīmes industriālais piemineklis. Daudzi pasākumi 
Viesītes novadā šogad aizritēs Mazā bānīša zīmē, 
ņemot vērā arī to, ka šis gads ir dižo novadnieku – 
Paula Stradiņa 120 gadu un fotogrāfijas pamatlicēja 
Mārtiņa Buclera 150 gadu jubileju gads.

Jēkabpilī atklāts brīvā laika pavadīšanas 
klubs

Jēkabpils Ķieģeļu mikrorajonā atklāts brīvā laika pava-
dīšanas klubs. Svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalījās 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Sal
cevičs, priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos 
Jānis Raščevskis, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra 
direktors Oskars Elksnis, iedzīvotāji un mediju pārstāv-
ji. Brīvā laika pavadīšanas kluba mērķis ir sniegt iespēju 
bērniem un jauniešiem iesaistīties dažādās sportiskās 
un radošās aktivitātēs, organizēt kultūras pasākumus, 
spēlēt galda spēles, satikties ar vienaudžiem un saturīgi 
pavadīt brīvo laiku. Otrdienās klubā pulcēsies vecākās 
paaudzes cilvēki, lai dalītos savā pieredzē ar jaunāko 
paaudzi, realizētu kopējas idejas un rakstītu projektus. 
Šis Jēkabpilī ir jau ceturtais brīvā laika klubs.

Latgalē parakstīts sadarbības memorands

Daugavpilī parakstīts Latgales plānošanas reģiona un 
Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memo-
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rands. Uz Latgales plānošanas reģiona un Dienvidlat-
gales NVO atbalsta centra aicinājumu parakstīt doku-
mentu atsaucās 75 biedrības un četri nodibinājumi 
no 13 pašvaldībām, tādējādi šis memorands kļuvis 
par nozīmīgāko sadarbības dokumentu starp reģiona 
pašvaldībām, plānošanas reģionu un Latgales neval-
stiskajām organizācijām. Parakstot dokumentu, puses 
apņēmās sadarboties vairāku pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanas uzdevumu izpildē, piemēram, palielināt 
Latgales reģionā to cilvēku īpatsvaru, kas neformāli un 
formāli sadarbojas savu un sabiedrības mērķu labā, 
tādējādi veicinot uzticību starp dažādu sektoru, soci-
ālo grupu un teritoriju iedzīvotājiem Latgales reģionā. 
Tāpat arī apņēmās paaugstināt iedzīvotāju, neformālo 
grupu un nevalstisko organizāciju līdzdalības efektivi-
tāti politikas procesā pašvaldību un valsts līmenī, kā arī 
attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstis-
ko organizāciju darbībai. Savā uzrunā Latgales plāno-
šanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna 
Gendele norādīja: “Šis dokuments palīdzēs īstenot dzīvē 
visdažādākās idejas, kas paaugstinās dzīves līmeni ne 
tikai kādā konkrētā pilsētā vai pašvaldībā, bet arī visā 
reģionā, tātad visā valstī kopumā. Mēs visi vēlamies 
dzīvot pasaulē, kas piepildīta ar skaistumu, mīlestību un 
labsirdību, taču tas pirmām kārtām ir atkarīgs no mums 
katra paša – no tā, kādu ieguldījumu mēs dosim. Tādēļ 
es vēlos, lai šis memorands nekļūtu vienkārši par parastu 
papīru, bet gan palīdzētu realizēt konkrētas idejas un 
sapņus.”

Daugavpils novadā ciemiņi no Baltkrievijas 
Vitebskas rajona

No 29. līdz 31. martam pieredzes apmaiņas braucienā 
Daugavpils novadā viesojās Baltkrievijas Republikas 

Vitebskas rajona delegācija. Sadarbība ar Vitebskas 
rajona izpildkomiteju turpinās jau teju 20 gadu garu-
mā. Mājinieki dalījās pieredzē, kā vietējās kopienas 
pēc savas iniciatīvas realizē dažādus attīstības projek-
tus. Delegācija divu dienu vizītē apmeklēja Naujenes, 
Ambeļu, Višķu un Kalupes pagastu, lai uzklausītu 
pašvaldības iestāžu un biedrību gūto pieredzi pro-
jektu izstrādē un īstenošanā. Baltkrievu kolēģi atzinīgi 
novērtēja Daugavpils novada pašvaldības pieredzi 
projektu īstenošanā. Daugavpils novada pašvaldības 
izpilddirektore Vanda Kezika, izstrādājot vizītes prog-
rammu, aicināja delegāciju apmeklēt tos pagastus, kur 
dzīvo iniciatīvas bagātākie novada iedzīvotāji un jau 
ir īstenota virkne mazāku un lielāku projektu vietējās 
teritorijas attīstībai un iedzīvotāju labklājības celšanai.

Rekonstruēts robežkontroles punkts 
“Vientuļi”

7. aprīlī Viļakas novada Vecumu pagastā tika svinīgi 
atklāts ar Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmas atbalstu rekonstruētais robežkon-
troles punkts “Vientuļi” – izbūvēta galvenā kontroles 
ēka ar kontroles nojumēm un paviljoniem, sakārtoti 
ceļi un laukumi. Tāpat arī izbūvētas piecas kontro-
les joslas katrā virzienā un uzstādīts nepieciešamais 
aprīkojums robežas šķērsošanas un muitas kontroles 
veikšanai, nodrošinot robežkontroles punkta kvalitatī-
vo un kvantitatīvo caurlaidību. Robežkontroles punkta 
attīstībai nepieciešamie līdzekļi tika piesaistīti no pār-
robežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam. 
Darbs pie Latvijas robežkontroles punktu “Pāternieki”, 
“Silene” un “Terehova” sakārtošanas tiks turpināts Lat-
vijas–Lietuvas–Baltkrievijas un Latvijas–Krievijas pārro-
bežu sadarbības programmās 2014.–2020. gadam.

Alūksnes novada pašvaldība pievienojas 
starptautiskam sadarbības tīklam

Šopavasar Alūksni apmeklēja organizācijas “Inovāciju 
apļa tīkls” (Innovation Circle Network) pārstāvji Rita 
Merca un Alfs Johansens, lai tiktos ar Alūksnes nova-
da pašvaldības vadību un parakstītu vienošanos par 
pašvaldības iestāšanos šajā organizācijā. Sadarbības 
organizācija “Inovāciju apļa tīkls” ir nevalstiska organi-
zācija, kas darbojas jau kopš 2008. gada. Tās misija ir 
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attīstīt mazās un vidēji lielās Ziemeļeiropas teritorijas, 
veicinot to ilgtspējīgu attīstību un pievilcību. “Inovāci-
ju apļa tīkls” ik gadu rīko konferenci, veic speciālistu 
apmācības un iniciē pārrobežu sadarbības projektus. 
Organizācijas mērķis ir sekmēt nelielu teritoriju attīs-
tību un patstāvību, pulcēt dažādu jomu speciālistus, 
lēmumu pieņēmējus, uzņēmējus, brīvprātīgos, orga-
nizācijas, biedrības un jauniešus, lai meklētu partnerus 
kopīgiem projektiem, gūtu starptautisku pieredzi un 
visbeidzot – lai atbalstītu, attīstītu un ieviestu dzīvē 
labas idejas.

Valmierā uzstādīti “Mākslas soliņi”

23. aprīlī Valmierā atklāja trīs īpašus “Mākslas soliņus”, 
ko pilsētai “Mākslas dienās 2016” dāvājušas māksli-
nieces Elita Patmalniece, Signe Vanadziņa un Patricija 
Brekte. Soliņi atrodas pretī Valmieras Kultūras centra 
ieejai (Signes Vanadziņas apgleznotais soliņš “Ķiršu lie-
tus”), pie Valterkalniņa (Patricijas Brektes apgleznotais 
soliņš “Gaujas garšas palete”) un pie Valmieras pilsdru-
pām ar skatu uz Gauju un Valmieras muzeja Pilskalna 
namu (Elitas Patmalnieces apgleznotais soliņš “Nakts 
klusā daba”).

Kocēnu novadā izvērtētas vides objektu 
idejas

Noslēdzies Kocēnu novada domes organizētais liel-
formāta vides objektu ideju skiču konkurss. Tajā pie-
dalījās seši dalībnieki, iesniedzot piecus darbus ar ino-
vatīvām un mūsdienīgām idejām, ko izvērtēja Kocēnu 
novada domes žūrijas komisija, pieaicinot eksperti – 
ainavu dizaineri Vinetu Radziņu. Konkursa mērķis bija 
izraudzīties vairākas ideju skices – atpūtas un tūrisma 

vides objektam, kuru novietot katrā novada pagasta 
centrā, velosipēdu novietnei, robežzīmei ar uzrakstu 
“Kocēnu novads”, ko iespējams novietot uz Kocēnu 
novada administratīvās teritorijas robežas, un veikalā 
novietojamam statīvam/stendam ar uzrakstu “Ražots 
Kocēnu novadā”, kur izvietot novada suvenīrus un 
mājražotāju produkciju. Visos šajos objektos jābūt 
attēlotai un integrētai vienotai stila idejai. Par konkursa 
uzvarētāju tika atzīts Kaspars Zviedrāns, bet simpātiju 
balvu saņēma Uldis Eglītis (abi no Kocēnu pagasta). Kā 
to paredz konkursa nolikums, uzvarētājam tiek piešķir-
ta naudas balva 350 eiro apmērā, bet simpātiju balvas 
saņēmējam – 100 eiro.

Naukšēnu novada vidusskolai – jauns 
korpuss 

Naukšēnu vidusskolā mācību gada vidū bija priecīgs 
notikums – jaunā korpusa atvēršana. Tajā ir telpas 
pirmsskolai, meiteņu un zēnu mājturībai, kā arī tre-
nažieru zāle visiem iedzīvotājiem. Pēc apsveikuma 
uzrunām Naukšēnu novada vidusskolas direktore Aiga 
Stiere un Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Zuments simboliski pārgrieza sarkano lenti, lai 
ikviens interesents varētu doties apskatīt jaunās telpas. 
Naukšēnu novada pašvaldība jauno telpu izbūvei un 
aprīkošanai nepieciešamo aizņēmumu plāno atdot 20 
gadu laikā.

Ielikts uzņēmējdarbības atbalsta centra – 
bibliotēkas “Sala” pamatakmens

18. martā Alojas novada Ungurpils ciemā, topošajā 
Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bib-
liotēkas “Sala” būvlaukumā, notika svinīgā pamatak-
mens likšanas ceremonija. Tā pulcēja teju 80 viesu, 
tostarp projekta partnera Voleres pašvaldības Nor-
vēģijā pārstāvi, AS “Tretorget” valdes locekli Justeinu 
Tākli, VARAM pārstāvjus, būvniecības nozares speciā-
listus, uzņēmējus, sadarbības partnerus, pašvaldības 
darbiniekus, iedzīvotājus un viesus. Pirms pamat-
akmens jeb kapsulas ielikšanas pamatos pasākuma 
dalībniekus uzrunāja Alojas novada domes priekšsē-
dētājs Valdis Bārda. Projekta īstenošanas beigu ter-
miņš ir 2016. gada 31. decembris, taču ēka durvis vērs 
jau septembrī, uzsākot darbu kā uzņēmējdarbības 
atbalsta infrastruktūra. Ēkā tiks izvietota arī mūsdienī-
ga bibliotēka.
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Salacgrīvas novadā īstenojas sen lolota 
ideja!

Beidzot īste-
nojusies ideja, 
kas jau ilgāku 
laiku “apaļoju-
sies” Salacgrīvas 
novada domes 
vadītāja Dagņa 
Strauberga un 
vairāku sabied-
riski aktīvu cil-

vēku galvā, – veikalā “Top” atklāta Salacgrīvas novadā 
radīto preču un pieejamo pakalpojumu izstāžu un 
tirdzniecības zāle “Radīts Salacgrīvas novadā”. Projekts 
apvieno Salacgrīvas novadā ražojošos uzņēmumus – 
no maizes līdz sukādēm, šprotēm, medum un tējai, no 
cēlkoka galdiem līdz malkas klēpim, šeit būs atrodami 
arī apģērbi, valkājamas skaistumlietas, magnēti, zie-
pes, rotaļlietas, grāmatas, paklāji, kā arī sniega kurpes 
un apkures katli. Tur būs pieejama informācija par 
pakalpojumu klāstu, tajā skaitā naktsmītnēm, ēdināša-
nas iestādēm, dizaina un friziera pakalpojumiem, laivu 
nomām, skaistumkopšanas pakalpojumiem, īpašu 
aerosolu ražotni un vēl daudziem citiem.

Ādažu novadā cēla, ceļ un cels

• Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā atklāta Pierīgā vienī
gā energoefektīvā sporta zāle. Sporta zāles projekts 
īstenots atklātā konkursā “Ilgtspējīgu ēku, atjaunoja-
mo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 
samazinošu tehnoloģiju attīstība”, kuru finansē Eiro-
pas Ekonomikas zonas finanšu instruments. Sporta 
zāles kopējais energopatēriņš apkurināmās telpās ir 
tikai 14,03 kWh/m2. Ēkas apkurināšanai un ūdens sil-
dīšanai tiek izmantots zemes siltumsūknis un plaknes 
absorbcijas saules kolektori. Iekštelpās ir uzstādīta 
individuāla klimata regulēšanas sistēma, kā arī enerģi-
ju taupošs telpu apgaismojums un rekuperācijas tipa 
ventilācija.

• Sāk būvēt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
piebūvi – sporta zāli. Piebūves celtniecību plānots 
pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam, un ārpus 
bērnudārza darba laika sporta zāli varēs izmantot arī 
skolēni no citām novada izglītības iestādēm, kā arī 
bērni ar īpašām vajadzībām. “Ādaži jau izsenis varējuši 
lepoties ar kvalitatīvu izglītības infrastruktūru. Tikko mūs 
iepriecināja jaunā energoefektīvā sporta halle Valdorfa 

skolā, kas uzlabos sportošanas apstākļus lielākiem bēr
niem. Tagad blakus top sporta zāle pašiem mazākajiem 
ar atbilstošu labiekārtojumu viņu vajadzībām. Tās nav 
tikai investīcijas ēkās, tās ir investīcijas bērnos, ieliekot 
pamatu veselīgam bērnu dzīvesveidam,” pauž Ādažu 
novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

• Izsludināts atklāts metu konkurss “Jauna skolas ēka 
Ādažos”. Skolas ēka paredzēta 800 skolēniem. Ņemot 
vērā novadā deklarēto skolēnu skaita pieaugumu un 
Ādažu vidusskolas kapacitātes nepietiekamību, dome 
pieņēma lēmumu izbūvēt Ādažu vidusskolai papildu 
mācību ēku. Tā paredzēta 1.–4. klašu skolēniem, bet 
vecā skolas ēka paliks 5.–12. klašu audzēkņiem. Skolu 
plānots nodot ekspluatācijā 2018. gada septembrī.

Atradums Carnikavas baznīcas pamatos

Carnikavas baznīcas restaurācijas laikā zem vecās 
betona grīdas ir atrasta piemiņas plāksne Latvijas atbrī-
vošanas cīņās un pasaules karā kritušajiem karavīriem. 
Šī piemiņas plāksne, kas savulaik baznīcā tika uzstādīta 
par tautas saziedotajiem līdzekļiem, daudzus gadus 
bija pazudusi. Informācija par piemiņas plāksni bija 
publicēta 1937. gadā Latvijas Bruņoto spēku laikrakstā 
“Latvijas Kareivis”. Atrastā plāksne tiks restaurēta, un 
pēc tam to novietos atpakaļ Carnikavas baznīcā.

Ziņas sagatavojuši: Baiba Gailīte, Ilze Žunde, Krista 
Gromova, Līva Dāvidsone, Marlena Zvaigzne, 

Kristīne Duļbinska, Evita Enģele, Maija Rjabova, 
Zane Gorškova, Eva Vlasova, Vineta Bērziņa, Miks 

Balodis, Gunta Žilde, Jolanta Grandāne, Elīna 
Serkova, Olga Smane, Laura Jansone, Druvis 

Mucenieks, Justīne Deičmane, Eva Reiziņa, Zane 
Landsmane, Ilga Tiesnese, Ulla Koziola, Monika 

Griezne, Laima Jātniece un Sandra Baltruka
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Arturs Dombrovskis,
projekta “E-mobilitātes 

veicināšana Latvijā 
klimata pārmaiņu 

novēršanai” eksperts

Paredzams, ka tuvākajos gados visā pasaulē būtiski 
mainīsies ierastā transporta sistēma, jo arvien straujāk 
norit iekšdedzes dzinēju automašīnu aizstāšana ar 
elektrotransportu.
Lai e-mobilitāte ienāktu arī Latvijā, no 2015. gada 
marta līdz 2016. gada aprīlim tiek īstenots Eiropas 
Ekonomiskās zonas līdzfinansēts projekts “Emo bi li
tātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novērša
nai”. Viena no svarīgākajām projekta mērķa grupām ir 
Latvijas pašvaldības, kurām, neapšaubāmi, būs būtiska 
loma e-mobilitātes attīstībā.
Projektā ir izstrādāta “Elektromobilitātes rokasgrā
mata pašvaldībām”, kurā interesenti atradīs daudz 
noderīgas un praktiskas informācijas gan par elektris-
kajiem automobiļiem un to uzlādes infrastruktūru, gan 
elektriskajiem velosipēdiem.
Ar rokasgrāmatu pilnā apjomā var iepazīties un to 
lejupielādēt portālā emobilitate.lv.

Kāpēc emobilitāte?

Bieži nākas dzirdēt jautājumu – kāpēc mēs vispār 
runājam par e-mobilitāti? Vienkāršāk taču būtu dzīvot 
kā līdz šim un turpināt pārvietoties ar benzīna un dīzeļ-
degvielas automašīnām.
Tomēr ir virkne iemeslu, kas elektrotransportu padara 
būtiski pievilcīgāku un rosina arvien aktīvāk to izmantot.
Pirmām kārtām jau kaitīgo izmešu samazināšanai, kas 
īpaši aktuāli ir pilsētās ar lielāku automašīnu koncen-
trāciju. Transporta nozare Latvijā rada 37% no visiem 
CO2 izmešiem, kas gadā veido 860 000 tonnas.
Turklāt fosilā degviela tiek pilnībā importēta, un tas 
nozīmē, ka no valsts izplūst apmēram viens miljards 
eiro gadā. Taču elektroenerģiju varam ražot paši, 
arvien vairāk izmantojot atjaunojamos resursus.
Elektromotora izmantošana automašīnā ļauj palielināt 
dzinēja lietderības koeficientu līdz 80%, savukārt iekš-
dedzes dzinējam tas ir tikai ap 20%.

Un visbeidzot – elektrotransporta izmantošana būtiski 
samazina satiksmes radīto troksni pilsētās, kas arī ir 
būtisks faktors mūsu dzīves vides uzlabošanā.

Atbalsts emobilitātei

Eiropas Savienības mērķus elektromobilitātes jomā 
nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. 
oktobra Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo degvielu 
infrastruktūras ieviešanu. Šī direktīva paredz, ka līdz 
2020. gada beigām ES dalībvalstīm jāizveido atbilstošs 
skaits publiski pieejamu elektromobiļu uzlādes pun-
ktu, šo skaitu iepriekš saskaņojot ar Eiropas Komisiju.
Šo mērķu sasniegšanai Latvijā ar Ministru kabine-
ta 2014. gada 26. marta rīkojumu Nr. 129 apstipri-
nāts “Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.–2016. 
gadam”, kurā paredzēta elektrotransportlīdzekļu uzlā-
des infrastruktūras izveide, kā arī virkne citu e-mobili-
tātes attīstību veicinošu pasākumu.
Daļa no šiem pasākumiem jau īstenoti vai ir uzsākta 
to realizācija. Tā, piemēram, šogad ieviestas speciā-
las, vizuāli atšķirīgas transportlīdzekļu valsts reģis-
trācijas numura zīmes elektromobiļiem, kas padara 
tos pamanāmus satiksmē un ļauj izmantot piešķir-
tos atvieglojumus – sabiedriskā transporta joslu un 
bezmaksas stāvvietu izmantošanu un iebraukšanu 
maksas zonās. Plānots, ka no šāgada 1. jūlija akumu-
latora elektriskie transportlīdzekļi varēs bez mak-
sas izmantot visas “Rīgas satiksmes” autostāvvietas. 
Turklāt e-automobiļu īpašnieki ir atbrīvoti no trans-
portlīdzekļu reģistrācijas un ikgadējā ekspluatācijas 
nodokļa, kā arī tiem samazināts uzņēmumu vieglo 
automobiļu nodoklis.

Elektromobiļu valsts reģistrācijas numura zīme.

Uzlādes infrastruktūra

Neapšaubāmi, viens no svarīgākajiem priekšnoteiku-
miem elektrisko transportlīdzekļu pilnvērtīgai izman-
tošanai ir plaša uzlādes tīkla izveide. Šis process Latvijā 
tikko sācies, taču plānots, ka līdz 2017. gada beigām uz 
valsts galvenajiem autoceļiem ar vidēji 30 km intervālu 
tiks uzstādītas 55 ātrās uzlādes (līdzstrāvas) stacijas, kas 
nodrošinās iespēju ar elektromobili sasniegt jebkuru 
Latvijas vietu. Izmantojot līdzstrāvas uzlādes stacijas 
ar 50 kW jaudu, automašīnas akumulatoru var uzlādēt 
apmēram 30 minūšu laikā.
Tomēr efektīvai e-auto izmantošanai ar to nepietiks. 
Ļoti svarīgi ir ātrās uzlādes tīklu papildināt ar plašām 
vidēji ātrās un lēnās uzlādes iespējām. Galvenais nosa-
cījums, kas jāievēro, izraugoties to uzstādīšanas vietas 
– uzlādei jābūt pieejamai tur, kur apgrozās liels skaits 
cilvēku (iepirkšanās centri, kultūras un sporta būves, 
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tūrisma objekti, valsts un pašvaldību iestādes u.c.), lai 
automašīnu varētu pieslēgt uzlādei brīžos, kad tā tiek 
atstāta stāvvietā. Šim nolūkam parasti izmanto vidēji 
ātrās vai lēnās maiņstrāvas uzlādes stacijas ar jaudu 
3,6–22 kW, kas akumulatoru var pilnībā uzlādēt apmē-
ram 4–8 stundu laikā. Tomēr visbiežāk e-auto lietotāji 
tik ilgi šajās vietās neuzkavējas, bet gan veic tikai nelie-
lu papildu uzlādi. Šādu uzlādes veidu labi raksturo 
princips “nevis apstājies, lai veiktu uzlādi, bet gan veic 
uzlādi, kad esi apstājies”.
Maiņstrāvas uzlādes punktu ierīkošanā svarīgi ir 
nodrošināt sadarbību starp valsti, pašvaldībām un 
uzņēmējiem, kuri uzlādes infrastruktūru var izmantot, 
lai piesaistītu papildu klientus saviem objektiem.
Eiropā arvien lielāku popularitāti iegūst e-mobilitātes 
tūrisms. Tas nozīmē, ka cilvēki ar elektromobiļiem 
apceļo jaunas un jaunas vietas, cenšoties aizbraukt 
tur, kur iepriekš vēl nav bijuši. Lai iekļūtu šādā mar-
šrutā, pie tūrisma objekta, naktsmītnes vai ēdināšanas 
vietas jāuzstāda uzlādes stacija (kaut vai nelielas jau-
das) un informācija par to jāpublicē uzlādes punktu 
kartē.
Uzlādes staciju attīstības pieredze liecina, ka būtisks 
faktors to veiksmīgai darbībai ir šādu staciju izvieto-
jums labi pamanāmās vietās. Tas nodrošinās ne tikai 
to, ka uzlādes stacijas biežāk izmantos esošie e-auto 
lietotāji, bet arī radīs papildu interesi un straujāku 
e-mobilitātes attīstību.

Elektroauto uzlāde pie “Latvenergo” energoefektivi
tātes centra Jūrmalā.

Elektroauto izvēle

Apsverot iespēju pašreizējo transportlīdzekli aizstāt 
ar elektroauto, jāņem vērā vairāki faktori. Būtiskākais 
ir izvērtēt transportlīdzekļa izmantošanas veidu un 
apstākļus – vidējo dienas nobraukumu, maršrutus, 
kā arī braucienu laika grafiku. Elektrotransports būs 
labāk piemērots gadījumos, kad ikdienas nobraukums 
nepārsniedz 100 km, maršruti ir apmēram 50 km rādi-
usā ap bāzes vietu un iespējams starp braucieniem 
veikt papildu uzlādi. Līdz ar ātrās uzlādes tīkla izveidi 
e-auto izmantošana, nenoliedzami, kļūs ērtāka un 
izzudīs ierobežojums ar to veikt tālākus braucienus. 
Tādējādi radīsies iespēja ievērojami palielināt gada 
nobraukumu, kas ir ļoti svarīgi ekonomiskās efektivi-
tātes paaugstināšanai. Tā, piemēram, nobraucot gadā 
15  000 km, aptuvens ietaupījums degvielas iegādei 
būs ap 750 eiro, bet pie 30  000 km tas sasniegs jau 
1500 eiro.

Izvēloties e-auto, uzmanība jāpievērš akumulatora 
ietilpībai, jo no tā atkarīgs, kādu attālumu automašīna 
spēs veikt ar vienu uzlādi. Teiksim, iegādājoties “Nissan 
Leaf” modeli, ir iespējams izvēlēties komplektāciju ar 
24 kWh vai 30 kWh akumulatoru. Pirmajā gadījumā 
autonomija (nobraukums) būs 200 km, otrajā – 250 
km. Ja tas nepieciešams, pircējam ir iespēja izvēlēties 
dārgāku komplektāciju ar lielāku nobraukumu.
Tomēr ekonomiskajiem apsvērumiem nevajadzētu 
būt vienīgajiem, kas nosaka izvēli par labu elektro-
mobilim. Acīmredzami, ka e-mobilitātes attīstība visā 
pasaulē kļūst arvien straujāka, un būtiska CO2 izmešu 
samazināšana nebūs iespējama bez plašas pārejas 
uz bezizmešu transportu. Liela loma būs turpmākajai 
valsts e-mobilitātes attīstības politikai un jaunu atbal-
sta instrumentu ieviešanai, kā arī labi funkcionējoša 
uzlādes tīkla izveidei.
Esošie elektromobiļu lietotāji, tajā skaitā arī Latvijas 
pašvaldības un pašvaldību uzņēmumi, kas tos iegādā-
jās 2014. gadā KPFI programmas ietvaros, norāda uz 
pozitīvu pieredzi to ekspluatācijā. Braukšana ar tiem 
ir klusa, dinamiska un ērta, tehnisku problēmu nav 
daudz, un apkopju izmaksas ir nelielas. Grūtības mēdz 
sagādāt ierobežotais nobraukums, īpaši ziemas perio-
dā, tomēr, rūpīgi plānojot maršrutus un uzlādes iespē-
jas, arī tās iespējams pārvarēt. Savukārt uzņēmumi, kas 
jau vairākus gadus darbā izmanto e-auto, novērojuši, 
ka līdz ar maršrutu rūpīgāku plānošanu tiem izdevies 
racionālāk izmantot autotransporta resursus un sama-
zināt kopējo nobraukumu pat par 40%.

Bauskas novada pašvaldības administrācijas speciā
listes Jolanta Lauva, Guna Purene, Laine Baha un Ieva 
Šomina ar elektromobili “Volkswagen eUp”.

Sabiedrībā vēl arvien pastāv daudz mītu un kļūdainu 
uzskatu par elektromobilitāti.
Tomēr līdz ar katra jauna elektromobiļa nonākšanu uz 
mūsu ceļiem tie aizvien vairāk tiek kliedēti, un katrs, 
kas izbraucis ar elektromobili, kļūst par sava veida 
e-mobilitātes vēstnieku.

Ja šajā rakstā minētais jūs ir ieinteresējis, vairāk infor-
mācijas par šo tēmu meklējiet portālā: emobilitate.lv.

Projekts “Emobilitātes veicināšana Latvijā klimata pār
maiņu novēršanai” (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/026) saņēmis 
atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ 
Finanšu instrumenta palīdzību.
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Tradicionālais puķu draugu pasākums jau 39. reizi 
pulcēs Latvijas novadu dārzkopības profesionāļus un 
amatierus, puķu audzētājus un vienkārši – puķu mīļo-
tājus. Šogad saiets norisināsies 9. jūlijā Dobelē un 
Dobeles novadā. “Puķu draugu saiets” ir viens no 
skaistākajiem un vērienīgākajiem vasaras pasākumiem, 
jo vienkopus tiek pulcēti dārzkopības interesenti, un 
šiem svētkiem īpaši gatavojas dārzu saimnieki, kuri 
vērs savu lolojumu – skaisto un praktisko dārzu – durvis 
saieta apmeklētājiem. Gatavošanās vērienīgajam pasā-
kumam notiek jau kopš pagājušā gada septembra, kad 
Dobeles novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Alūksnes 
novada kolēģiem, lai pārņemtu pieredzes stafeti saieta 
organizēšanā. Pasākuma partneri un līdzorganizatori ir 
izdevums “Dārzs un Drava”, atbalstītājs – AS “Latvijas 
valsts meži”.

“Puķu draugu saiets” – svētki radošajiem darītājiem, 
dārzkopjiem

9. jūlijā “Puķu draugu saieta” apmeklētāju grupas 
dosies aptuveni 60 km garā maršrutā, lai iepazītos ar 
astoņiem īpašiem Dobeles pilsētas un novada skais-
tākajiem dārziem. Katrs no tiem jau ieguvis plašāku 
uzmanību un atzinību valsts mērogā. Dārzu apmek-
lētāju grupām būs iespējams iepazīt dārzu atšķirīgo 
un unikālo piedāvājumu, kā arī tikties ar radošiem 
saimniekiem.

Dārzkopības institūta Pētera Upīša dārzs Dobelē

Ar zemgaliešiem raksturīgo strādīgumu jau izsenis 
Dobeles pusē ir iekopti skaisti augļu dārzi. Selekcio-
nārs Pēteris Upītis, 1957. gadā sākdams ierīkot dārzu 
Dobeles leknajā, auglīgajā zemē, sapņoja visu Latviju 
pārvērst ziedošā dārzā. Saulainās Dobeles pievārtē 
tika audzētas ābeles, bumbieri, ķirši, aprikozes, val-
rieksti, lazdas, īstās cidonijas, zemenes, ceriņi – pavi-
sam 24 kultūras. Viņa darbu sekmīgi turpina Dārzkopī-
bas institūta zinātnieki. Dobeles ceriņu dārzs ir kļuvis 
par vienu no lielākajiem pasaulē. Ķiršu un ceriņu zie-
dēšanas laikā cilvēks var gūt iedvesmu savai dvēselei, 
vasarā un rudenī, kad nobriest ķirši, āboli, bumbieri un 
plūmes, – prieku savam vēderam un praktiskas zināša-
nas savam dārzam.

Štelmaheru ģimenes akmeņu dārzs Dobelē

Var droši apgalvot, ka Alfrēds un Lilija Štelmaheri ir 
vieni no pirmajiem Latvijā, kuri uzdrošinājās savu 
neparasto dārzu izrādīt ekskursantiem. Štelmaherus 
var pamatoti uzskatīt par dārzu tūrisma aizsācējiem 
Latvijā, jo viņu veidotajam dārzam ir aptuveni 30 
gadu. Tagad Štelmaheru akmeņu dārzs, dēvēts gan par 
akmeņu pasaku, gan brīnumdārzu, ir viens no populā-
rākajiem apskates objektiem Dobeles novadā.

Klūgu ģimenes ainavu dārzs Dobelē

Sekojot Štelmaheru ģimenes paraugam, dārza atvērša-
nai apmeklētājiem sadūšojās arī kaimiņi – Klūgu ģime-
ne. Gleznainais dīķis, līdzenie zālāji ar krāšņumaugu 
dobēm un vecie koki dārzā rada plašuma un brīvības 
izjūtu. Viss ir darīts pašu spēkiem – gan zaļā bērzu bir-
ztaliņa pašu stādīta, gan izrakts lielais un četrus metrus 
dziļais dīķis. Nenoliedzami, dīķis ir Klūgu ģimenes 
dārza rota. Saimniekiem ir daudz stāstāmā par dīķa 
un tā ainavas izveidošanu, kā arī par dīķa kādreizējo 
iemītnieku – Daugavas samu.

Beņķu ģimenes skaisto un praktisko ideju dārzs 
Dobelē

Dobelnieku Beņķu ģimene rāda, kā mazā teritorijā var 
lieliski sadzīvot puķes, košumkrūmi un sakņu dārziņš. 
“Kabatas formāta” pilsētas piemājas dārzs ir ne tikai 
praktisks, bet arī skaists un tūristu apbrīnots. Aiz koka 
žoga un metāla mežģīņu vārtiem iekārtojies smu-
kumdārzs, kurā zaļo daudzgadīgie skujeņi un no agra 
pavasara līdz vēlam rudenim zied visdažādākās puķes. 

Šeit iekārtots arī praktiskais sakņu dārzs, kas sadalīts ar 
platiem celiņiem un veido oriģinālu sakņu dārza mus-
turu, kam fonā ir staltās Ķestermeža priedes.

Lazdiņu ģimenes krāšņo puķu dārzs Auros

Auru pusē bagātīgu liliju kolekciju un dārza kompozī-
cijas demonstrē Lazdiņu ģimene. Dārzkopība ir saim-

VISKRĀŠŅĀKIE VASARAS SVĒTKI – 
“PUĶU DRAUGU SAIETS” DOBELĒ
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nieku sirdslieta un aptuveni 10  000 m2
 lielais dārzs 

– saimnieku lepnums un acuraugs. Dārza rota ir liliju 
kolekcija, kuras stādījumi veido interesantas dobju 
formas. Dārza ainavu elementi un krāšņo puķu stādī-
jumi ar dzērveņu puduri viducī, kas mijas ar skujeņu 
grupām, veido īpašu dārza ainavu un neparastu auru.

Z/s “Rūķīšu tēja” iepazīšanās dārzs Krimūnu pagastā

Savukārt smaržīgi ziedošo ārstniecisko augu lauku 
horizonts paveras zemnieku saimniecībā “Rūķīši”, kas 
ir lielākā ārstniecības augu audzētāja un zāļu tēju ražo-
tāja Latvijā. Šobrīd saimniecības tīrumi aizņem vairāk 
nekā 20 ha platību. Gadā vien te saražo aptuveni 
pustonnu ārstniecības augu, kas tiek piedāvāti gan kā 
monotējas, gan izmantoti dažādos maisījumos.

VTUA MRVD nodaļas Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs 
“Pikšas”

Zemgales plašais apvārsnis īpaši akcentēts Kārļa Ulma-
ņa piemiņas muzeja “Pikšas” teritorijā, kur apstādījumi 

tiek izkārtoti pēc glezniecības likumiem: ritma un vie-
notības, tajā pašā laikā pēc dabas diktētiem noteiku-
miem, jo šajā Bērzes pagasta pusē bieži pūš stipri vēji 
un augsne ir smilšaina.

Skolas parks Krimūnās

Iebraucot Krimūnās, ceļa malā viesus sveicina nelielais 
parks “Smilšu pulkstenis”, kas katrā gadalaikā pārvēršas 
īpašā krāsu, smaržu un prieka sveicienā. Patīkamus 
atpūtas brīžus ikvienam apmeklētājam sagādā Skolas 
parks, kas veidots kā atpūtas, pastaigu un piknika 

vieta. Šeit atrodas dažādu kokaugu stādījumi, uguns-
kura vieta, godinājuma vieta, estrāde, kā arī koki, kas 
stādīti ar īpašu nozīmi. Īpašs jaunums Skolas parkā ir 
izzināšanas un sajūtu taka “Ciemos pie dižskābarža”, 
ko var izbaudīt, izejot basām kājām un izjūtot dažādo 
oļu, čiekuru, zīļu un citu dabas materiālu pieskārienus.

Saieta apmeklētājus priecēs un izklaidēs īpaša “Puķu 
draugu saieta 2016” dienas kultūras pasākumu 
programma

39. Puķu draugu saiets tiks atzīmēts ar plašu kultūras 
pasākumu programmu, un svētkus aicināts apmeklēt 
ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Saieta atklāšana notiks Dobeles vēsturiskajā Tirgus 
laukumā no pulksten 9:30, kad ar muzikāliem sveicie-
niem pasākuma apmeklētājus sagaidīs Bikstu kultūras 
un atpūtas centra vīru vokālais ansamblis “Optimisti”.

Pēc saieta atklāšanas pasākuma dalībnieku grupas 
gidu pavadībā dosies dārzu apskates maršrutos. Dārzu 
apmeklētājus sagaidīs mūzikas skaņas lielākos un 
mazākos dārzos visas dienas garumā un īpaši sveicie-
ni no Penkules lauku kapelas Skolas parkā Krimūnās 
un folkloras kopām “Leimaņi” (Dobele), “Dimzēns” 
(Jelgava), “Zemgaļi” (Līvbērze) Kārļa Ulmaņa piemiņas 
muzejā “Pikšas” Bērzes pagastā.

Pusdienas laikā Dobeles Tirgus laukumā muzicēs 
pūtēju orķestris “Dobele” un dāmu saksofonu kvartets 
“N[EX]T MOVE” no Rīgas.

Savukārt Dobeles Evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā 
un Dobeles Amatu mājā būs skatāma izstāde “Ziedi” 
gleznās un amatu meistaru rokdarbos. Visas dienas 
garumā varēs apmeklēt vietējo un citu Latvijas novadu 
stādu, mājražotāju un amatnieku darinājumu tirdziņu.

Dienas noslēgumā, pulksten 19:00, notiks saieta 
no slēguma pasākums Tirgus laukumā ar māsu Leg-
zdiņu koncertu un pulksten 20:00 – Dobeles pilsē-
tas kultūras nama tautas deju kolektīvu koncerts un 
zaļumballe Dobeles pilsdrupās.

Aicinām laikus pieteikties dārzu apmeklējumam un 
dalībai stādu, mājražotāju un amatnieku tirdziņā!

Informācija par “Puķu draugu saietu” Dobelē pieejama 
mājaslapā: www.dobeledara.lv un www.dobele.lv, kā 
arī zvanot pa tālruņiem: 63723074 vai 26136682.

Aicinām savlaicīgi pieteikties:
•	 organizētās grupas un interesentus, kas 9. jūli-

jā vēlēsies apmeklēt dārzus. Dārza apmeklējumi 
notiks tikai ar organizētu transportu;

•	 tirgotājus, kuri vēlēsies piedalīties stādu, mājražo-
tāju un amatnieku tirdziņā.

Pieteikuma anketu var aizpildīt elektroniski mājaslapā 
www.dobeledara.lv. Pieteikties iespējams līdz 30. 
jūnijam.
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Ja omīte saka, ka tu lieliski izskaties, tātad vajag stei-
dzami notievēt.

J J J
Studentu ievērībai! Lai nodotu unikālu referātu, pie-
tiek atvērt meklētāja otro lapu.

J J J
– Mana sieva tā gatavo – pirkstiņus aplaizīsi!
– Tā nu gan pirkstiņus aplaizīsi?
– Tu nepazīsti manu sievu – pamēģini neaplaizīt.

J J J
Pats svaigākais, kas bija veikalā,  – uzsūkts zilums uz 
pārdevējas kakla.

J J J
Sporta skolotāja kāzās līgavai pušķis bija jāmet tik ilgi, 
līdz viņa iekļāvās normatīvos.

J J J
Grieķu salāti, kas nedēļu nostāvējuši ledusskapī, 
nebojājas, bet gan kļūst par sengrieķu salātiem.

J J J
Mamma meloja Jānītim, ka bērnus atrod kāpostos. 
Pēc tam Jānītis ar aizdomām sāka skatīties uz kāpostu 
tīteņiem.

J J J
Protams, tev ir jābūt savam viedoklim, un to es tev 
tūlīt izstāstīšu.

J J J
Vīrs pateica, ka starp mums nav dzirkstelītes. Nopirku 
elektrošoku. Atmodīsies, pajautāšu vēlreiz.

J J J
Garām ceļu policijas posteņiem visi brauc lēnām. 
Ceļu policisti taču ir kā bērni, var izskriet uz ceļa 
negaidīti.

J J J
Absolūtais Mērfija likums. Kad tu centies kādam parā-
dīt, kā strādā Mērfija likums, tas pārstāj darboties.

J J J
Elektriķis Edgars atklāja meitenēs gan plusus, gan 
mīnusus.

J J J
Karā galvenais nav uzvara, galvenais ir tajā nepieda-
līties!

J J J
– Ko nozīmē “Nē, nē un vēlreiz nē!”?
– Pasaku princese atsaka trīsgalvainam pūķim.

J J J
Vēlā vakarā pie krāsns sēž vecis ar savu večiņu un 
atceras aizgājušās dienas.
– Vecenīt, dzirdi? Darīsim kā jaunībā!
– Labi, ej uz šķūni un gaidi mani!
Vecītis aiziet un gaida stundu, otru, trešo. Galīgi nosa-

lis, atvelkas mājās un prasa:
– Kāpēc neatnāci?
– Māte nelaida...

J J J
Tīra sirdsapziņa liecina par sklerozes sākumu.

J J J
Saruna atobusu pieturā:
– Jūs velti te gaidāt! Šis autobuss kursē tikai svētku 
dienās.
– Bet man šodien ir dzimšanas diena!

J J J
Vīrs sievai blondīnei:
– To meistaru, kurš labo mūsu mājas jumtu, notriekusi 
automašīna.
– Ārprāts! Cilvēks pat uz jumta vairs nevar justies 
droši!

J J J
– Nekādi nevaru apprecēties! Mātei nepatīk neviena 
meitene, kuru ar kaut cik nopietniem nolūkiem atve-
du mājās.
– Sameklē kādu, kas ir līdzīga tavai mātei!
– Jau sameklēju, bet tā atkal nepatika manam tēvam!

J J J
Padoms priekšniekam: grūtu uzdevumu vienmēr dod 
risināt slinkam darbiniekam. Ir liela iespēja, ka tieši 
viņš atradīs visvienkāršāko risinājumu.

J J J
Sieva zvana vīram:
– Runāt vari?
– Jā, varu.
– Nu tad klausies!

J J J
Laimes formula:
Sievietei, lai viņa būtu laimīga ar vīrieti, viņš ir patiesi 
jāizprot un nedaudz jāmīl.
Vīrietim, lai viņš būtu laimīgs ar sievieti, viņa ir patiesi 
jāmīl un nav pat jāmēģina izprast.

J J J
– Mīļais, ja tu mani noskūpstīsi vēlreiz, būšu tava uz 
mūžu!
– Paldies, ka pabrīdināji!

J J J
Lai tavi darbi neatšķirtos no vārdiem, klusē un neko 
nedari!

J J J
– Es aizgāju no sievas!
– Kāpēc?
– Viņa no manis gultā prasīja neiespējamo!
– ??
– Viņa prasīja, lai es pārstāju krākt!



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

Gaidot Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienu, iedibināta jauna 
tradīcija – 4. maijā Latvijas iedzīvotāji ar baltām un cerību pilnām 

domām pirmoreiz pulcējās “Baltā galdauta svētkos” par godu 
Latvijas valsts otrajai dzimšanas dienai – vienai no būtiskākajām 

pieturzīmēm mūsu zemes gandrīz 100 gadus garajās likteņgaitās.

Foto: Vilnis Zirdziņš
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