
MaRtS 2014
Nr. 3 (225)

Ogres novada domes priekšsēdētājs EDVĪNS BaRtKEVIČS 
un tēlnieka Jāņa Karlova “Cielava” arvien gaida savējos mājās



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

RaCIONāLa 
PLāNOšaNa 

uN SaPņI
Pašvaldību dienaskārtībā ir stratēģiskā plānošana. Daudzām pašvaldībām situācijas analīze sākas ar bēdīgu 
faktu, ka jauniešu skaits samazinās, bet tie jaunieši, kas, pabeiguši vidusskolu, dodas plašajā pasaulē un ne-
atgriežas.

Racionāli spriežot, pirmā doma ir darbavietu trūkums. Lai varētu nopelnīt iztiku, cilvēki pamet dzimto nova-
du un dodas uz Rīgu vai ārzemēm. Vienlaikus ir grūti piesaistīt teritorijai investorus, jo viņi neredz piemērotus 
darbaspēka resursus. Veidojas apburtais loks.

Racionāli spriežot, nākamā doma ir sadzīves apstākļi un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šajā jomā attīstību 
kavē centralizācija un koncentrācija. Attālinot no dzīvesvietas slimnīcu, ģimenes ārstu un vidusskolu, siste-
mātiski daudzu gadu garumā īstenojot ceļu sabrukuma politiku, iespēja piesaistīt vai saglabāt cilvēkresursus 
samazinās. Pašvaldības dara iedomājamo un neiedomājamo, lai šādas valsts politikas negatīvās sekas kom-
pensētu.

No politikas teorijas izriet, ka sabiedrības viedokli nosaka ne vien racionāli, bet arī iracionāli apsvērumi. Tam 
ir vairāki iemesli: 1) propaganda, 2) izglītības nepietiekamība, 3) no PSRS laikiem mantoti domāšanas stereo-
tipi.

Taču ir vēl viens būtisks iracionālās rīcības avots. Tie ir sapņi. Visās valstīs un sabiedrībās jaunieši šķiet citādi 
nekā nobriedušākā sabiedrības daļa. Viņi iesaistās radikālās kustībās, bieži noliedz esošo, pat nezinādami, ko 
īsti vēlas. Šāds stāvoklis ataino vēlmi sevi realizēt, gūt piepildījumu un panākumus, sasniegt jaunības sapņus. 
Neņemot vērā šos sapņus, nevar pieņemt pareizu lēmumu par pašvaldības attīstības līdzekļiem.

Jauniešus interesē nevis darbavietas vispār, bet tādas darbavietas, kurās būtu interesanti strādāt. Jauniešus 
interesē nevis sadzīves apstākļi vispār, bet atbilstoši priekšstatiem par jauno un moderno. Vai šādas prasības 
ir pārāk augstas?

Tās nav iespējams izpildīt ar veco domāšanu. Tās iespējams izpildīt, ja aktīvi sekmējam ekonomikas pārstruk-
turēšanu katrā novadā un pilsētā. Tāpēc dogma par valsts un pašvaldības neiejaukšanos uzņēmējdarbībā 
nedarbojas. 

Tāpēc Latvijas politikā nepieciešama jauna domāšana. No darbavietu radīšanas uz lielas pievienotās vērtī-
bas, produktīvu un labi apmaksātu darbavietu radīšanu. To nespēj esošā tautsaimniecības struktūra. 

Savos iepriekšējos kongresos mēs šo virzienu jau esam iezīmējuši. Jauna domāšana nepieciešama arī nacio-
nālā līmenī.
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Daina oliņa

Baznīca, skola, krogs – senāk šīs celtnes bija katra 
latvijas pagasta neatņemama sastāvdaļa un vizītkar-
te. Dievnamus un zinību pilis centās celt augstākā 
uzkalnā tālākai redzamībai, turpretim kroga novietnei 
būtisks bija lielceļa tuvums. Apceļojot latviju, gadās 
sastapt arī kādu “augstāk par zemi” novietotu vietējās 
varas namu, tomēr Ogres novada dome, liekas, var 
pretendēt uz “augstākās pašvaldības” titulu, jo pēc 
apvienošanās ar deviņiem pagastiem par savu māj-
vietu izvēlējās bijušo Ogres rajona padomes namu. 

No stacijas puses, pa arvien pilnīgāku sakoptību 
iegūstošo Brīvības ielu ejot, jau iztālēm vīd pelēkā 
dižceltne, kuras kāpnes ir kā radītas jaunlaulāto svinī-

gam “iznācienam”. Kalngals pat visai standartizētajai 
padlaiku ēkai piešķir majestātiskuma auru. par kalnu 
trūkumu šajā novadā sūdzēties nevar, pat Ogres pil-
sēta “pielaulāta” zilajiem kalniem. Daugava un Ogres 
upe, zilie kalni un vairāki dabas parki novada devīzei 
likuši izvēlēties vārdus “cilvēka un dabas harmonija”. 
Dabas harmonijā dzīvot alkst daudzi, jo otru rekor
dista titulu Ogres novads pēc latvijas “pārskroderē-
šanas” iemantojis iedzīvotāju skaita ziņā – gandrīz 
39 tūkstoši. protams, papildbonuss lieliskajai videi 
noteikti ir Rīgas tuvums! teritorijas plašumā (993 km2) 
gan viņus krietni apsteidz citi kādreizējā rajona platī-
bā izveidotie novadi.

tomēr par vēl kādu īpašu faktu, kuram šogad svinama 
desmitgade, zina tikai retais. 2004. gada 30. aprīlī, 
dienu pirms Latviju uzņēma eiropas savienības 
dalībvalstu pulkā, Madlienas pagastā, kas tagad 
iekļāvies Ogres novadā, notika neparasta akcija. pie 
skolas tika iestādīta Latvijas pagastu ozolu birzs, lai 

iemūžinātu tobrīd esošos 453 pagastus, kas ilgstoši 
atradās “zem iznīcības āmura”, gaidot novadu ēru. 
Birzs vietas izvēli noteica vēstures fakts, ka 1938. gadā 
Madliena tika atzīta par latvijas ģeogrāfisko cen-
tru. tomēr pagastiem to autonomā veidolā izdevās 
nodzīvot vēl piecus gadus. 2009. gada 6. jūnijā bija 
pielikts punkts latvijas kārtējām skroderdienām, un 
valsts sāka dzīvot novados, bet 21. jūnijā “pagastnie-

kaLNa gaLĀ LatviJas ceNtrĀ
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ki” par pēdējās tikšanās un atmiņu vakara vietu atkal 
izvēlējās madlienu, kur, protams, vispirms devās 
novērtēt ozolu birzs labklājību. Daļa godības gan bija 
zudusi, tomēr gandrīz puse dzīvelīgi turpināja visiem 
atgādināt – par pagastiem ar ozolu spēku.

Šo ekskursu vēsturē atļaujos speciāli. gan tāpēc, 
ka 2013. gada pašvaldību vēlēšanās vietējās varas 
pārstāvji jūtami atjauninājās, bet pašvaldību vēstu-
res nozīmīgākos likteņgriežus viņiem der zināt, gan 
tāpēc, ka mūsu saruna ar ogres novada domes 
priekšsēdētāju eDvĪNU BartkeviČU sākās tieši par 
novada tapšanu.

– Jau 2002. gadā brīvprātīgi izveidojām Ogres nova-
da pirmo modeli – kompaktu un loģisku pilsētas 
un Ogresgala pagasta apvienojumu. tomēr 2009. 
gadā, īstenojot valdības izplānoto latvijas karti, pūrā 
saņēmām Krapes, Ķeipenes, lauberes, Madlienas, 
Mazozolu, Meņģeles, suntažu un taurupes pagastu. 
Kuram bēda par to, ka šajā veidolā netiek ievērots 
pirms reformas vārdos izdaudzinātais postulāts par 
obligātu 50 kilometru attālumu līdz centram no katra 
novada nostūra?! Mums sanāk pat 90 kilometri!

Kādi ir latvijas ceļi, katrs pats zina. (protams, pērn 
novada ceļu zelta fondā beidzot iekļuva daļiņa no ilgi 
bremzētā tīnūžu– Kokneses ceļa posma, kam uzbē-
rums radīts vēl padomju laikos, kad tam bija plānots 
uz Maskavu vedošā ceļa īpašais statuss.) Diemžēl 
jaunpienācējpagasti bija mazturīgi. No finansiāli paš-
pietiekamas un citus kolēģus ar diviem miljoniem latu 
gadā atbalstošas pašvaldības Ogres novads nu pār-
svēries saņēmējos. tomēr novada vadība centusies 
būt maksimāli iejūtīga pret visiem, tikai pēc četriem 
gadiem grasījās veidot apvienotu pagastu valdīšanu 
Mazozolu un taurupes pagastā, kur iedzīvotāju skaits 
pavisam niecīgs.

– Daudzos latvijas novados to izdarīja bez lieka trok-
šņa. Mūsu nelaime tā, ka gribējām likumpaklausīgi 
šo ieceri saskaņot ar ministriju. cenšamies uzklausīt 
iedzīvotāju viedokļus, bet ja to skaits sarucis...Kaut arī 
jaunais pašvaldību ministrs einārs cilinskis saprot, ka 
resursi tiek šķērdēti tukšgaitā, tautas balsij pretstāvēt 
viņš neiesaka.

Diemžēl nabadzības dēļ lepnību zaudēt neviens 
nevēlas, Mazozolu pagastā jūt nemieru arī ar pamat-
skolas pastāvēšanas risinājumu. vietējiem sāp, ka 
skolu sarakstā vairs nefigurē Mazozolu pamatskolas 
vārds. žēl, ka viņi nenovērtē novada domes labo 
gribu, jo līdz pat 2014. gadam ogres novadā nav 
aizvērta neviena skola! lai visas spētu pastāvēt, daļu 
pārveidoja par filiālēm – Mazozolu un Meņģeles 
skoliņas administratīvi iekļāva taurupes pamatsko-
lā (šī skola sarukušā audzēkņu skaita dēļ gan pati 
zaudēja vidusskolas statusu), bet Krapes skola tagad 
ir Madlienas vidusskolas filiāle, savukārt lauberes 
pamatskola – suntažu vidusskolas filiāle. taču visas 
strādā uz vietas savos pagastos! pamatskolas vecā-
kajās klasēs, kad jāapgūst eksaktie priekšmeti, kuru 
kvalitatīvu apguvi nodrošina mūsdienīgi kabineti, 
autobusi audzēkņus pārved uz “mātesskolu”.

tomēr lielākais sāpju bērns ir lauberes bērnunams, 
kur darbinieku un audzēkņu skaits ir gandrīz vienāds 
– ap divdesmit, tāpēc viena audzēkņa uzturēšanas 
izmaksas gadā ir 14 tūkstoši latu. tikai puse no viņiem 
ir Ogres apkaimes iedzīvotāji. e. Bartkevičs neslēpj, 
ka finansiāli daudz izdevīgāk būtu iestādi likvidēt, bet 
sava novada desmit bērnus par 250 latiem mēnesī 
izvietot citur. gadā tas būtu trīsreiz lētāk! taču šie 
divdesmit audzēkņi ir svarīgi skolai un vietējo ļaužu 
darbavietu noturēšanai. cik garš, tik plats! Kad nova-
da vadība valdībai ieminas par vēlmi pustukšo skolu 
atdzīvināt citā veidolā, tajā rodot vietu kādam soci-
ālās uzņēmējdarbības atzaram, atbilde ir sen zināma 
– pašvaldībai ar to nav jānodarbojas!

No Špakovska parka skatu torņa tālumā redzama “industriālā” ogre.
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tomēr tajā pašā laikā novada uzņēmēji vis nav tik 
mazskaitlīgi kā skolasbērni. 2013. gada pavasarī dibi-
nātā Ogres novada uzņēmēju biedrībā kopējās prob-
lēmas risina 1000 uzņēmumu un vairāk nekā 50 
nozaru asociācijas. latvijas tirdzniecības un rūpnie-
cības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis endziņš 
atzīst, ka ogrēniešiem ir lielākais biedru skaits radnie-
cīgu nodibinājumu vidū! viņi siA “tMMetal” īpašnie-
ka Māra Kapusta vadībā plāno pievērsties arī pašval-
dībai liegtajai sociālajai uzņēmējdarbībai, apmācot 
jauniešus un darba tirgū integrējot jaunās māmiņas. 
latvijā netrūkst uzņēmēju atbalstam dibinātu organi-
zāciju, ogrēniešiem tāda ir pašu mājās – pirms sešiem 
gadiem izveidotais biznesa inkubators, kas pēc triju 
gadu veiksmīga darba pārtapa Ogres Biznesa un 
inovāciju centrā. Uģa Amona vadīto centru pelnīti 
var uzskatīt par pašvaldības “instrumentu”, ar kuru 
atbalstīt uzņēmējus. protams, Ogres pilsētas novieto-
jums un teicamā infrastruktūra, dzelzceļu ieskaitot, ir 
labākā vizītkarte, kas šurp vedina investorus (arī mūsu 
tikšanās dienas pievakarē priekšsēdētājam kārtējā 
“vietrauga” vizīte). tomēr gluži visi uzņēmēji nav pār-
ņēmuši centru vien. edvīns Bartkevičs virknē pazīs-
tamākos zīmolus, gandrīz katrā pagastā cauri krīzei 
noturējies pa lauksaimniecības uzņēmumam – lielie 

graudaudzētaji siA “tilbe Agro” suntažu pagastā, 
Madlienas pagasta “galiņos” edītes strazdiņas virs-
vadībā audzētie “Mūsmājas dārzeņi” ir īsta latvijas 
prece, Ķeipenē sparīgi turas siA “senlejas”, kur dar-
bojas latvijā pazīstama lopkautuve. Krapes pagasta 
“bonuss” ir slavenais lobes ezers, kur veiksmīgākajos 
copes gados izsniegti pat astoņi tūkstoši licenču. 
Oficiāli reģistrētais loms vien ezerā ir ap 20 tonnu 

gadā! taču arī problēmu tur netrūkst, jo makšķernie-
ku iecienītā vieta aizaug, kas sevišķi draudīgi ir ziemā, 
kad nākas urbt zivīm papildu “ventilācijas caurumus”. 
Diemžēl nobruka veiksmīgi uzsāktais jogurta “Jogijs” 
bizness Krapē, tomēr četri nelieli gaterīši turpina 
darbu. Mazozolu pagasts turas uz spēcīgiem zemnie-
kiem, kas audzē gan aitas, gan lielogu mellenes.

pērn ar domes atbalstu izveidota novada meža īpaš-
nieku apvienība ar cēlu nosaukumu “Mežkungs”. 
Ogres novadā meža platības ir lielas, tāpēc svarīgi, lai 

privātie prasmīgi un tālredzīgi gādātu par sev uzticēto 
bagātību. Madlienas un suntažu katlumājā sāksies 
renovācija, Madlienā plānots iekārtot kārtīgu “mal-
kas placi” šķeldas uzglabāšanai. Novadam vajadzīgo 
pašpatēriņu sarūpētu jau minētie meža īpašnieki. Un 
dabas resursi tiktu pienācīgi izmantoti.

varētu teikt, ka kopš 2014. gada ogres vārds negai-
dīti aizskanējis visā latvijā, Ogres televīzijai kļūstot 
par vienu no piecām raidorganizācijām bezmaksas 
apraidē. (pašvaldība gan politkorektuma vārdā tagad 
atsacījusies no sev piederošajām akcijām, jo tv vairs 
nav vietēja raidorganizācija). Ne mazāk slavens, tur-
klāt daudz senāks ir zīmols “Ogres trikotāža”. Kaut arī 
padomjlaiku dižkombināta sākotnējā veidolā vairs nav 
un uzņēmumam nesen pasludināts maksātnespējas 
process, pagaidām vēl firmas veikali turpina piedāvāt 
izskatīgus apģērbus. Būtu jau arī neiespējami mūsdie-
nās vienam uzņēmējam apsaimniekot astoņu hektāru 

ogres novada uzņēmēju dienā 2013. gada decembrī 
tika apbalvoti uzņēmēji, bet ogres novada uzņēmēju 
biedrība noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības kameru.

2013. gada 3. augusta vakarā dabas parkā “ogres zilie 
kalni” pie Dubkalnu karjera vairāki simti skatītāju 
baudīja lielisko zinātnes, mākslas un mūzikas projektu 
“Dabas koncertzāle”.
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lielo teritoriju, tagad te darbojas daudzi desmiti sīku 
ražotāju. tomēr Ogres vārds pasaulē aizceļo arī ar sta-
bilām vērtībām – ar “ttMetal Baltic” kuģu dzenskrū-
vēm (interesanti, ka šo norvēģu dibināto uzņēmumu 
spēja pārņemt vietējie, apgāžot standartpieņēmumu 
par latvijas rūpniecības izpārdošanu ārzemniekiem; 
gadās patīkami izņēmumi!), ar “Hanzas elektronikas” 
sarežģītajiem izstrādājumiem, “siera štelles” nepa-
rastos un garšā daudzveidīgos sierus nebrāķē pat 
izcili siera pazinēji, “Fazer maiznīcas” labumus ēd 
visur latvijā (decembrī uzņēmēju godināšanā maizes 
cepēji saņēma pat divas balvas – par lielāko apgrozī-
jumu 2012. gadā un kā lielākais nodokļu maksātājs!). 
Bezdarba līmenis novadā ir zems – 31. janvārī tas bija 
5,3% darbspējīgo iedzīvotāju.

– Kad sabruka trikotāžas kombināts, uz laiku bijām 
līderpozīcijās. pamazām situācija normalizējās, tomēr 
lēšam, ka aptuveni tūkstoti darba vietu novadam 
vēl vajadzētu. Diemžēl visiem zināms, cik nelabprāt 
iedzīvotāji atbalsta jaunu lielu uzņēmumu ienākšanu 
pašvaldībās. pretargumentus jau var atrast vienmēr, 
lai musinātu tautu. to pamatotību atspēkot ir daudz 
grūtāk. tā tika “norakta” franču ģipškartona ražotāja 
“saint–gobain” ienākšana. iedzīvotāju sūdzību tiesā 
solījās izskatīt pēc pusotra gada, tikmēr franči uzņē-
mumam atrada mājvietu polijā. Kāda jēga pēc tam 
klaigāt, ka trūkst darba! Ražotājiem, kas izvēlas kļūt 
par mūsējiem, noteikumus neizvirzām, lieltirgotājiem 
gan prasām, piemēram, savest kārtībā ielu vai veikala 
pievadceļus. te gribu piebilst, ka sabiedrībā atrast 
vienotu viedokli nav viegli pat veikalu jomā. pašlaik 
asas cīņas risinās ap “RiMi”, jo aptuveni puse iedzīvo-
tāju uzskata vēl vienu lielveikalu Ogrē par vēlamu kā 
konkurences nodrošinātāju, otra puse iebilst.

lauki ir dzīvelīgi, un nešaubos, ka tie izdzīvos. 
Jautājums ir cits – cik tur būs darba vietu? Ja ļaudis 
neatradīs to ne pašu pagastā, ne Ogrē, ne Rīgā, vai 
ceļš nevedīs ārpus latvijas? starp citu, Ogres nova-
da prāvo iedzīvotāju skaitu mazliet papluinīja arī 
“rīdzinieka statusa” ambrāža. statistika liecina, ka 
mirstība tomēr nedaudz pārsniedz dzimstību, kas 
gan pēc krīzes sākusi augšuptieci. Katrs jaundzimu-
šais saņem 100 eiro pabalstu. Ārpus pilsētas bērnus 
ved skolas autobusi, uz vidusskolām Ogrē brauc paši, 

taču visiem skolēniem novada robežās transports ir 
bez maksas. iepriekš sedzām pusi no biļetes cenas. 
interesanti, ka pēc jaunā lēmuma pieņemšanas brau-
cēju skaits dubultojās, gadā – pašvaldību budžetā 
tam rēķinām 80 tūkstošus latu.

sen zināms, ka Rīgā par iekārotāko dzīvesvietu kļuvis 
Mežaparks. salīdzinot neviļus jāatzīst, ka visa Ogre 
ir viens mežaparks, jo pilsēta burtiski ieaugusi mežā. 
Ne jau velti daudzas ģimenes ar bērniem pārceļas te 
uz dzīvi – tuvu dabai un veselības pilnai videi. Šogad 
uzsākta renovācija sešos novada bērnudārzos, divas 
papildgrupiņas 50 bērniem tiks atvērtas pirmsskolas 
izglītības iestādē “saulīte”. Ar to bērnudārza rindas no 
trīs gadu vecuma faktiski nebūs. pērn parādījās jauna 
problēma – izteikts vietu trūkums pirmajās klasēs.

vasarā būs jau 20 gadu, kopš edvīnu Bartkeviču pir-
moreiz ievēlēja Ogres pilsētas domē. Apaļa jubileja 
gan nesanāk, jo gadsimtu mijā aptuveni gadu strādā-
jis “Hanzas elektronikā”. viņš “politehniķos” apguvis 
automatizētās vadību sistēmas inženiera, sistēmteh-
niķa profesiju, taču elektronika bija hobijs jau sen, 
tāpēc īsajā praktiskā darba posmā iemanījies tiktāl, ka 
cehu “darbinājis” viens pats. “Nezinu, varbūt vajadzēja 
palikt tur,” apcerēm ļaujas priekšsēdētājs. “Tikai nedo-
mājiet, ka ar tehniku bija vieglāk strādāt nekā domē. Bez 
cilvēkiem arī tur neiztika. Kaut gan skaidri jaušams, ka 
šis nebūs lietaskoks, pateikt to darbiniekam nav viegli. Ja 
tev izmisīgi lūdzas atstāt kaut par apkopēju, ko padarīsi? 
Pilnu uzņēmumu ar apkopējām piedēstīt?”

Domē vairākums deputātu un darbinieku strādā no 
sirds, diemžēl sadarbība ar opozīciju vienotā ritmā 
nevedas. Ne vienmēr nesaskaņas risina domes sie-
nās, kā prasītu labu partnerattiecību pamatprincipi, 
biežāk netīro veļu steidz mazgāt ārpus mājas – dažā-
dos medijos. žēl, bet daudz vērtīga laika paiet “atšau-
doties”. laiks edvīnam Bartkevičam ir strikti limitēts. 
līdz 2013. gada vēlēšanām līdztekus rūpēm par Ogres 
novadu viņš vadīja arī latvijas Novadu apvienību, 
vienlaikus pildot lps priekšsēža Andra Jaunsleiņa viet-
nieka pienākumus. 25. oktobrī e. Bartkeviču ievēlēja 
par valdes priekšsēdētāju jaunizveidotajai pašvaldību 
apvienībai “sabiedrība ar dvēseli – latvija”. tās mērķis 
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ir pārņemt un turpināt populāros Nīderlandes KNHM 
projektu konkursus, kas no 2006. gada rosināja iedzī-
votājus ar nelielu finansējumu paveikt nozīmīgus 
uzlabojumus savā apkaimē. Daudzi no tiem atstājuši 
“pēdas” arī Ogres novada pagastos. Kā vienam no 
latvijas pašvaldību pārstāvjiem es Reģionu komitejā 
e. Bartkevičam nereti nākas aizceļot uz sanāksmēm 
un plenārsēdēm, lai cītīgi sekotu attieksmei pret 
vietējās varas uzdevumiem un lēmumiem plašākā 
mērogā. tāpēc viņam ir tiesības bažīties par latvijā 
valdošo brīžam viendienīgo attieksmi pret pēdējo 
gadu lielākās bagātības – eiropas savienības fondu 
naudas izlietojumu.

– Daudz kritizētajā Nacionālajā attīstības plānā ir 
ierakstītas būtiskas patiesības. pamatupamats, lai mēs 
latvijā gribētu un varētu palikt dzīvot un strādāt, 
ir ekonomiskā izaugsme, ko nodrošināt spēj tikai 
ražošana. visiem jāsaprot, ka jaunais struktūrfon
du periods visdrīzāk būs pēdējais tik liela apjoma 
pienesums mūsu valstij, bet, ja to paši atkal iznie
kosim darba tirgus analīzē, masterplānu izstrādē, 
sociālajos pētījumos, nevis ieguldīsim ražošanā un 
cilvēku intelektuālajā potenciālā, kas nākotnē spēj 
nest atdevi un visiem tik vajadzīgos nodokļus, mēs 
paši noraksim Latvijai vienīgo un, iespējams, pēdējo 
iespēju. Šobrīd sapņot par lepnām kultūras pilīm un 
līdzīgiem dzīves skaistumiem nav prāta darbs, jo šīs 
investīcijas atpakaļ nenāks, tikai prasīs arvien jaunus 
tēriņus. siguldas kamaniņu trases projekts spēj sevi 
atpelnīt. vai to spēs daudzās koncertzāles visur latvijā, 
ja šajās pilsētās bankrotē lieli uzņēmumi un valda 
bezdarbs? Kāds labums iedzīvotājiem no daudzajām 
atskaitēm un no tā, ka viņš jau atkal kaut kur ir ieskai-

tīts, aprakstīts un pieskaitīts? lepnumam par absolūtu 
caurspīdīgumu? vai to var apēst un mugurā vilkt?

Jau 2012. gada 20. aprīlī, kad lps 23. kongresa priekš-
vakarā Ogrē notika Novadu diena, vienā no divām 
darba grupām formulēja novadu attieksmi pret attīstī-
bas plānošanu, struktūrfondu apguvi un uzņēmējdar-
bības attīstību. Neviens mūsu lēmumus nesadzirdēja! 
toreiz risinājām eiropā populāro sociālās uzņēmēj-
darbības problēmu, bet mums joprojām pašvaldī-
bām kategoriski aizliedz par to sapņot. Laukos vairs 
nevajag lauku konsultantus, bet projektu vadītājus, 
kas var nodarboties ar mārketingu, ar preču noieta 
tirgu. Kāpēc igauņi brauc pie mums uzpirkt sēnes 
un ogas, ko pēcāk pārdod tālāk uz somiju, bet paši 
brauc džipos? Mēs nespējam? Kāpēc turki un vācieši 
izpērk latvijā audzētās aitas, bet mūsu tūristi pacilāti 
ved no dienvidzemēm aitādas, ko nolikt pie kamīna? 
vai mūsu aitām sliktāka vilna? Jaunzēlandes ekono-
mists ivors Fovkss–viljamss lekcijā uzsvēra – apkārt 
viņa valstij 2000 kilometru rādiusā ir tikai okeāns, 
apkārt latvijai 2000 kilometru rādiusā ir miljoniem 
pircēju, kam iespējams pārdot jebko!

sen visiem zināms, ka ar valdības atvēlēto finansē-
jumu iespējams pildīt aptuveni desmit procentus 
no uzdoto funkciju daudzuma. Ja vien nebūtu žēl 
tērēt laiku, gandrīz vai katru dienu varētu ģenerēt pa 
sūdzībai tiesībsargam – nauda neatbilst uzdevumam 
ne jau tikai bezmaksas izglītības jomā vien. lai spētu 
atbilstoši pildīt visus MK noteikumus, visas valsts 
kontroles un citu virsuzraugu prasības, vajadzētu 
trīsreiz lielāku darbinieku štatu. Uz papīra tad viss 
būtu kārtībā visās jomās, bet dome būtu uzblīdusi 
kā milzu ūdensgalva uz nīkulīgām māla kājiņām. 
pajautājiet iedzīvotājiem, kas viņiem svarīgāk – braukt 
pa zemesgrāmatā reģistrētu vai saremontētu ceļu! 
tikmēr saeima, rezumējot paveikto, lepojas ar 200 
jauniem likumiem, Ministru kabinets ar tūkstoti sara-
žotu jaunu noteikumu, nerēķinoties ar tiem, kuriem 
to nāksies pildīt. Atcerieties 2009. gadu, kad krīzes 
maksimumā sociālie partneri izvērtēja visas pašval-
dībām uzdotās 1050 funkcijas, atsijājot aptuveni 50 
obligāti pildāmās, visi sabijās – ko tad iesāks daudz-
skaitlīgās kontrolējošās institūcijas?!

ir jāatļauj pašvaldībai pašai izvēlēties konkrētā perio
da prioritātes! Šobrīd katra augstākstāvošā institūcija 
izjūt nepieciešamību noteikt pat sētnieka amatal-
gu. vajadzētu, lai ministrijas nosaka stratēģiju, dod 
vadlīnijas, kā nonākt pie vēlamā rezultāta, un tad 
pašvaldība izvēlas sev atbilstošo ceļu, pa kuru iet, un 
tos resursus, ko var tērēt. Mēs joprojām neracionāli 
šķērdējam spēkus un naudu, pildot mazsvarīgas lie-
tas. Nesen domes sēdē nācās norakstīt dokumentā-
ciju 70 tūkstošu latu vērtam projektam tikai tāpēc, ka 
izmisīgi cenšamies startēt visos konkursos, kur vien 
iespējams, taču tas nav būtiskākais, ko mums šobrīd 
vajadzētu paņemt. Un ja vēl neizdodas vinnēt, tad 
labais un vajadzīgais projekts iegulst atvilktnē.

mūsu vizītes “atbalsta grupa” – preses sekretāre Baiba 
trumekalne un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 
Nikolajs sapožņikovs.
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Mēs jau ar prieku atbalstītu visus labos iedzīvotāju 
priekšlikumus, bet naudas nepietiek. ļaudīm grūti 
izskaidrot, ka naudas maciņš ir viens un tas pats. Ja 
atbalstīsim sporta pasākumu, tad šo apjomu neva-
rēsim ielikt ceļos. Jauki, ka gribam dziedāt, dejot un 
krāšņi izskatīties dziesmu svētkos, bet maciņš ir tas 
pats! izgaismota slēpošanas trase priecētu ne tikai 
iedzīvotājus, bet arī domniekus, taču atkal – maciņš ir 
tas pats. tā ir naudiņa, ko neieliksim primārajās lietās 
– skolās, bērnudārzos un citur.

e. Bartkeviča ilggadējā vietniece izglītības, kultū-
ras, veselības un sociālo lietu jautājumos vita Pūķe 
todien devusies uz lps mājvietu, kur izglītības un kul-
tūras komitejas sēdē tikšanās ar jauniecelto izglītības 
ministri inu Druvieti, tāpēc novada dzīvi turpinām 
izzināt otras vietnieces 
– valdas gailes skatīju-
mā. viņas stāžs pašval-
dību darbā ir 30 gadu, 
bet “karjera” diezgan 
netipiska, jo vietējās 
varas uzdevumus iepa-
zīt sākusi Ogresgala 
pagasta sekretāres pos-
tenī, nu jau otro sasau-
kumu – novada depu-
tāte! viņas aprūpē ir tautsaimniecības, tūrisma un 
sporta jautājumi – tā fizisko aktivitāšu daļa, kas saistās 
nevis ar skolām, bet sporta biedrībām. tās novadā 
savairojušās tik rosīgi, ka, veidojot 2014. gada budže-
tu, nācās atzīt – izdevumi sportam sparīgi konkurē 
ar kultūras tēriņiem. Ar sporta biedrībām pašvaldība 
slēdz līgumus, paredzot viņiem noteiktu finansējumu 
– pasākumu rīkošanai vai līdzdalībai sacensībās.

valda gaile: – Nākotnē paredzēts plašāk izmantot 
novada sporta celtnes. Ogrē ir labiekārtots stadi-
ons, ko līdz šim nepiedodami maz izmantoja “liela-
jam sportam”. Jau šogad notiks piecas valsts mēroga 
sacensības. No 29. aprīļa līdz 3. maijam ledus hallē 
notiks 2014. gada pasaules kausa izcīņas sacensības 
hokejā amatieru, sieviešu un veterānu komandām 
“Dzintara kauss”, kurām pieteikušās 17 valstu koman-
das! ledus halle ir privātīpašums, tomēr pašvaldība 
arī tur iegulda savu artavu – ledus uzturēšanai un 
mazo daiļslidotāju nodarbībām. Ja halle piederē-
tu domei, čempionāta organizatoriskos jautājumus 
varētu atrisināt vieglāk, tomēr atteikties no ieceres 
negribam, jo tāds ciemiņu pieplūdums nesīs labumu 
uzņēmējiem. turpmāk aktualizēsim sporta infrastruk-
tūru novados, piemēram, Madlienā laukums būtu, 
bet nav pienācīgu tribīņu. Bēdīgi īsa šoziem izrādījās 
slidošanas sezona, kaut arī darbu ieguldījām trijos 
laukumos – pie Ogres 1. vidusskolas, Madlienā un 
Ogresgalā, kur pirmoreiz slidotava bija apgaismota. 
tā kā esmu Ogresgala pagasta patriote, priecājos, ka 
tur ierīkots jauns sporta laukums. līdz šim novada 
mazajiem sportistiem vasaras treniņnometni organi-
zēja salacgrīvā, nu vairs nav nekādu šķēršļu to rīkot 
Ogresgalā. Dzīvesvietai atvaļinājuma laikā noderēs 

bērnudārza telpas, ēšanu organizētu bijušās saimnie-
cības ēdnīcā, tepat līdzās Ogres upe. līdzekļi apgro-
zītos pašu mājās!

Ogres novada bagātība ir unikālie dabas parki, par 
kuru gudrāku apsaimniekošanu ogrēnieši domā kopā 
ar kaimiņiem. populārākā aktīvās atpūtas vieta ir zilie 
kalni, kas iestiepjas gan Ogres, gan ikšķiles novada 
teritorijā. Abas pašvaldības izveidoja tūrisma, sporta 
un atpūtas kompleksa “zilie kalni” attīstības aģentūru, 
kas v. gailei ir īpaši tuva, jo, esot projektu vadītajai, 
tā bijusi viņas darbavieta. līdz pērnā gada decem-
brim aģentūras atbildība skāra arī tūrisma attīstību 
abos novados. Šogad pienākumus precizēja, nodalot 
tūrismu. tagad katrā pašvaldībā darbojas tūrisma 
informācijas centrs, bet zilos kalnus apsaimnieko 
kopīga aģentūra. Darba šajos plašumos – kalnos un 
lejās – ir daudz, pat tik daudz, ka 350 tūkstošu latu 

vērto iepirkumu nācās sadalīt trīs daļās. zilo kalnu 
aģentūras paveiktā bilancē ir skatu tornis un skatu 
laukums, atpūtas vietas, piepaceltās kāpnes; vēl atliek 
purva takas izveide, lai būtu triecientempā izpildīts 
līdz 2016. gadam plānotais.

– turpmāk domes rūpes tiks pievērstas otram 
dabasparkam “ogres ieleja”, kas sākas ērgļu nova-
dā, turpinās pie mums, tad Ķeguma un lielvārdes 
novadā. varbūt četratā varētu izkalkulēt vienu štata 
vienību. Ja atradīsies viens atbildīgs saimnieks, ceru, 
ka arī Ogres ielejā ieceres nepaliks tikai uz papīra. 
Rosinājām upes apkārtnē dzīvojošos ļaudis plānot 
dažādas aktivitātes. Kāds saimnieks būtu gatavs attīstīt 
laivu nomu. Ar domes speciālistu atbalstu tapa pro-
jekts, kam varētu tikt lAD finansējums.
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par neoficiālu, bet sevišķi krāšņu un uzziņas bagātu 
dabas parku uzskatām lazdu kalnu, ko vietējie sauc tikai 
un vienīgi par Špakovska parku. tur dabas dāsno devu-

mu papildina Ogres 
goda pilsoņu Benitas 
un Jāņa Špakovsku 
sarūpētie un ieaudzē-
tie 400 sugu koki un 
košumkrūmi, dabas 
takas un skatu tornis. 
pats dibinātājs sasir-
dzis, tagad daļu rūpju 
par unikālo parku būs 
jāpārņem pašvaldībai.

Atsevišķu tūrisma informācijas centru veidojām 
tāpēc, lai vairāk uzmanības varētu veltīt tūrisma 
dažādošanai pagastos. gandrīz katrā ir pilskal-
ni, kultūrvēstures pieminekļi, neparasti mūsdienu 
objekti. Nereti tiem pietrūkst viena – atbilstošas 
reklāmas. Madlienas pusē nedrīkst pabraukt garām 
“Foresteriem”– suņu pajūgiem. ceļā no Madlienas 
uz Meņģeles pusi jāpiestāj Armanda praliča muzejā, 
kur bijušajā pagastmājā savāktas senlietas un pagasta 
vēstures notikumu atspulgi. Ķeipenē noteikti jāizšū-
pojas latvijā lielākajās šūpolēs Šūpoļu parkā, jāizpēta 

kinorežisoram sergejam eizenšteinam veltītā oriģināli 
atraktīvā ekspozīcija, jāpanašķojas piparkūku darbnī-
cā, jo Ķeipenē šo gardumu cep augu gadu. Reizēm 
brīnumi atklājas pavisam negaidīti. Nesen, tiekoties 
ar iedzīvotājiem taurupē, kāda kundze pastāstīja par 
Blauu ģimeni, kuras četri dēli ir lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri, bet neesot piemiņas vietas, kur pulcēties.

Maldīgi domāt, ka sporta uzvaras gājienā interese 
par kultūru sarūk. Ne tuvu! Ogres kultūras centrā 
vien sarakstā ir gandrīz 30 amatiermākslas kolek-
tīvu un interešu grupu. par neapšaubāmu novadu 
izveides ieguvumu uzskatāms fakts, ka 200 tūkstošu 
latu “sāpju nauda” ļāva augšāmcelties paplukušajiem 
pagastu kultūras namiem. tagad pilsētā tas ir gandrīz 
vai bēdīgāks nekā pārējos pagastos.

pelēkās ziemas 
izskaņas dienas 
pretsvaram ciemi-
ņiem tika atrādīta 
viena no kultūras 
“pērlēm” – Ogres 

mākslas skola, kur krāsu eksplozija valda visos gada-
laikos. 1991. gadā dibinātā skola ar noslēpumaini savī-
tu logotipu un ne mazāk noslēpumains 2008. gadā 
renovēts nams, kurā sadzīvo gan izbūves, gan tornis 
ar vējrādītāju, gan parasti un pusapaļi logi. Renovācijā 
ēka ieguva liftu, kur, stikla sienās vizinoties, var novēr-
tēt Ogres centra sakoptību. Mākslas skolas vēsture 
ir īpaša tāpēc vien, ka no šīs ēkas izaugusi visa paš-
reizējo Ogres skolu 
plejāde, bet novada 
domes priekšsēdētāja 
edvīna Bartkeviča sko-
las gados bēniņi allaž 
bijuši aizslēgti. tādēļ 
vien domei esot bijis 
vērts ieguldīt naudu 
renovācijā, joko-
dams atzinis novada 
“galva”, jo senā balo-
žu paradīze tagad kļu-
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vusi par mākslinieciskāko skolas stūrīti ar īpašu auru. 
Atbilstoši mūsu žurnāla specifiskajai un pašsaprota-
majai interesei par logiem, kas allaž noslēdz žurnāla 
4. vāku, sajūsmināti vērojām gan minētos pusapaļos 
logus, gan bēniņu griestus, kurus papildina ... logi ar 
visdažādākajiem dekoriem. gaiteņos un katrā skolas 
stūrī raibraibi audzēkņu darbi, arī “slavas galerijas”– 
audzēkņu un pedagogu nopelnītie atzinības raksti 
par veiksmīgu startu latvijā un starptautiskās izstā-
dēs. Direktora, skolas idejas izlolotāja un īstenotāja 

Pētera aulmaņa lepnuma objekts ir arī transformēja-
mā siena, kuru sabīdot, 15 minūtēs klases iegūst plašu 
papildtelpu sarīkojumiem un izstādēm.

skolā uzņem zīmētgribētājus no četru gadu vecuma, bet 
skolēniem piedāvā apgūt divas profesionālās ievirzes 

mākslas izglītības prog-
rammas “vizuāli plastiskā 
māksla”. sabiedriskā trans-
porta “izzušana” paretinā-
jusi kaimiņu novados dzī-
vojošo audzēkņu rindas, 
taču par savējiem te gādā, 
piemēram, suntažos 
atvērta klase, kur pasnie-
dzēji to pašu programmu 
“pieved klāt”. Madlienā 
darbojas sava mūzikas un 
mākslas skola.

* * *
No edvīna Bartkeviča šķiramies pie “cielavas”, kur top 
vāka fotokadrs. Desmit minūšu laikā pārliecināmies, 
ka iecere – pulcināt savējos – ir īstenojusies jau tagad, 
pirms apkārtnes labiekārtošanas. garām skulptūrai 
ņirb gājēji. paspējam uzklausīt Ogres goda pilsoņa 
un staigājošās enciklopēdijas raimonda Javoiša stās-

tu, kādi sarežģījumi saistījās ar represēto piemiņai 
veidotās vietas pirmieceri, ko savā mākslinieka inter-
pretācijā vēlāk realizēja tēlnieks Jānis Karlovs. tomēr 
vairāk nekā pirms 20 gadiem izlolotā ideja par cielavu 
kā čaklu un strādīgu putnu, mājas pavarda sargātāju 
palika nemainīga. tā simbolizē latviešu tautas likteņ-
griežus – karus, represijas, svešās varas, kas mūs šķīra 
un šķēla, taču uztur dzīvu domu visiem atkal atgriez-
ties mājās, “cielavas ligzdā”. interesanti, ka Jovaiša 
kungs ir arī senākais deputāts, jo nemainīgi ievēlēts 
domē (agrāk Ogres pilsētas, tagad novada) pārstāvēt 
tautas intereses, sākot no 1994. gada vēlēšanām!

pie cielavas skrejintervijai ļaujas arī Ogres novada 
domes galvenais arhitekts Pēteris zilberts, kuram pie-
derēja izšķirošais vārds, precizējot skulptūras novie-

tojumu skvērā pie domes. pērn 18. novembrī beidzot 
atlidojušais granīta putns šovasar iegūs labiekārtotu 
“ligzdu”. Nav šaubu, ka šeit pēc laulību ceremonijas 
fotomirklim piestās daudzi jaunie pāri, kas mācīsies 
no cielavas vīt savas ģimenes ligzdu. pārmaiņus ar 
novada vadītāju edvīnu Bartkeviču p. zilberts uzbur 
vīzijas par daudziem nākotnes projektiem, kas skaisto 
un zaļo apkārtni vērtīs vēl pievilcīgāku. galvenā pro-
menāde jau īstenota, top promenādes loks līdz lute-
rāņu baznīcai, tālākās nākotnes vīzijā būs labiekārtoti 
pastaigu ceļi Ogres upes krastos, atjaunota bērzu 
birzs. Un vēl... gluži kā mākslas skolas moto: “viss ir 
tāpat un vienmēr no jauna”.

ojāra martinsona un 
ogres novada domes arhīva foto
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ilze mutjanko,
lps padomniece 
sabiedrisko attiecību 
jautājumos
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LPs valdē

4. februārī lps valdes sēdē, lai uzklausītu pašvaldību 
savienības viedokli aktuālākajos problēmjautājumos, 
piedalījās jaunais vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs einārs cilinskis.

Likumprojekts “grozījumi republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumā”

lps valde izskatījusi likumprojektu “grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā” saistībā ar deputātu skaitu un lēmusi 
neatbalstīt iespējamo deputātu skaita samazināša
nu, kā arī rosina par diviem palielināt deputātu skaitu 
pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000.
lps padomniece vineta reitere informēja, ka apko-
potie novadu pašvaldību viedokļi liecina – vairākums 
neatbalsta deputātu skaita samazināšanu.
Arī ministrs pauda viedokli, ka šo likumprojektu 
šobrīd varētu nevirzīt, jo tā nav prioritāte, taču viņš 
nepiekrīt lps viedoklim par deputātu skaita palielinā-
šanu. Deputātu skaita jautājumu plānots risināt pēc 
saeimas vēlēšanām.

grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumā

lps padomnieks Jānis Piešiņš pauda nostāju, ka gro-
zījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumā nav nepieciešami, jo pašvaldību brīvprātīga 
apvienošanās vai sadalīšanās jau šobrīd ir normēta, 
kā arī jautājums par reģionālajām pašvaldībām izlem-
jams pēc saeimas vēlēšanām, ievērojot uzvarējušo 
partiju priekšvēlēšanu programmas.
vARAM pārstāvji tomēr uzskata, ka šis likumprojekts 
regulē arī citus jautājumus, tādēļ tas ir nepieciešams.

zemes pārvaldības likumprojekts

zemes pārvaldības likumprojektā paredzēta vairāku 
principu maiņa, tāpēc lps atbalsta saeimas Juridiskā 
biroja viedokli, ka jāveido darba grupa jaunas likum-
projekta redakcijas izstrādāšanai.
Jānis Piešiņš informēja par likumā grozāmajiem prin-
cipiem lps ieskatā: nacionālas nozīmes publiskos 
resursus pārvalda konkrēta ministrija (nevis vispārīgi 
– valsts), bet citu publisko resursu un brīvo zemju 
īpašnieks ir pašvaldība; servitūta problēmas risinā-
jums un katram zemesgabalam nodrošināta piekļuve 
galvenokārt pa autoceļu; degradēto teritoriju izman-
tošanu nosaka teritorijas plānojums.
Ministrs gan apgalvoja, ka šajā saeimā likumprojektu 
pieņemt nav reāli, taču pie tā jāstrādā. lps jau ir gatavi 
virkne priekšlikumu šim likumprojektam, kas ievēro-
jami atvieglotu darbu pie tā.

Būvniecības likumprojekts

saistībā ar Būvniecības likuma stāšanos spēkā, kas plā-
nota 1. maijā, lps padomnieks aino salmiņš pauda 
bažas, ka no izsludinātajiem 13 normatīvajiem aktiem 
saskaņots tikai viens un laiks ir stipri ierobežots. 
problēmas varētu radīt arī tas, ka vairākus normatīvos 
aktus valdībā iesniegs, iespējams, bez saskaņojuma.
lps uzskata, ka nepieņemams regulējums ir MK 
noteikumu projektam “Noteikumi par būvinspekto-
riem”, kas izraisīs šo speciālistu deficītu pašvaldībās, 
jo izvirzītās kvalifikācijas prasības būvinspektoriem ir 
nesamērīgi augstas.
pašvaldību savienība atkārtoti aicina saeimu noteikt, 
ka jaunais Būvniecības likums stājas spēkā atbilstoši 
labas pārvaldības principiem un atbilstoši šādiem 
nosacījumiem:

ir apkopoti un sagatavoti iesniegšanai saeimā – 
starpministriju sanāksmēs izteiktie ministriju un 
pašvaldību iebildumi par nepieciešamajiem gro-
zījumiem Būvniecības likumā;
ir izstrādāti un saskaņoti ar likumu saistītie norma-– 
tīvie akti;
ir izstrādāta būvniecības informācijas sistēma – 
atbilstoši Būvniecības likuma regulējumam un 
uzsākta tās ieviešana visās pašvaldībās;
pēc normatīvo aktu saskaņošanas un apstiprināša-– 
nas ir nodrošināts trīs mēnešu apmācības un sistē-
mas ieviešanas laiks pašvaldībās un valsts iestādēs.

Ministrs ieteica uzaicināt uz sarunu ekonomikas minis-
trijas pārstāvjus, lai pārrunātu visus problēmjautājumus.
Šajā dienā latvijas pašvaldību savienība nosūtīja arī 
vēstuli saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisijai un saeimas politisko 
partiju frakcijām par Būvniecības likuma spēkā stāša-
nās termiņa pagarināšanu, norādot uz nepilnībām ar 
likumu saistīto normatīvo aktu izstrādē.

iNformĀciJai UN DarBam
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atkritumu apsaimniekošanas sistēma

Atkritumu apsaimniekošanas sistēma valstī, izvei-
dojot desmit atkritumu apsaimniekošanas reģionus, 
tapusi 20 gadu garumā, un vēl nav atmaksājušās pat 
pirmās investīcijas, tādēļ lps uzskata, ka to nevaja-
dzētu mainīt, turklāt tajā labi sadarbojas gan privātie, 
gan publiskie uzņēmēji.
lps padomniece sniedze sproģe uzsvēra – gadīju-
mā, ja sistēma tomēr tiks mainīta, tad valstij vajadzētu 
atmaksāt investīcijas un atbildēt par saistībām eiropai 
bez pašvaldību līdzdalības.
sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldības 
autonomā funkcija, un vietējās varas katrā apsaim-
niekošanas reģionā vienojas par apsaimniekošanas 
modeli un finansēšanas kārtību. lps aicina turpmākās 
investīcijas sadzīves atkritumu infrastruktūras attīstībā 
plānot tikai saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
reģionu pašvaldību kopīgiem lēmumiem.
Ministrs apgalvoja, ka grozījumi patlaban atvērtajā 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā saeimā būtu 
jāvirza kā steidzami, kā arī jāizveido darba grupa, kas 
to izstrādē sadarbotos ar pašvaldību savienību.

grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”

saistībā ar grozījumiem likumā “par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” lps padomniece silvija 
Šimfa informēja par valsts piedalīšanos elektro
enerģijas cenas pieauguma kompensēšanā un aici-
nāja ieviest šādus pašvaldību savienības izstrādātos 
grozījumus:

atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā pare-– 
dzētajiem līdzekļiem valsts piešķir mērķdotāciju 
elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēša-
nai iedzīvotājiem;
mērķdotācijas administrēšanu veic labklājības – 
ministrija Ministru kabineta noteiktā kārtībā;
pašvaldības nodrošina datus labklājības ministri-– 
jas izveidotajā datubāzu savietojamības un infor-
mācijas apmaiņas sistēmā.

Šobrīd ir bažas, ka pabalsta administrēšanas izmaksas 
grib uzkraut uz pašvaldību pleciem.
Ministrs apgalvoja – ja šo jautājumu neatrisinās 
līdz maijam, tad problēmas risināšanā tiks iesaistīta 
Ministru prezidente.

veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts

likumprojekts “veselības aprūpes finansēšanas 
likums” paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
(iiN) ietver valsts veselības apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas, tātad veselības aprūpei tiek “iezīmēti” 
valsts budžetam piekritīgie iiN ieņēmumi.
lps padomniece Lāsma Ūbele pauda lps uzskatu, ka 
nav tālredzīgi veidot ilgtermiņa valsts veselības apdroši-
nāšanas sistēmu uz iiN bāzes, jo šā nodokļa ieņēmumu 
daļai valsts budžetā prognozējama tendence sama-
zināties. Šobrīd veidojas absurda situācija, ka valsts 
veselības apdrošināšanas sistēma būtībā tiek veidota 
uz pašvaldībām piekrītoša nodokļa bāzes. lps uzskata 
– ja ir vēlme valsts veselības apdrošināšanas sistēmai 
“iezīmēt” konkrētu nodokli, tad sistēma jāsaista ar valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksām. Arī ministrs atzina, 
ka šāda veida nodokļa “iezīmēšana” ir neefektīva.

es struktūrfondu plāns 2014.–2020. gadam

Jautājumā par es struktūrfondu apguves plānu dar-
bības programmas projektā “izaugsme un nodarbi-
nātība” 2014.–2020. gada plānošanas periodam lps 
padomniece sanita Šķiltere informēja, ka galvenā lps 
prasība ir sagatavot valsts budžeta ieguldījumu pro
grammu 2015.–2020. gadam, lai risinātu tos jautāju-
mus, kas netiek aptverti ar es fondu palīdzību. svarīgi ir 
gan sasniedzamos rezultātus, gan uz mērķi orientētus 
ieguldījumus atspoguļot teritoriāli, pašvaldību līmenī.
svarīgākais, kas šobrīd panākts, – Finanšu ministri-
ja ir iesniegusi MK protokollēmuma projektu, kurā 
daļēji iezīmēts, ka būs nepieciešams veikt gan situā-
cijas analīzi teritoriāli, pašvaldību līmenī, gan noteikt 
nacionāli sasniedzamos mērķus.

valde apsprieda lps Domes lēmuma “Par Partnerības 
līgumu un līdzsvarotu attīstību” realizācijas gaitu, ar 
ko iepazīstināja lps priekšsēdis andris Jaunsleinis.

lps valde arī apsprieda Latvijas sporta federāciju 
padomes un Latvijas Pašvaldību savienības sadar
bības memorandu, kura mērķis ir koordinēt pušu 
sadarbību, lai veicinātu sporta nozares attīstību un 
stiprinātu sadarbību starp latvijas pašvaldībām un 
atzītajām sporta federācijām. valde nolēma noslēgt 
šo sadarbības memorandu un pilnvaroja lps priekš-
sēdi Andri Jaunsleini to parakstīt.
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LPs komitejās

tehnisko problēmu komitejā

• 28. janvārī lps tehnisko problēmu komitejas sēdē 
tika izskatītas pašvaldību attīstības vadlīnijas, ko pre-
zentēja lps vecākais padomnieks māris Pūķis.
Komitejas darba kārtībā nākamais bija likumprojekts 
“Dzīvojamo telpu īres likums”. ekonomikas ministri-
jas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta 
direktores vietnieks mārtiņš auders informēja par 
galvenajām izmaiņām, ko ietver likumprojekts, bet 
komitejas loceklis agris vilks norādīja, ka pašval-
dības to neatbalsta, jo likumprojektam ir dažādi 
tehniski trūkumi un pretrunas ar citiem likumiem, 
nav tiesiski izpildāms likumprojektā norādītais izīrē-
tāja pienākums nodrošināt visas dzīvojamās mājas 
ekspluatāciju un uzturēšanu, kā arī pašvaldības nav 
ar mieru uzturēt un vadīt īres līgumu reģistru, jo tas 
nozīmē papildu izmaksas. Jelgavas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs strods vērsa uzmanību 
uz to, ka valsts dzīvokļus drīkst izīrēt darba (dienes-
ta) vajadzībām, līdz ar to rodas jautājums, kādēļ to 
nevarētu darīt arī pašvaldības ar saviem dzīvokļiem, 
lai piesaistītu trūkstošos speciālistus. Komiteja nolē-
ma neatbalstīt likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres 
likums” tālāku virzību un aicināt ekonomikas ministri-
ju to pārstrādāt, iesaistot pašvaldību pārstāvjus, kā arī 
atrisinot īres līgumu reģistra jautājumu.
lps padomnieks aino salmiņš informēja par sarež-
ģīto situāciju jaunā Būvniecības likuma sakarā un ar 
to saistīto dažādu MK noteikumu saskaņošanu, kas 
nereti notiek vienas dienas laikā. Daudzu pašvaldību 
pārstāvji ir piedalījušies un palīdzējuši grūtajā saska-
ņošanas darbā, tādēļ pieņemts lēmums veidot LPs 
tehnisko problēmu komitejas Būvniecības apakš
komiteju, kuras sastāvā iekļauti:

ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks – Jānis 
vītoliņš,
ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt-– 
būvniecības nodaļas vadītājs māris Bože,
ventspils pilsētas domes Būvniecības administra-– 
tīvās inspekcijas vadītājs Jurģis rasa,
liepājas pilsētas Būvvaldes juriste – Dace arāja,
liepājas reģiona novadu būvvaldes galvenais arhi-– 
tekts Jānis grundbergs,
garkalnes novada pašvaldības Juridiskās daļas – 
vadītāja margarita goroškova,

Rīgas pilsētas Būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītā-– 
ja agnija Švalkovska,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks – 
tautsaimniecības programmā Jurijs strods.

Komiteja arī atbalstīja galvenās prasības, ko lps uztu-
rēs saistībā ar Būvniecības likumu, un nolēma atkār-
toti aicināt saeimu noteikt, ka jaunais Būvniecības 
likums stājas spēkā atbilstoši labas pārvaldības prin-
cipiem un lps izvirzītajiem nosacījumiem.

• 20. februārī notika lps tehnisko problēmu komite-
jas sēde, kurā galvenais darba kārtības jautājums bija 
par elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājsaimniecī
bām. As “sadales tīkls” Klientu līgumu direktors vents 
kleikalīdis norādīja, ka, atveroties elektroenerģijas 
tirgum, As “sadales tīkls” turpinās elektroenerģijas 
piegādi līdz katram uzņēmumam un mājsaimniecībai, 
kā arī nodrošinās sadales elektrotīklu ekspluatāciju, 
atjaunošanu un plānveida attīstību, taču mājsaimnie-
cības un uzņēmumi elektroenerģiju pirks brīvā tirgū un 
mājsaimniecības rēķinu par elektrības patēriņu (tajā 
iekļaus arī citas komponentes – obligātā iepirkuma 
komponenti, pvN, maksu par sadales tīklu pakalpo-
jumiem) maksās elektroenerģijas tirgotājam. turpmāk 
katras mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņš tiks 
noteikts pēc trim iespējamajiem veidiem: ar distan-
ces saziņas līdzekļiem; lietotājs pats sniegs patēriņa 
datus; lietotājs maksās par elektrību, balstoties uz vēs-
turisko vidējo mēneša patēriņu. Komitejas dalībnieki 
apsprieda jautājumu par tirgotāja izvēli, ja īpašumam 
ir gan īpašnieks, gan arī īrnieks, par elektroenerģijas 
apmaksu attālās viensētās dzīvojošiem, par elektro-
enerģijas atslēgšanu un pieslēguma atjaunošanu un 
elektroenerģijas tirgotājiem.
vēl komiteja izskatīja noteikumus par efektīvas 
atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem, par 
ko informēja As “sadales tīkls” pieslēgumu direktors 
Dainis Leons.
savukārt Dispečervadības direktors gunārs kacēns 
pastāstīja par as “sadales tīkls” operatīvo sadarbību 
ar pašvaldībām masveida bojājumu un stihisku 
nelaimju gadījumā. pēc “sadales tīkla” lūguma 73 
pašvaldības iesniegušas sarakstus ar katrā teritorijā 
vitāli svarīgiem objektiem no elektroapgādes viedok-
ļa, kam primāri būtu jāatjauno elektroapgāde bojāju-
mu vai stihiskas nelaimes dēļ. Diemžēl skatījumi uz 
to, kas ir svarīgākie objekti no elektroapgādes viedok-
ļa, pašvaldībās ir atšķirīgi. As “sadales tīkls” ierosināja, 
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ka elektroapgāde pirmām kārtām būtu jāatjauno 
slimnīcām ar operāciju zāli, veco ļaužu pansionātiem 
un bērnunamiem.
Komiteja nolēma atbalstīt As “sadales tīkls” ierosi-
nājumu, pilnvarot lps padomnieku aino salmiņu 
sadarbībā ar “sadales tīklu” kopīgi izstrādāt kritērijus, 
pēc kuriem noteikt svarīgākos objektus no elektro-
apgādes viedokļa, pēc kritēriju izstrādes nosūtīt tos 
pašvaldībām objektu izvērtēšanai un As “sadales 
tīkls” precizēt objektu sarakstus.
sēdes noslēgumā tika apstiprinātas sarunu tēmas ar 
aizsardzības, satiksmes, ekonomikas un iekšlietu 
ministriju, un padomnieks aino salmiņš iepazīstinā-
ja ar apkures parādiem pašvaldībās.

veselības un sociālo jautājumu komitejā

• 11. februārī lps veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē diskutēja par priekšlikumu sagatavo-
šanu Latvijas pašvaldību attīstības vadlīniju projek
tam. Kopumā tika atbalstīta vadlīniju projekta virzī-
šana izskatīšanai lps valdes sēdē, iekļaujot vairākus 
jaunus punktus un papildinājumus.
ziemeļu Ministru padomes biroja latvijā padomnie-
ce Daina mežecka informēja pašvaldību pārstāvjus 
par iespēju pieteikties valsts un pašvaldību speciā-
listu pieredzes apmaiņas vizītēm uz ziemeļvalstīm, 
kā arī ziemeļvalstu kolēģu aicināšanu uz semināriem 
pie mums ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobili
tātes programmas “valsts administrācija” ietvaros. 
viņas prezentācija atrodama lps mājaslapas sadaļā 
“Komiteju dokumenti”.
lps padomniece silvija Šimfa iepazīstināja ar likum
projekta “grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”” priekšlikumiem otrajam lasī-
jumam un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu 
projektu par valsts mērķdotācijas administrēšanu.
lps 6. februārī nosūtīja vēstuli ministru prezidentei 
Laimdotai straujumai par elektroenerģijas tirgus 
atvēršanas ietekmi uz iedzīvotājiem un pašvaldī
bām. lps nevar piekrist un noraida vēlmi pieņemt 
lēmumus, kas pēc 1. aprīļa var izraisīt lielus sabied-
rības protestus un vēršanos gan pret valdību, gan 
pirmām kārtām pret pašvaldībām, ja tām atbilstoši 
pašreizējiem noteikumiem jāadministrē kompensā-
cijas izmaksas iedzīvotājiem.
lps uzskata, ka, precīzi nosakot, kuri iedzīvotāji un 
iedzīvotāju grupas būs tiesīgas saņemt valsts palīdzī-

bu elektroenerģijas sadārdzinājuma kompensēšanai, 
precīzi paredzot kompensācijas apmēru, tās izmak-
sas periodiskumu un ilgumu, atvēlot adekvātu finan-
sējumu, maksimāli izmantojot valsts un pašvaldību it 
datubāzes un savietotājsistēmas, ievērojami samazi-
not administrēšanas izdevumus un iestrādājot likumā 
“par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” lps 
piedāvāto 25.¹ panta redakciju par valsts piedalīšanos 
elektroenerģijas cenas kompensēšanā, ir iespējams 
nepieļaut lielas iedzīvotāju daļas nabadzības padzi-
ļināšanos un novērst sabiedrības neapmierinātību ar 
valdības politiku.
vēl komitejā diskutēja par likumprojekta “veselības 
aprūpes finansēšanas likums” virzību saeimas komi-
sijās un lps priekšlikumiem un darbību šajā procesā.

reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

• Šajā dienā notika arī lps Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde, kur komitejas priekšsēdē-
tājs gints kaminskis un lps padomnieks Jānis Piešiņš 
prezentēja Latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas 
2014.–2020. gadam. Komiteja atbalstīja šā vadlīniju 
projekta virzīšanu izskatīšanai lps valdē.
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
valsts sekretāra vietniece ilona raugze un siA “excolo 
latvia” pārstāvis gints klāsons iepazīstināja ar pārskata 
“reģionu attīstība Latvijā 2012” sadaļu “attīstības cen
tru ietekmes areālu noteikšana un analīze”. Komitejas 
locekļi pauda viedokli, ka pētījumā izmantotie dati un 
aptauja nerada detalizētu priekšstatu par visu latvijas 
teritoriju un attīstības centru funkcionālajām zonām, 
un nolēma neatbalstīt pētījuma rezultātu izmantošanu 
lēmumu pieņemšanā ne sadarbības ietvara noteikšanai 
investīciju plānošanai un veikšanai, ne valsts pārvaldes 
funkciju pārņemšanai un izpildei, ne pakalpojumu tīkla 
plānošanai. vARAM turpinās attīstības centru funkcio-
nālo zonu padziļinātu izpēti, mainot metodiku, papla-
šinot rādītāju un analizējamo datu skaitu un panākot 
funkcionālo zonu objektīvu analīzi.
par pašvaldību atbildību medību saimniecības jau-
tājumos pastāstīja zemkopības ministrijas pārstāvis 
Jānis Bārs un lps padomniece sniedze sproģe, aici-
not pašvaldības iesniegt komentārus un priekšlikumus 
zM izstrādātajam noteikumu projektam “Noteikumi 
par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudē
jumu noteikšanas kārtību un medību koordinācijas 
komisijām”.
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lps padomnieces ivita Peipiņa un sniedze sproģe iepa-
zīstināja ar aktualitātēm es struktūrfondu, kohēzijas 
fonda un Lauku attīstības fonda 2014.–2020. gada 
darbības programmu plānošanā. lps aktīvi iesaistīsies 
vARAM informatīvā ziņojuma “par pilsētvides un poli-
centriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem es 
fondos 2014.–2020. gadam” sagatavošanā.
vARAM valsts sekretāra vietniece ilona raugze un 
vecākā eksperte indra ciukša informēja par plānota
jām Latvijas es prezidentūras aktivitātēm reģionālās 
attīstības jomā. Kā zināms, latvija būs prezidējošā 
valsts es padomē 2015. gada pirmajā pusē.
sēdes gaitā tika apspriesta arī saeimā otrajā lasīju-
mā izskatāmā likumprojekta “grozījumi reģionālās 
attīstības likumā” redakcija.
Komiteja nolēma par pārstāvi projekta “latvijas plāno-
šanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstī-
bas plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādāšana” vadības komi-
tejā deleģēt Beverīnas novada domes priekšsēdētāju 
cildu Purgali.

izglītības un kultūras jautājumu komitejā

• 18. februārī lps izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdē piedalījās arī jaunā izglītības un zināt-
nes ministre ina Druviete. viņa norādīja, ka svarīgi fak-
tori, kas noteiks izglītības kvalitāti latvijā, ir pedagogu 
atalgojums un skolu tīkls. Ministre uzskata, ka jāveido 
optimāla skolu tīkla struktūra, lai pamatskola būtu 
iespējami tuvu skolēna dzīvesvietai, un, to veidojot, 
tiks ņemts vērā pašvaldību viedoklis.

Apspriežot izglītības attīstības pamatnostādnes 
2014.–2020. gadam, i. Druviete atzina, ka turpmākie 
septiņi gadi var būt izšķirīgi valsts attīstībai, un atgādi-
nāja valdības izvirzīto mērķi – nodrošināt 80 procen-
tiem pamatskolu beidzēju vidējās izglītības ieguvi.
izM valsts sekretāres vietniece un izglītības departa-
menta direktore evija Papule informēja, ka ministrijā 
izveidotā darba grupa līdz jūnija beigām izstrādās 
jaunu pedagogu darba samaksas modeli, kas būs gan 
“caurspīdīgāks”, gan taisnīgāks.
izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji ar komite-
jas dalībniekiem pārrunāja pieaugušo izglītības un 
interešu izglītības jautājumus un izglītības kvalitā
tes monitoringa sistēmu, norādot, ka gan pedagogu 
novērtēšana, gan skolu akreditācija, gan citi indikatori 
ir jāintegrē vienotā novērtēšanas sistēmā.
Komiteja apsprieda arī Profesionālās izglītības likuma 
grozījumus un nolēma, ka šāgada trešajā ceturksnī 
lps izglītības un kultūras jautājumu komitejā atkārtoti 

izskatīs vispārējās vidējās un profesionālās izglītības 
iestāžu tīkla reformas gaitu.
savā pieredzē, pašvaldībām pārņemot valsts profesio-
nālās izglītības iestādes, dalījās Jelgavas novada izglī-
tības pārvaldes vadītāja ginta avotiņa un Kokneses 
novada domes izglītības darba speciāliste Lauma Āre.

finanšu un ekonomikas jautājumu komitejā

• Šajā dienā notika arī lps Finanšu un ekonomikas 
jautājumu komitejas sēde, kur ar valsts informācijas 
sistēmu savietotāja izmantošanu un datu sniegša
nu e–pakalpojuma “Nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksa” darbināšanai iepazīstināja valsts reģionālās 
attīstības aģentūras un siA “zz Dats” pārstāvji.
vēl komiteja izskatīja likumprojektu “grozījumi 
likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” un mk 
noteikumu projektu “Noteikumi par vides aizsardzī
bas vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem 
īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”, kas 4. februārī atbalstīts Ministru kabi-
netā.

Komitejas locekļi apsprieda arī Latvijas pašvaldību 
attīstības vadlīniju projektu un iepazinās ar aktuālāko 
informāciju par valsts plānoto mērķdotāciju paš
valdībām elektroenerģijas cenas pieauguma kom
pensēšanai mājsaimniecībām un mk 2013. gada 17. 
decembra noteikumiem Nr. 1523 “kārtība, kādā paš
valdība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām 
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei”.

ievērĪBai!
LPs mājaslapā ir pieejama jauna sadaļa – “komiteju 
dokumenti”: http://www.lps.lv/LPs/komiteju_
dokumenti/, kur ne tikai reģistrētie komiteju locekļi, 
bet arī visi interesenti pēc sēdes var atrast komitejās 
izskatītos jautājumus, protokolus, prezentācijas un 
dokumentus.

Novadu apvienībā

• 25. februārī notika latvijas Novadu apvienības valdes 
sēde, kur apsprieda aktuālus pašvaldību attīstības un 
finanšu jautājumus. lps padomniece sniedze sproģe 
iepazīstināja ar zemes pārvaldības likumprojektu.
Ar pašvaldību pārstāvjiem tikās arī latvijas Nacionālā 
kultūras centra direktora p.i. mārīte grebzde un viņas 
kolēģes. sēdē apsprieda aktualitātes tautas mākslas 
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kolektīvu un kultūras centru darbības kontekstā un 
plānotos pasākumus kultūras jomā 2015. gadā, kā arī 
kultūrizglītības mērķdotācijas.
Novadu apvienības valde nolēma iesniegt latvijas 
pašvaldību savienības valdei lēmuma projektu, kurā 
akcentēta atbalsta instrumenta nepieciešamība uzņē-
mējdarbības attīstībai, pamatojot to ar izaicinājumiem 
publiskās infrastruktūras kvalitātē un ar to saistītām 
loģistikas izmaksām, gan veicot izejvielu piegādi, gan 
arī galaproduktu pārvadāšanu, tāpat apzinoties, ka in-
dustriālās teritorijas, kurām ir nesakārtoti pievadceļi 
un nepilnīgas inženierkomunikācijas (ūdensapgāde, 
kanalizācija, siltumapgāde, gāze, elektroenerģijas jau-
das, interneta pieejamība u.tml.). ir ne tikai nacionālas 
un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 
bet arī pilnīgi visās pašvaldībās ārpus 9+21.
lēmumā jāaicina Ministru kabinets izveidot valsts at-
balsta mērķprogrammu uzņēmējdarbības atbalstam 
2015.–2020. gadam. valsts atbalsta mērķprogramma 
ietvertu papildu līdzekļus šādām uzņēmējdarbības at-
tīstību veicinošām aktivitātēm: esošo industriālo zonu 
pielāgošana (ceļi, komunikācijas (ūdensvads, kanalizā-
cija, gāze u.c.), stāvlaukumi, meliorācija u.c.) un ceļu 
un inženierkomunikāciju (elektrība, ūdensvads, kana-
lizācija, gāze, apgaismojums u.c.) sakārtošana līdz ra-
žošanas objektiem (ārpus industriālajām zonām).

citi notikumi
• 30. janvārī pašvaldību savienība sadarbībā ar latvijas 
investīciju un attīstības aģentūru (liAA) turpināja 
uzsākto diskusiju ciklu par pašvaldības lomu uzņēmēj-
darbības attīstībā.
cikla otrajā diskusijā “Piedāvājumu gatavošana inves
toriem un Liaa ieteikumi investoru uzrunāšanai” tika 
apskatīti divi specifiski atbalsta veidi, kā, izmantojot 
liAA, var uzrunāt potenciālos ārvalstu uzņēmējus. liAA 
vecākais investīciju projektu vadītājs Pēteris zariņš, 
balstoties uz savu un aģentūras pieredzi, sniedza ievad-
lekciju par to, kā sagatavot investīciju piedāvājumu 
ārvalstu investoriem un kas jādara informācijas apko-
pošanas un iegūšanas laikā. piedāvājuma gatavošana 
nozīmē esošās infrastruktūras nodrošinājuma, kapacitā-

tes, darbaspēka pieejamības izvērtēšanu, kā arī jāsniedz 
informācija par konkrētās teritorijas dabas resursiem, 
privātā sektora aktivitāti un vēlmi iesaistīties.
liAA investīciju projektu vadītāja gundega ose pastās-
tīja, kā uzņēmēji sadarbībā ar pašvaldībām var sagatavot 
savu investīciju projektu pieteikumu, savukārt aģentū-
ra, izmantojot liAA pārstāvniecības, var palīdzēt atrast 
stratēģisko vai finanšu investoru. tāpat liAA aicināja 
izmantot viņu atbalstu piedāvājumu gatavošanā, kā arī 
pašvaldībām būt aktīvām savas teritorijas un uzņēmumu 
interešu lobēšanā, izmantojot valsts amatpersonu vizītes 
ārzemēs un citu valstu amatpersonu vizītes latvijā.
prezentācijas un videoieraksts pieejams lps mājaslapā.

• 6. un 7. februārī somijas pilsētā Kuopio notika 
Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības tīkla (Bsssc) 
valdes sēde, kurā piedalījās lps priekšsēdis andris 
Jaunsleinis, lps ģenerālsekretāre mudīte Priede un 
padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža. 
viens no valdes sēdes jautājumiem bija par Bsssc 
konferences darba kārtības sagatavošanu – konference 
plānota Jūrmalā no 15. līdz 17. oktobrim, un tās tēma 
būs saistīta ar inovāciju nozīmi reģionu attīstībā.

• 7. februārī pašvaldību savienībā notika latvijas izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrības, izglītības un zināt-
nes ministrijas un UNescO latvijas Nacionālās komisijas 
organizētā latvijas alianses “vienoti kvalitatīvai izglītībai” 
sanāksme un “izglītība visiem” globālā monitoringa 
ziņojuma “mācīšana un mācīšanās attīstībai” atklāšana, 
kurā apsprieda jautājumus pa to, kā izglītība ietekmē 
indivīda un sabiedrības attīstību, kas ir kvalitatīva izglītība, 
ko ar to saprot latvijā un kā tā definēta valsts izglītības 
politikas un plānošanas dokumentos, kā mērīt izglītības 
kvalitāti, kādas ir globālās un nacionālās izglītības ten-
dences un redzējums nākotnes izglītībai. sanāksmes 
videoieraksts un prezentācijas pieejamas lps mājaslapā.

• 11. februārī es mājā notika seminārs “sociālā uzņē
mējdarbība – kas lācītim vēderā?”, kur nozares 
eksperti un speciālisti ne tikai sniedza ieskatu sociālajā 
uzņēmējdarbībā un tās atšķirībās no “parastās” uzņē-
mējdarbības, bet arī diskutēja par sociālās uzņēmēj-
darbības attīstību latvijā, nākotnes tendencēm, iespē-
jām un izaicinājumiem, kā arī iepazīstināja ar sevi jau 
pierādījušiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem.
latvijas pašvaldību savienības vecākais padomnieks 
un latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakul-
tātes docents māris Pūķis, kurš ir pētījuma “sociālās 
uzņēmējdarbības attīstības iespējas latvijā” autors, 
akcentēja iespējas un izaicinājumus, ko paver sociālās 
uzņēmējdarbības attīstība latvijā.

• 12. februārī notika latvijas pašvaldību savienības 
priekšsēža andra Jaunsleiņa un Rīgas domes priekš-
sēdētāja Nila Ušakova un priekšsēdētāja vietnieka 
andra amerika tikšanās, lai pārrunātu Rīgai un visām 
latvijas pašvaldībām svarīgus jautājumus, kuru risinā-
šanai veltāma kopēja spēku apvienošana un darbs.
tikšanās laikā starp Rīgas pilsētas vadību un lps vadītā-
ju tika panākta vienošanās, ka Rīga atgriezīsies latvijas 
pašvaldību savienībā. paredzēts, ka Rīgas domes bal-
sojums par to notiks marta vidū.
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• 13. un 14. febru
ārī lps priekšsē-
ža vietnieks gints 
kaminskis apmeklēja 
Krieviju, kur piedalī-
jās sanktpēterburgas 
pašvaldību padomes 
kongresā. pagājušā 
gada decembrī latvijas 
pašvaldību savienība 
un sanktpēterburgas 
pašvaldību padome 
noslēdza līgumu par 
sadarbību.

• 21. februārī notika pašvaldību savienības un latvijas 
investīciju un attīstības aģentūras kopīgi rīkotā diskusiju 
cikla “pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un 
investīciju piesaistes veicināšanā” noslēguma diskusi
ja par pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstībā un 
Liaa iespējām sniegt atbalstu uzņēmējiem, bet jau ar 
jaunā es fondu plānošanas perioda aktivitātēm.
liAA direktors andris ozols iepazīstināja ar es fon-
diem jaunajā plānošanas periodā un aģentūras sniegto 
atbalstu uzņēmējiem un pašvaldībām.

Uzņēmējdarbības attīstībā būtiskas ir vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas iespējas sniegt atbal-
stu publiskās infrastruktūras sakārtošanā pašvaldībām, 
tāpēc klātesošie un tiešraides vērotāji ar interesi uzklau-
sīja vARAM Reģionālās politikas departamenta direkto-
ra raivja Bremšmita prezentāciju un viedokli par reģio-
nālās ekonomikas attīstību, apzinot vietējos resursus un 
specializāciju, kā arī informāciju par iespējām pašvaldī-
bām uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanā.
Diskusijā secināja, ka pie esošā 9+21 uzstādījuma un es 
fondu sadalījuma plāna pastāv risks uzņēmējdarbības 
attīstībai daudzās pašvaldībās, un kā risinājums tiek 
piedāvāts veidot valsts investīciju programmu, kuras 
mērķis būtu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība. 
Apzinot nepieciešamo investīciju apjomus ārpus 9+21 
esošajām pašvaldībām un saskaņojot valsts investīciju 
programmas finansējamo projektu kvalitāti un atbilstī-
bu ar valdības attīstības stratēģiju par ekonomikas izrā-
vienu, būtu iespējams attīstīt pieslēguma infrastruktūru 
un industriālās teritorijas vairākās pašvaldībās.
Diskusijas videoierakstu meklējiet lps mājaslapā!

• 26. februārī lps priekšsēdis andris Jaunsleinis 
piedalījās vietējo un reģionālo pašvaldību kongre
sa monitoringa komitejas sēdē Nikosijā Kiprā, kur 
tika apstiprināti vairāku valstu pašvaldību un reģionu 

demokrātijas ziņojumi (t. sk. zviedrijas, Nīderlandes, 
lielbritānijas un Armēnijas). Darba kārtībā bija iekļauti 
arī jautājumi par cilvēktiesībām un situāciju Ukrainā.

informācijai

• Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem

centrālā statistikas pārvalde martā uzsāks apsekojumu 
“statistika par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves 
apstākļiem”, lai iegūtu informāciju par latvijas iedzī-
votāju dzīves apstākļiem, ienākumiem, kā arī materiā-
lās nenodrošinātības risku.
Apsekojumā iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par 
mājsaimniecības sastāvu un tās locekļu sociālekono-
misko raksturojumu, mājokļa apstākļiem, ienākumiem, 
veselības stāvokļa pašvērtējumu, sociālās atstumtības 
un materiālās nenodrošinātības riskiem u.c.
izlasē iekļautas 8500 mājsaimniecību visā latvijā.
vairāk lasi: http://ej.uz/silc.

LatviJas rePUBLikas ceNtrĀLĀ 
statistikas PĀrvaLDe

Rīgā, lāčplēša ielā 1, lv 1301
e–pasts: info@csb.gov.lv

tālrunis: 67366912
http://www.csb.gov.lv

ARvieN tUvĀK FAKtieM UN cilvēKieM!

• Izsludināts konkurss Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu mobilitātes programmā

ziemeļu Ministru padomes birojs igaunijā izsludinājis 
projektu konkursu ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programmā “valsts administrācija”, kuras 
mērķis ir veicināt efektīvu darba metožu harmonizēša-
nu valsts pārvaldes sektorā.
Konkursa ietvaros projekta pieteikumu līdz 30. mar
tam var iesniegt ne tikai valsts iestādes, bet arī pašval-
dības un to institūcijas.
Mobilitātes programma sniedz finansiālo atbalstu 
(līdz 65% apmērā) pieredzes apmaiņas vizīšu vai 
sadarbības tīklu īstenošanā. Baltijas valstu izstrādātos 
projektos jābūt iesaistītiem partneriem vismaz divās 
ziemeļvalstīs.
plašāku informāciju par programmu skatiet ziemeļu 
Ministru padomes biroja latvijā mājaslapā un ziemeļu 
Ministru padomes biroja igaunijā mājaslapā.
projekti angļu valodā jāiesniedz tiešsaistes portālā: 
http://www.nb8grants.org/.
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• Iespējams pieteikties UCLG 
apbalvojumam “kultūras pilsēta 21”

pilsētu un vietējo pašvaldību apvienības pasaules 
padome (Uclg – United Cities and Local Governments) 
izsludinājusi pieteikšanos starptautiskam UcLg 
apbalvojumam “kultūras pilsēta 21”. Apbalvojuma 
mērķis ir izcelt pilsētas un cilvēkus, kuri ieguldījuši 
daudz darba kultūrā kā ilgtspējīgu attīstību veicinošā 
faktorā.
Konkursā var pieteikties divās kategorijās: pašvaldība 
un individuālā kategorija – cilvēki.
pieteikšanās termiņš – 31. marts.
vairāk informācijas meklējiet šeit: http://award.
agenda21culture.net. Jautājumu gadījumā rakstiet: 
award@agenda21culture.net.

• Pašvaldības var pieteikties Zivju fonda līdzekļu 
maksājumu saņemšanai

zemkopības ministrija izsludinājusi pieteikšanos zivju 
fonda līdzekļu maksājumu saņemšanai saskaņā ar 
Ministru kabineta 1995. gada 19. decembra noteiku-
mu Nr. 388 “zivju fonda nolikums” 8.4. apakšpunktu, 
kas paredz zivju fonda finanšu līdzekļu izlietojumu 
pašvaldību un valsts vides dienesta pilnvaroto per-
sonu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles 
darbību nodrošināšanā un nosaka, ka attiecīgās paš-
valdības norādītajā kontā saskaņā ar kompetentās 
valsts institūcijas lēmumu tieši ieskaitāmi līdzekļi 40% 
apmērā no ieņemtās naudas summas par zveju regu-
lējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, ko patstāvīgi 
atklājušas pašvaldību pilnvarotās personas, un 40% 
apmērā no ieņemtās naudas summas, kas iegūta pēc 
pašvaldību pilnvaroto personu izņemto zivju, zvejas 
rīku un zvejas līdzekļu realizācijas.
lai pieteiktos zivju fonda līdzekļu maksājumu saņem-
šanai par 2013. gadā ieņemtajām naudas summām 
par pašvaldību pilnvaroto personu atklātajiem zveju 
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un iegū-
tajām naudas summām pēc pašvaldību pilnvaroto 
personu izņemto zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu 
realizācijas, pašvaldībām līdz 30. aprīlim jāiesniedz 
lauku atbalsta dienestā šādi dokumenti:

iesniegums, kurā norādīti to pašvaldību pilnva-– 
roto personu vārdi un uzvārdi, kas 2013. gadā 
patstāvīgi atklājušas zveju regulējošo normatīvo 
aktu pārkāpumus vai kas izņēmušas zivis, zvejas 
rīkus un zvejas līdzekļus, kā arī attiecīgā ieņemtā 
naudas summa par šiem pārkāpumiem vai par 
zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu realizāciju, un 
pašvaldības konta numurs, kurā būtu ieskaitāmi 
zivju fonda maksājuma līdzekļi;
attiecīgo pašvaldību pilnvaroto personu patstāvīgi – 
sastādīto protokolu apliecinātas kopijas;
attiecīgās pašvaldības administratīvās komisijas – 
lēmumu apliecinātas kopijas – ja lēmumu par 
soda naudas noteikšanu vai par zivju, zvejas rīku 
un zvejas līdzekļu izņemšanu pieņēmusi šīs paš-
valdības komisija.

Dokumenti jāiesniedz lauku atbalsta dienestā Rīgā, 
Republikas laukumā 2, 12. stāvā, 1215. kabinetā (tālru-
nis: 67027204).

• Sabiedrības integrācijas fonda publikāciju un 
sižetu konkurss

konkurss “Dažādība vieno” paredzēts latvijas mediju 
un pašvaldību informatīvo izdevumu štata žurnālistiem 
un ārštata autoriem un tiek organizēts projekta “Dažādi 
cilvēki, atšķirīga pieredze, viena latvija” informatīvās 
kampaņas ietvaros. projektu īsteno sabiedrības integ-
rācijas fonds (siF) sadarbībā ar latvijas cilvēktiesību 
centru un latvijas tiesnešu mācību centru. tas tiek 
finansēts ar eiropas savienības pROgRess programmas 
“Diskriminācijas apkarošana un dažādība” atbalstu.
Konkursa mērķis ir veicināt žurnālistu un mediju inte-
resi par diskriminācijas aktualitāti latvijas sabiedrī-
bā, tās dažādās grupās un par diskriminācijas negatī-
vo ietekmi uz sociālo procesu attīstību.
Konkursa pieteikuma anketa un nolikums publicēti 
siF mājaslapā: www.sif.lv. Darbus un pieteikumus 
konkursam var iesniegt līdz šāgada 19. maijam.
Konkursa pieteikumi tiks vērtēti trīs kategorijās: tv 
un radio sižeti; nacionālie rakstītie mediji (drukātie 
un interneta); reģionālie rakstītie mediji (drukātie un 
interneta), pašvaldību mājaslapas un elektroniskās 
avīzes. Katrā kategorijā vienam konkursa uzvarētājam 
piešķirs naudas balvu 150 eiro apmērā.
papildu informāciju par konkursu var iegūt, zvanot uz 
sabiedrisko attiecību aģentūru “prospero” pa tālruni 
67039769 un rakstot e–pastu: prospero@prospero.lv.

• Pagarināts termiņš manuskriptu konkursam 
“mūsu stiprās dzimtas”

Apgāds “Jumava” sadarbībā ar latvijas pašvaldību 
savienību izsludinājis manuskriptu konkursu “mūsu 
stiprās dzimtas” ar mērķi tautas vēsturi, mūsu vec-
vecāku un vecāku stāstus saglabāt nākamajām paau-
dzēm. lai konkursā piedalītos vairāk interesentu, 
manuskriptu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 
šāgada 15. septembrim.
Apgāds “Jumava” 20 darbības gadu laikā bijis aktīvs 
kultūrvēsturisko stāstu izdevējs, tāpēc, turpinot grā-
matu sēriju par latvijas kultūrvēsturi, apgāds aicina 
pašvaldībās dzīvojošos vēsturniekus, literatūras zināt-
niekus, novadpētniekus un citus aktīvus interesentus, 
kuri ir pierakstījuši, veidojuši un saglabājuši informā-
ciju un aprakstus par savā novadā un pilsētā dzīvojo-
šiem ļaudīm, kuri nāk no stiprām dzimtām, un pētījuši 
savu vai tuvākās apkaimes dzimtu likteņus, veidot 
manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt tos konkursa 
žūrijai izvērtēšanai.
Konkursa uzvarētāja manuskriptu izdos apgāda 
“Jumava” grāmatu sērijā par latvijas kultūrvēsturi, kā 
arī tiks izvēlēti vēl divi manuskripti, kas saņems balvas 
no “Jumavas”. 
pilna informācija par konkursu pieejama šeit: www.
jumava.lv.
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agita kaupuža,
lps pārstāvniecības Briselē 
vadītāja

reģionu komiteja aktualizē diskusiju 
par sociālajiem jautājumiem

31. janvārī Beļģijas galvaspilsētā Briselē notika eiropas 
savienības reģionu komitejas (rk) kārtējā – 105. ple
nārsēde, kur latvijas delegāciju pārstāvēja Jēkabpils 
pilsētas mērs Leonīds salcevičs, grobiņas novada 
domes deputāts Jānis Neimanis, Mālpils novada 
domes priekšsēdētājs aleksandrs Lielmežs, saldus 

novada domes priekšsēdētāja indra rassa, Rīgas 
domes deputāts Dainis turlais, ventspils pilsētas 
domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruk-
tūras jautājumos Jānis vītoliņš un lps priekšsēdis 
andris Jaunsleinis.

Asas diskusijas plenārsēdē norisinājās par RK sagata-
voto atzinumu “ekonomikas un monetārās savienī
bas sociālā dimensija”. sociālās dimensijas jautājums 
dalībvalstīs kļuvis jo īpaši aktuāls ekonomiskās krīzes 
laikā, kad sociālie rādītāji sasnieguši kritisku līmeni. 
tādēļ eiropas Komisija nākusi klajā ar paziņojumu, kurā 
aicināts stiprināt sociālo dimensiju un “pacelt” to eko-
nomikas dimensijas līmenī, vienlaikus neaizmirstot, ka 
sociālā darba kārtība kopumā ir dalībvalstu pārziņā.

Atzinuma autors – Francijas ēras departamenta ģene-
rālpadomes priekšsēdētājs Žans Luī Detāns piedāvā-
ja ideju pievienot ekonomiskajam un monetārajam 
pīlāram sociālo pīlāru, lai tādējādi sociālos jautāju-
mus varētu labāk ņemt vērā. “Nekas nebūtu sliktāks 

kā sociālais pīlārs, kas izolēts no pārējiem. Ņemot vērā 
sociālās atšķirības, mums jāpadziļina sociālās dimensi-
jas process, balstoties uz sadarbību Eiropas Savienībā,” 
norādīja Detāns. vienlaikus viņš atzina, ka būtiski ir 
saglabāt dažādo sociālo modeļu pastāvēšanu.

RK latvijas delegācijas vadītājs andris Jaunsleinis 
uzsvēra sociālās dimensijas lomu, taču norādīja, ka 
sociālo jautājumu kompetencei jāpaliek nacionālā 
līmenī: “Pieņemot jebkurus lēmumus attiecībā uz eko-
nomikas un monetāro savienību, jāvērtē to ietekme uz 
sociālo dimensiju. Ja netiks ņemta vērā sociālā dimen-
sija, tad nebūs iespējams nodrošināt veiksmīgu ekono-
mikas un monetāro savienību.” Arī latvijas pašvaldību 
savienības padomniece veselības un sociālajos jau-
tājumos silvija Šimfa, kura līdzdarbojās latvijas dele-
gācijas viedokļa veidošanā par šo Reģionu komitejas 
atzinumu, pauda uzskatu, ka sociālajai jomai jāpaliek 
nacionālo dalībvalstu ziņā ar iespējami mazāku vie-
noto regulējumu. “Līdz šim ar atvērtās koordinācijas 
metodi Eiropas Savienības dalībvalstu sociālo politiku 
harmonizācija un virzība uz augstākiem līmeņiem pro-
cesos notikusi ļoti veiksmīgi,” atzina s. Šimfa.

eiropas Komisija 2013. gada oktobrī nāca klajā ar 
paziņojumu “par ekonomikas un monetārās savienī-
bas sociālās dimensijas stiprināšanu”, rosinot virkni 
iniciatīvu, lai stiprinātu sociālo dimensiju ekonomikas 
un monetārajā savienībā. galvenie akcenti tiek likti uz 
pastiprinātu pārraudzību pār nodarbinātības, sociāla-
jiem izaicinājumiem un politisko koordināciju, uzlabo-
tu solidaritāti un rīcību nodarbinātības un darbaspēka 
mobilitātes jomā, kā arī stiprinātu sociālo dialogu.

rk apspriež enerģētiskās nabadzības 
problēmu dalībvalstīs

es Reģionu komiteja 12. februārī Briselē notikušajā 
vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas 
sanāksmē atbalstīja aicinājumu dalībvalstīm sniegt 
sociālu atbalstu mājsaimniecībām, kuras vairāk nekā 
10% no saviem ienākumiem spiestas atvēlēt elektro-
enerģijai un apkurei, to vienlaikus papildinot ar ener-
goefektivitātes paaugstināšanas subsīdijām.

Atzinuma autors – Burgenlandes landtāga deputāts 
kristians illeditss no Austrijas uzsvēra, ka, ņemot vērā 
arvien pieaugošo plaisu starp enerģijas cenu kāpu-
mu un mājsaimniecību ienākumiem, enerģētiskās 
nabadzības novēršana jānosaka par es politisko 
prioritāti. “Situācija ir bīstama, un šādu cilvēku skaits 
palielināsies. Enerģijai jābūt pieejamām tiesībām, nevis 
privilēģijai un cilvēkiem jādzīvo pienācīgā istabas tem-
peratūrā, kas ir no 18 līdz 21 grādam,” norādīja illeditss. 
viņš vērsa uzmanību uz satraucošajiem statistikas 

eiroPas ziŅas
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datiem: eiropas savienībā no 2005. līdz 2011. gadam 
elektroenerģijas cenas pieaugušas vidēji par 29%, 
kamēr Asv pieaugums bija tikai par 5% un Japānā par 
1%. enerģētiskā nabadzība skārusi līdz 125 miljoniem 
eiropas iedzīvotāju, un Bulgārijā, latvijā, lietuvā, 
Maltā, portugālē un Rumānijā jau 30% iedzīvotāju 
nespēj atbilstoši apkurināt savus mājokļus nepropor-
cionāli augsto enerģijas rēķinu dēļ.

latvijas delegācijas pārstāvis un Ogres novada paš-
valdības vadītājs edvīns Bartkevičs norādīja, ka viņa 

vadītajā pašvaldībā daudzu mājsaimniecību izdevu-
mi par siltumu un elektrību pārsniedz 10%, jo sevišķi 
ziemas laikā. Kā daļēju risinājumu šai problēmai viņš 
saskata valsts atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināša-
nai. to savā ziņojumā atbalstīja arī illeditss, uzskatot, 
ka mājsaimniecības, kas dzīvo energoefektīvos dzī-
vokļos vai ēkās, būtu labāk sagatavotas turpmākajiem 
enerģijas cenu kāpumiem.

tāpat Reģionu komitejas biedri aicināja īstenot citus 
atbalsta pasākumus, piemēram, ieviest “izdzīvošanas 
tarifus”, kas paredz noteikt zemāku cenu tam ener-
ģijas daudzumam, kāds vajadzīgs pamatvajadzību 
apmierināšanai. vienlaikus pašvaldību pārstāvji iero-
sināja ieviest tādus tarifa noteikumus, kas ierobežotu 
fiksēto maksājuma daļu un tādā veidā palīdzētu 
likvidēt maksāšanas sistēmas, kurās par pirmajām 
patērētajām vienībām paredzēts augstāks tarifs nekā 
par pārējām patērētajām vienībām. tādējādi varētu 
novērst situāciju, kad finansiāli nelabvēlīgākā stāvoklī 
nenonāk patērētāji, kuru patēriņš ir neliels.

pašvaldību pārstāvji sanāksmē arī izteica priekšlikumu 
ieviest jēdziena “enerģētiskā nabadzība” definīciju, par 
pamatu izmantojot es līmenī noteiktu robežvērtību, 
proti, mājsaimniecības ienākumu procentuālo daļu, 
ko tās atvēl enerģijai. par paraugu ierosināts izmantot 
to dalībvalstu praksi, kas šādu maksimumu – 10% no 
rīcībā esošajiem ienākumiem – jau noteikušas. eiropas 
Komisijas pārstāvis sanāksmes dalībniekiem atklāja, 
ka, apzinoties problēmu, Komisija patlaban vāc datus 
par neaizsargāto lietotāju skaitu, jo šādu visaptverošu 
datu līdz šim Komisijas rīcībā nav bijis. vienlaikus viņš 
norādīja, ka šajā plānošanas periodā plānots atvēlēt 
struktūrfondu finansējumu energoefektivitātes paaug-

stināšanai, tāpēc Komisija cer, ka dalībvalstis to izman-
tos arī neaizsargātu lietotāju vajadzībām.

meklē risinājumus jauniešu 
stažēšanās iespēju veicināšanai

Beidzamajā laikā arvien biežāk dažādu līmeņu dis-
kusijās dzirdami aicinājumi pielāgot jauniešu izglī-
tību darba tirgus prasībām, lai tādējādi radītu labā-
kus nosacījumus jauniešu pārejai uz darba tirgu un 
samazinātu bezdarbu. Kā vienu no iespējamajiem 
risinājumiem eiropas Komisija piedāvā izveidot sta
žēšanās kvalitātes sistēmu, kas bija centrālais dis-
kusiju jautājums arī 18. februārī Briselē notikušajā es 
Reģionu komitejas ekonomikas un sociālās politikas 
komisijas sanāksmē. Šī kvalitātes sistēma papildinātu 
“Jauniešu garantijas” iniciatīvu un uzlabotu jauniešu 
iespējas stažēties pēc mācību beigšanas vai meklē-
jot darbu, vienlaikus nepalielinot birokrātisko slogu 
darba devējiem.

visās eiropas savienības dalībvalstīs stažieri joprojām 
saskaras ar virkni problēmu, piemēram, tiem bieži 
vien liek darīt “melnos darbus”, kas nebūt neveicina 
profesionālo izaugsmi. tāpat nereti stažieri par darbu 
nesaņem nekādu atalgojumu un nav sociāli apdro-
šināti. Reģionu komitejas pārstāvji aicināja eiropas 
Komisiju bezdarba samazināšanas pasākumos vai-
rāk iesaistīt pašvaldības, tām deleģējot gan jauniešu 
atbalsta funkcijas, gan arī neaizmirstot šīm aktivitātēm 
papildus piešķirt finanšu līdzekļus.

Kauņas pašvaldības mērs andrius kupčinsks no 
lietuvas, kurš gatavo ziņojumu par šo jautājumu, aici-
nāja dalībvalstis, pašvaldības un sociālos partnerus 
dalīties labās prakses piemēros, lai tādējādi pakāpe-
niski veicinātu informētību par dalībvalstu veiksmes 
stāstiem šajā jomā. “Eiropas Savienības dalībvalstu 
vidū valda liela dažādība, tāpēc nevarēsim izveidot vie-
notu modeli visai Eiropai. Taču ticu, ka mums jāapvieno 
dažādi finanšu avoti, lai izveidotu efektīvas stažēšanās 
finansējuma shēmas,” norādīja Kupčinsks. tāpat viņš 
aicināja darba devējus neizmantot stažierus kā lētu 
darbaspēku, jo tas ir pretrunā stažēšanās jēgai un 
būtībai.

latvijas delegācijas pārstāvis un latvijas pašvaldību 
savienības priekšsēdis andris Jaunsleinis diskusijā 
norādīja, ka 28 eiropas savienības dalībvalstīs ir dažā-
das izglītības un apmācību sistēmas, tāpēc nebūtu 
jātiecas uz stažēšanās sistēmas unificēšanu un cen-
tralizēšanu. vienlaikus viņš aicināja ne tikai vairāk 
iepazīt dalībvalstu pieredzi, bet arī neaizmirst par 
atbalsta pasākumiem pašvaldībām un uzņēmējiem: 
“Mums jāļauj darboties katram uz vietas, izmantojot 
kaimiņu pieredzi, kuri jau sasnieguši labus rezultātus. 
Taču līdztekus šiem pasākumiem būtiski ir ekonomiskie 
atbalsta pasākumi uzņēmējiem, lai tie būtu ieinteresēti 
prakses vietu nodrošināšanā.”
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ilze mutjanko,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

No 24. līdz 27. februārim deviņu pašvaldību pārstāvji 
– Amatas novada domes priekšsēdētāja elita eglīte, 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita ginte
re, skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija 
kleinberga, valmieras mērs inesis Boķis, gulbenes 
novada domes priekšsēdētājs Nikolajs stepanovs, 
preiļu novada domes priekšsēdētājs aldis adamo
vičs, ventspils novada domes priekšsēdētājs ai vars 
mucenieks, ventspils pilsētas domes ekonomikas 
nodaļas analītiķis austris galindoms un Mālpils 
novada domes tautsaimniecības un attīstības komi-
tejas priekšsēdētājs valts mihelsons, kā arī valentīna 
Locāne un Jānis Bruņenieks no valsts reģionālās 
attīstības aģentūras un lps pārstāvji – priekšsēdis 
andris Jaunsleinis, ģenerālsekretāre mudīte Priede, 
projekta vadītāja un padomniece ārējo sakaru jautā-
jumos Ligita Pudža, padomnieki silvija Šimfa, ināra 
Dundure, Lāsma Ūbele, aino salmiņš, guntars kra
sovskis un ilze mutjanko projekta “lietpratīga pārval-
dība un latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
ietvaros devās izpētes braucienā uz poliju, kur tikās 
gan ar polijas pašvaldību un pašvaldību asociāciju 
pārstāvjiem, gan guva ieskatu kolēģu pieredzē.

lai projekta ietvaros arī latvijā izveidotu “mācīties 
salīdzinot” sistēmas modeli, pirmais solis ir izpētīt, 
kā šī sistēma darbojas polijā, kā tika vākti un apkopoti 
dati, izdarīti secinājumi un izmantoti darbībā, piemē-
ram, veidojot pašvaldības attīstības stratēģiju.

PoLiJĀ...
Pieredzes izpēte projekta

“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

Latvijas delegācija 
Poznaņas pilsētas domē.
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Projekts “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2 111 820 eiro piešķī-
rumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā 
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt insti-
tucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu “mācīties salīdzinot” 
sistēmu, kas balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datubāzi pašvaldību veiktspējas uzla-
bošanai. 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.

polijas pilsētā Poznaņā tikāmies ar polijas pilsētu 
asociācijas vadību un iepazinām datubāzi – sākot no 
tās izveidošanas un beidzot ar uzturēšanu. poznaņas 
pilsētas domē noklausījāmies izsmeļošu prezentāciju 
par pilsētas attīstības stratēģiju, kas veidota, izman-
tojot no datubāzes iegūto informāciju. savukārt poli-
jas lauku pašvaldību asociācijā mums demonstrēja 
labās pieredzes datubāzi, kas ir visiem interesentiem 

pieejama mājaslapa, kurā apkopota dažādu pašvaldī-
bu veiksmīgā pieredze realizēto projektu jomā. Šajā 
mājaslapā iespējams iegūt gan pamatīgu labās prak-
ses aprakstu, gan dažādu dokumentāciju, lai līdzīgu 
projektu varētu īstenot kādā citā pašvaldībā.

latvijas pašvaldību delegācijai bija iespēja pavieso-
ties kutno, kas pazīstama kā rožu pilsēta un strauji 
attīstās, pateicoties apjomīgiem investīciju projek-
tiem. polijas pašvaldībās paralēli dažādu datu apko-
pošanai tika organizētas arī pašvaldību pieredzes 

apmaiņas grupas, un Kutno pašvaldība līdzdarbojās 
izglītības, kultūras un komunālo pakalpojumu piere-
dzes apmaiņas darba grupās – tas palīdzējis pareizi 
plānot pašvaldības attīstību, kā arī smelties iedvesmu 
jaunām idejām.

savukārt varšavā uzzinājām par polijas valdības un 

pašvaldību sadarbības instrumentiem. tikšanās laikā 
polijas infrastruktūras un attīstības ministrijā tikām 
iepazīstināti ar pašreizējo pieeju reģionālajai attīstībai 

polijā, kā arī latvijas delegācijai bija iespēja apmeklēt 
Nacionālo statistikas biroju un savām acīm apskatīt 
lokālo un reģionālo datu banku, kur glabājas rūpīgi 
gadu gaitā vāktie dati par pašvaldībām.

vizītes noslēguma dienā apmeklējām sohačevu, kur 
pilsētas pārstāvji dalījās pieredzē par pašvaldības 
stratēģisko vadību un pieredzes apmaiņas grupām, 
un viesojāmies sohačevas sociālajā dienestā.

pateicoties šim izpētes braucienam, projekta ietvaros 
sekmīgāk organizēsim darbu pašvaldību sadarbības 
tīklos: pašvaldību stratēģiskajā vadīšanā, pašvaldī-
bu sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības 

nodrošināšanā, pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu 
un mājokļu politikas tīklā un pašvaldību izglītības un 
kultūras tīklā. līdzīgs izpētes brauciens tiks organizēts 
arī uz Norvēģiju.

tikšanās Polijas Pilsētu asociācijas birojā.

tikšanās kutno pilsētas domē.

kutno pilsētas akvaparks–baseins.
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lai iepazītos ar reģionālo reformu igaunijā un salī-
dzinātu kopīgo un atšķirīgo abu kaimiņvalstu paš-
valdību darbā, 24. janvārī pieredzes apmaiņas vizītē 
uz igaunijas galvaspilsētu tallinu devās grupa paš-
valdību vadītāju – astrīda Harju no Apes novada, 
Ligita gintere no Jaunpils novada, gints kaminskis no 
Auces novada, aivars okmanis no Rundāles novada 

un guntis gladkins no Rūjienas novada, kā arī latvijas 
pašvaldību savienības priekšsēdis andris Jaunsleinis, 
lps ģenerālsekretāre mudīte Priede un vecākais 
padomnieks māris Pūķis.

latvijas pašvaldību delegācija tikās ar igaunijas 
iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, kuri ir atbildīgi par 
reģionālās reformas ieviešanu savā valstī. savukārt 
tikšanās laikā Lauku pašvaldību asociācijā saņēmām 
reģionālās reformas raksturojumu vairāk no pašvaldī-
bu skatpunkta.

latvijā jau gūtas vairākas mācības reģionālās reformas 
īstenošanas gaitā, bet ziemeļu kaimiņiem tā vēl ir 
plānošanas dokumentu veidolā, taču paredzēts, ka 
2017. gadā pašvaldību vēlēšanas igaunijā notiks atbil-
stoši jaunam administratīvajam iedalījumam. Šobrīd 
igaunijā ir 15 administratīvie apgabali, kur pārstāvēta 
centrālā valdība vietējā līmenī, un 215 pašvaldības – 30 
pilsētu un 185 lauku pašvaldības.

Katra veida pašvaldībām līdz šim bija sava asociācija, 
bet pavisam nesen – janvāra vidū parakstīta vienošanās 
par abu pašvaldību asociāciju apvienošanos, ko plā-
nots veikt šogad. tātad reforma gaida ne tikai igaunijas 
pašvaldības, bet arī pašvaldību asociācijas.

igauņu kolēģi darbu pašvaldību asociācijās veic līdzīgi 
kā lps. Arī viņiem darbojas sešas komitejas: Finanšu 
un nodokļu politikas, izglītības un jaunatnes politikas, 
sociālās drošības, veselības aprūpes un nodarbinātī-
bas, transporta un ceļu servisa, Kultūras un sporta un 
zemes īpašumu un vides komiteja.

lauku pašvaldību asociācijas vadītājs ots kasuri 
pastāstīja, ka abas pašvaldību asociācijas iesniegušas 
valdībā savu plānu, kā būtu jāveic reģionālā refor-
ma, un cerot uz sadarbību šā jautājuma risināšanā. 
pašvaldības uzskata, ka līdzšinējo 15 apgabalu vietā 

pietiktu ar četriem, kur tiktu pārstāvētas valdības funk-
cijas un pakalpojumi vietējā līmenī.

lai pēc pašvaldību vēlēšanām 2017. gadā jaunās vietva-
ras varētu sekmīgi sākt strādāt jaunajās robežās un jau-
nos apstākļos, laikā no 2015. līdz 2017. gadam nepiecie-
šams veikt sagatavošanās darbus. Kaut gan brīvprātīga 
pašvaldību apvienošanās igaunijā notiek jau kopš 1996. 
gada, tā noris visai lēni. Šogad pašvaldībām radīts jauns 
stimuls – jāatrod partnerpašvaldība, ar ko apvienoties, 
un apvienošanās gadījumā tiks piešķirti 400 000 eiro.

igaunijā aptuveni puse no visām pašvaldībām ir nelie-
las – 122 pašvaldībās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 
2000. Šobrīd tapis likumprojekts, kas paredz, ka 
mazākais iedzīvotāju skaits vienā pašvaldībā varētu 
būt 5000, savukārt plānotais pašvaldību skaits valstī 
– 60. Diskusijās tiek apspriesti arī citi varianti – sama-
zināt pašvaldību skaitu līdz 80–100 vai pat līdz 30–50 
pašvaldībām valstī.

Jāpiebilst, ka igaunijas iedzīvotāji aptaujā atzinuši, ka 
45% atbalsta reģionālo reformu, 26% neatbalsta, bet 
pārējiem 29% nav viedokļa šajā jautājumā.

tikšanās laikā uzzinājām par interesantu pētījumu, 
kas tapis tartu Universitātē, kur, sadarbojoties mobilo 
sakaru operatoriem un jaunajiem pētniekiem, izveido-
ta iedzīvotāju kustības karte igaunijas robežās – savā 
ziņā arī tā var būt palīgs jaunajai reformai.

igaunijas valdības reģionālās reformas vīzija saistās ar 
divām pamatlietām: lai nenotiktu pārāk izteikta iedzī-
votāju koncentrēšanās tikai ap divām pilsētām – tallinu 
un tartu un kvalitatīvi publiskie pakalpojumi būtu 
pieejami vienmērīgi visā valstī. savukārt otrs mērķis 
paredz stiprināt vietējos centrus, kas būtu nozīmīgi 
iedzīvotājiem tieši lauku teritorijās un nodrošinātu 
labāku publisko pakalpojumu pieejamību.

vērtējot latvijas pieredzi reģionālās reformas sakarā, 
mūsu pašvaldību vadītāji atzina, ka iestrādāšanās jau-
najā sistēmā notikusi pamazām un pakāpeniski, tāpēc 
viņi brīdināja igauņu kolēģus nesteigties ar secināju-
miem tūlīt pēc reformas pabeigšanas.

igaUNiJĀ...
Vizītes mērķis – reģionālās reformas pieredze
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gunta klismeta

14. februārī LPs priekšsēdis andris Jaunsleinis, 
priekšsēža padomniece olga kokāne un LPs padom
niece veselības un sociālajos jautājumos silvija 
Šimfa devās uz Latgali, kur apmeklēja varakļānu un 
vārkavas novadu, kā arī Latgales pievārtes pašvaldī
bu – krustpils novadu.

varakļānu novadā

varakļānu novada domes deputāti un pašvaldības 
iestāžu vadītāji ar lps speciālistiem apsprieda ne tikai 
vietējās, bet arī nacionāla līmeņa problēmas, kā arī īsi 
raksturoja savu novadu un pastāstīja, kas varakļāniešus 
satrauc un ar ko viņi lepojas.

varakļānu novada domes priekšsēdētājs māris Justs 
pauda gandarījumu, ka iepriekšējā un šā sasaukuma 
laikā īstenoti daudzi projekti – tūlīt būs gatavs peldba-
seins, pārbūvējot veselības aprūpes centra pagrabtel-
pas, skolā ir aktīvi futbolisti, aizvadītajos Dziesmu un 
deju svētkos varakļānu novadu pārstāvēja veseli pieci 
kolektīvi, un varakļāniešiem ir arī savs garīgās mūzikas 
koris. pats svarīgākais šeit ir lauksaimniecība – 98% 
zemes novadā apstrādātas un 47 no 57 zemnieku 
saimniecībām ir bioloģiskās.

Uz varakļānu kultūras nama skatuves iemirdzējušies 
daudzi talanti. Divas varakļāniešu dziedošās ģimenes 
esam iepazinuši tv šovos, bet, lai apzinātu, atbalstītu 
un popularizētu novada jaunos vokālistus un veicinātu 
viņu radošo pašizpausmi dziedot, 1. martā varakļānos 
tiek organizēta Dziesmu diena un bērni un jaunieši 
līdz 19 gadu vecumam aicināti piedalīties koncertkon-
kursos “cālis 2014” un “lai skan varakļānos! 2014”.

Novada centrā – varakļānos ciemojāmies trīs dienas 
pēc pilsētas 87. dzimšanas dienas, kopš varakļāniem 
piešķirtas pilsētas tiesības, kaut gan miests te bijis jau 
pirms 230 gadiem. Atzīmējams, ka pagājušā gadsimta 
20. gados un 30. gadu sākumā iedzīvotāju skaita ziņā 
varakļāni apsteidza pat tādas pilsētas kā Madonu un 
Ogri, ieņemot 40. vietu starp latvijas pilsētām un mies-
tiem. Šobrīd pilsētā dzīvo 2322 iedzīvotāji, bet novadā 
kopā nedaudz pietrūkst līdz četriem tūkstošiem, tātad 
varakļānu novads pieskaitāms mazajiem novadiem.

“Mazie novadi nebūt nav neizdevīgi, tajos vairāk redz 
iedzīvotājus un var par viņiem labāk rūpēties. Mēs tagad 
esam vairāk attīstījušies nekā tad, kad bijām lielajā 
Madonas rajonā. Ja mazam novadam kaut kā trūkst, 
var taču kooperēties vai trūkstošo pakalpojumu nopirkt,” 
uzskata M. Justs.

Lielākās problēmas, kas nodarbina varakļāniešu prā-
tus, ir trīs.

• kārtība un drošība – tā kā valsts policijas iecirkņi 
ir tikai lielākajos jeb vecajos rajonu centros, steidza-
mākos gadījumos viņu palīdzību var nākties gaidīt 
visai ilgi. Ja, piemēram, varakļānos notiktu kaut kas 
nelāgs (trīsreiz jāpārspļauj pār kreiso plecu!), policija no 
Madonas nespētu atbraukt dažu minūšu laikā, turklāt 
tā, iespējams, tobrīd atrastos izsaukumā ērgļos, kas ir 
pavisam pretējā virzienā nekā varakļāni. Jāatzīst, ka 
ugunsdzēsēju un ātrās medicīniskās palīdzības sistēma 
puslīdz sakārtota, bet policija diemžēl nemāk un nevar 
ātri reaģēt uz neatliekamu izsaukumu. Diemžēl valstī 
daudzko rēķina tikai uz iedzīvotāju skaitu, taču svarīgs 
arī blīvums – tā uzskata varakļānu novada vietējā vara.
• komunālie maksājumi – tā kā aptuveni trešā daļa 
novadnieku saņem tikai minimālo algu (zināms, ka nav 
arī nekādu piemaksu aplokšņu veidā), novadā ir daudz 
komunālo maksājumu parādnieku. turklāt varakļānu 
centra daudzdzīvokļu mājās īres un komunālo mak-
sājumu summas ir ļoti lielas – tā dažam rēķins par 
divistabu dzīvokli sasniedz gandrīz divsimt eiro mēne-
sī! izeju varakļānieši saredz siltināšanas projektos, un 
divām mājām projekti jau apstiprināti. Komunālās un 
saimnieciskās jomas speciālistus satrauc, ka pašval-
dību rīcībā nav nekādu ieroču, la tiktu galā ar tādiem 
parādniekiem, kuri nevis nevar, bet negrib maksāt.
• vecļaudis un veselības aprūpe – varakļānos tāpat kā 
citur latvijā problēmas rada dzīves nogalei pietuvoju-
šies vecīši un aizejošie pacienti, jo valstī nav nodroši-
nāta paliatīvā aprūpe. Jauno veselības aprūpes likumu, 
ko grasās ieviest, varakļānieši sauc par katastrofu.

vai varakļānieši gribētu būt pie latgales plānošanas 
reģiona? “Savā starpā par to daudz esam sprieduši, jo 
pēc formas esam Vidzemē, bet pēc būtības – Latgalē,” 
rezumē Māris Justs. tātad vislabāk to varētu formulēt 
tā – varakļānu novadu vajadzētu ietilpināt latgales 
plānošanas reģiona funkcionālajā zonā.

varakļānu ģerbonī attēloti trīs ceļi un lapsa. trīs ceļi 
simbolizē trīs svarīgus lielceļus, kas varakļānos ienāk 
no Krustpils, Madonas un Rēzeknes puses. savukārt 
lapsa ir viens no gudrākajiem un biežāk sastopama-
jiem savvaļas dzīvniekiem varakļānu novada mežos. 
tā ir novada mežu bagātību un cilvēku asprātības 
simbols un ir klāt arī varakļānu novada pašvaldības 
vadības ikdienā.

... UN LatgaLes PUsē
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vārkavas novadā

vārkavas novada domē, kas izvietota vārkavas muižā, 
viesojāmies zīmīgā dienā – tieši pirms desmit gadiem 
valentīndienā – 2004. gada 14. februārī notika 
vārkavas muižas pils atvēršanas svētki, un to uzsāka 
apdzīvot vārkavas novada dome.

vārkavas novadā ir bagāts kultūrvēsturiskais manto-
jums. te atrodami daudzi aizsargājamie valsts, vietē-
jās un pagasta nozīmes kultūras un dabas pieminekļi 
– gan arheoloģijas, arhitektūras un mākslas, gan dabas 
pieminekļi, gan muižas un baznīcas.

vārkavas muižas attīstība saistās ar 1912. gadu, kad to 
iegādājās būvuzņēmējs, dzelzceļu būvētājs Krievijā 
un persijā, miljonārs Aļeiņikovs. Dažu gadu laikā 
muižā ievilka elektrību, ūdensvadu, uzcēla dzirnavas, 
ierīkoja kokapstrādes un vilnas apstrādes darbnīcas, 
iekopa plašu ābeļdārzu, sāka lietot tālaika moder-
nākās lauksaimniecības mašīnas, īpašu vērību veltīja 
sugas liellopu un zirgu audzēšanai. Muižnieks plānoja 
uzbūvēt dzelzceļu, kas savienotu Aglonas un Nīcgales 
stacijas, taču karš šo nodomu izjauca. 1919. gadā 
lielinieki muižu izlaupīja un izpostīja, bet pats muiž-
nieks no pārdzīvojumiem saslima un togad nomira. 
gadu vēlāk latvijas valdība muižu nacionalizēja, bet 
1922. gadā nodeva vārkavas 2. pamatskolas lietošanā. 
vēlāk uz šīs bāzes tika dibināta vārkavas vidusskola, 
kas šajā namā atradās līdz 1979. gadam, bet pēc tam 
vairākus gadus ēka tika izmantota dzīvokļiem un sko-
las inventāram.

tūkstošgades mijā sākās vārkavas muižas pils atjau-
nošana, un 2004. gadā notika svinīga pils atklāšana, 
kad lielākā daļa telpu bija jau izremontētas. pašlaik 
vārkavas muižas pils ēkā izvietojusies vārkavas 
novada domes administrācija, Upmalas bibliotēka, 
vārkavas novada Kultūras centrs un ģimenes ārstes 
prakse.

par godu desmit gadu vecajam notikumam 14. feb-
ruāra pēcpusdienā vārkavas novada Kultūras centra 
zālē notika neliels atceres pasākums, kurā pils darbi-
nieki, pagastu pārvalžu vadītāji, bijusī vārkavas nova-

da domes priekšsēdētāja astrīda spuriņa un pils 
atjaunošanas darbu vadītājs Juris soms gremdējās 
atmiņās par pils atdzimšanu. Katrs pasākuma dalīb-
nieks uzrakstīja savas pārdomas, sajūtas un vēlējumus 
nākotnei un “iemūrēja” tos pils sienā, lai dienasgais-
mā atkal celtu pēc pieciem gadiem – 2019. gada 14. 
februārī.

Kā jau visām pilīm, arī 
vārkavas muižā ir sava 
pils dāma, kura allaž 
gatava izsmeļoši pavēstīt 
par savu mājvietu un tās 
apkārtni, kā arī sagādāt 
dažādus pārsteigumus. 
pils dāmas lomā labi ieju-
tusies Upmalas biblio-
tēkas bibliotekāre alda 
Upeniece. viņa atraktīvā 
manierē pastāstīja pašu 
galveno par pili, muižu 
un vārkavu ciemiņiem 
no Rīgas, kā arī pārbaudīja zināšanas par savu novadu 
atceres pasākuma dalībniekiem.

Uz tikšanos ar lps pārstāvjiem bija ieradušies gan 
novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirek-
tors un sociālā dienesta darbinieki, gan biedrības 
“vārkavas novada pensionāri” dalībnieki. vietējās 
varas pārstāvji sarunā pieskārās visaktuālākajām 
novada problēmām – valsts un pašvaldības autoceļu 
stāvoklim, pašvaldības pašpārvadājumiem, zemes 
atsavināšanas iespējām, mazo skolu un lauku vidus-
skolu liktenim, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, 
pēctecībai un jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas 
programmas nepieciešamībai valstī, pašvaldību sais-
tošajiem noteikumiem un valsts iestāžu darbībai. lps 
eksperti, apkopojot problēmas, solīja sniegt palīdzī-
gu roku sāpīgāko jautājumu risināšanā.

vārkavas novada domes priekšsēdētāja anita 
Brakovska, kaut uzsvēra, ka viņiem klājas “tīri normā-
li”, tomēr lūdza palīdzēt vissamilzušākās problēmas 
šķetināšanā: “Mūsu aktualitāte numur viens ir ceļi un 
prioritārākais no tiem – Vārkavas–Vecvārkavas posms 
septiņu kilometru garumā. Laikam esam Latvijā vienī-
gais novada centrs, kurp neved normāls ceļš, kaut 2009. 
gadā valdība cieši apsolīja, ka te būs melnais segums. 
Šogad paši mēģināsim dzīvot taupīgi, lai varētu palabot 
arī pašvaldības ceļus.”
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krustpils novadā

Krustpils novada pašvaldībā galvenais runasvīrs 
todien bija izpilddirektors raivis ragainis un domes 
priekšsēdētāja vietnieks kārlis Pabērzs.

viņu akcentētās galvenās problēmas novadā pir-
mām kārtām saistās ar bērniem un skolām, publis-
kajiem ūdeņiem, Daugavu un plūdu risku, atkritumu 
apsaimniekošanas poligonu “Dziļā vāda”, kas uzbū-
vēts “uz kredītiem” un nedarbojas ar pilnu jaudu, un 
energoefektivātes projektiem, ko, krustpiliešuprāt, 
vajadzētu ļaut veikt pa posmiem un kreditēt ar valsts 
bankas starpniecību.

“Šobrīd novadi karo par katru bērnu, un arī mēs ne vieg-
lu sirdi kārtojam savstarpējos norēķinus un maksājam 
Jēkabpils pilsētai un Madonas novadam, kaut paši jau 
divus gadus novada izglītības iestādēs nodrošinām brīv-
pusdienas pilnīgi visiem – gan skolēniem, gan bērnu-
dārzniekiem un 50 procentu apmērā saviem bērniem, 
kas mācās citur,” atzīmēja R. Ragainis.

pie Krustpils novada īpašajām iezīmēm viņš minēja 
pērn paveikto lielo darbu, pašu spēkiem savedot 
kārtībā 14 km pagastu ceļu, kas ved pie novada lielā-
kajiem nodokļu maksātājiem un darba devējiem, un 
uzņēmēju kartēšanu savā teritorijā.

2014. gada pašvaldības investīciju plānā paredzēts 
turpināt iepriekšējā gadā iesākto projektu realizā-
ciju un uzsākt un īstenot jaunus investīciju projek-
tus, kā arī savlaicīgi sagatavoties jaunā struktūrfondu 
plānošanas perioda projektu konkursiem, veidojot 
tehnisko dokumentāciju pašvaldības ceļu un ēku 
rekonstrukcijai.

Krustpils novadu veido seši pagasti, un katrā šogad 
paredzētas “gada būves”. tā Atašienes pagastā rekons-
truēs bērnu rotaļu laukumu, labiekārtos vides infra-
struktūru pie Marinzejas ezera un veiks kanalizācijas 
tīkla rekonstrukciju Atašienes ciemā. Krustpils pagas-
tā turpinās ūdenssaimniecības attīstību un atjaunos 
ielu segumu, kā arī izveidos bērnu rotaļu lauku-
mu spunģēnu ciemā. Kūku pagastā tiks rekonstruēts 
sporta laukums, uzlabota ūdenssaimniecības infra-
struktūra, atjaunots ielu segums un izveidots bērnu 
rotaļu laukums Jaunās muižas ciemā un zīlānu ciemā 
izbūvēs brīvdabas estrādi. savukārt Mežāres pagas-
tā rekonstruēs ceļus, atjaunos katlumāju, turpinās 
ūdenssaimniecības projektu un sagatavos tehnisko 
dokumentāciju Mežāres kultūras nama un pārvaldes 
ēkas renovācijai. variešu pagastā īstenos sākumskolas 
piebūves un sporta zāles projektu, uzsāks būvdarbus 
ūdenssaimniecības attīstībai, izveidos atpūtas vietu 
bērzu birztalā variešu ciemā un rekonstruēs ūdens-
vadu Medņu ciemā, bet vīpes pagastā pārmaiņas 
gaida pamatskolas sporta zāli, ūdenssaimniecību, 
kā arī vīpes ciemā plānots ierīkot energoefektīvu 
apgaismojumu.

pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Liāna 
Pudule–indāne uzsver vēl vienu iniciatīvu, ko veic 
Krustpils novada pašvaldība tiecībā uz zaļu novadu 
un pastiprināti pievēršoties vides aizsardzībai.

2013. gadā Krustpils novadā tika aktīvi veikti dažādi 
ar vides aizsardzību saistīti pasākumi, kuru rezultātā 
pieķertas un sodītas ar naudas sodu 50 latu apmērā 
astoņas personas, kas ar atkritumiem piesārņojušas 
mežu. tāpat atklātas vairākas nelikumīgas atkritu-
mu izgāztuves, kuru īpašniekiem uzlikts pienākums 
sakopt sev piederošo īpašumu. tādējādi uz atkritumu 
poligonu pērn tika izvesti vairāk nekā 300 m³ atkritu-
mu. pagājušajā gadā veiktas 98 pārbaudes Krustpils 
novada publiskajos ūdeņos, sastādīti 12 administratī-
vā pārkāpuma protokoli par nelikumīgu rūpniecisko 
zveju un izņemti 7 km nelikumīgi izvietotu zvejas 
tīklu, kā arī 320 citi aizliegti zvejas rīki.

Šogad Krustpils novada 
pašvaldībā izveidots vides 
un civilās aizsardzības 
dienests, kurā apvienoti 
novadā strādājošie vides 
un civilās aizsardzības 
speciālisti. par dienesta 
vadītāju apstiprināts līdz-
šinējais vides inspektors 
ilmārs Luksts jeb “mūsu 
zaļais puisis”, kā viņu sauc 
novada “lielā priekšniecī-
ba”, kas savu vides speciā-
listu nesen apbruņojusi arī 
ar spēcīgu “ieroci” – nakts-
redzamības kameru.

Šāgada uzdevumos ietilpst arī uzmanības pievēršana 
derīgo izrakteņu ieguves vietām un to ekspluatācijai, 
kā arī tiks kontrolēta līgumu slēgšana ar mājsaimniecī-
bām par atkritumu apsaimniekošanu un izvešanu.

2014. gadā ievērojami pieaugs investīcijas Krustpils 
novada ūdenstilpēs. laukezera dabas parka teritorijā 
paredzēts ieguldīt vairāk nekā 43 tūkstošus eiro no 
pašvaldības dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, 
paredzot finansējumu dabas parka uzturēšanai, 
zinātniskajai izpētei, infrastruktūras tehniskā projekta 
izstrādei, dabas takas ierīkošanai un videonovēro-
šanai. publiskās vides infrastruktūras uzlabošanā pie 
Baļotes ezera pašvaldība šogad ieguldīs ap septi-
ņiem tūkstošiem eiro, bet pie Marinzejas ezera – ap 
pieciem tūkstošiem eiro no dabas resursu nodokļa 
ieņēmumiem.

zivju resursu atjaunošanai Krustpils novada ezeros 
šogad paredzēts ieguldīt 18 000 eiro, tajā skaitā 
15 100 eiro būs zivju fonda finansējums. Krustpilieši 
arī uzlabos materiāltehnisko bāzi zivju resursu aizsar-
dzībai, iegādājoties kvadriciklu un citus materiālteh-
niskos līdzekļus vides inspektoru vajadzībām.
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elita kresse,
lps padomniece ārējo sakaru jautājumos,
un kristīne kūlīte,
speciāliste ārējo sakaru jautājumos

saulainā ziemas dienā, spītējot spelgonim, lps ģene-
rālsekretāre mudīte Priede un Ārējo sakaru noda-
ļas meitenes Ligita Pudža, kristīne kūlīte un elita 
kresse devās uz priekuļu novadu dzīvesprieku smel-
ties un lūkot, kā pašvaldība īsteno dažādus projektus. 
pašvaldības speciālistu komanda ar priekuļu novada 

domes priekšsēdētāju māru Juzupu priekšgalā lab-
prāt pastāstīja un parādīja to, ko paveikuši un ar ko 
pamatoti lepojas.

sēdāmies busiņā, un pašvaldības vadītāja sāka stāstu 
ar uzslavu sava novada enerģiskajiem cilvēkiem un 
pašvaldības darbiniekiem par pozitīvo attieksmi, dzī-
vesprieku un saliedētu komandas darbu nosprausto 
mērķu sasniegšanā, lai priekuļu novads būtu pievilcī-
ga dzīves un darba vieta.

Liepas pagastā viesojāmies iesnigušajos “kalāčos” 
– dzejnieka eduarda veidenbauma memoriālajā 
muzejā. Dzejnieks te dzīvojis no 1872. gada līdz 

pat savai nāves dienai 1892. gada 24. maijā. Dārzā 
blakus viņa tēva stādītajiem ozoliem slejas laimoņa 
Blumberga veidotais eduarda veidenbauma piemi-
neklis.

Klētiņā, kur dzejnieks mitinājies vasarās, muzeja vadī-
tāja tamāra kurzemniece izrādīja ekspozīciju par 
eduardu veidenbaumu. Divreiz gadā – maija pēdējā 
svētdienā un oktobra pirmajā svētdienā te notiek 
dzejniekam veltīti pasākumi, un ciemiņi muzejā vien-
mēr ir mīļi gaidīti. tamāra mums bija sagatavojusi pār-
steigumu, cienastam sarūpējot jaunpiena sacepumu 
ar cukuru un kanēli. izrādās, jaunpiens ir piens, ko no 
gotiņas izslauc pirmajās dienās pēc teliņa piedzimša-
nas un tajā ir ļoti daudz olbaltumvielu, tādēļ cepot tas 
sarec kā omlete. sakritis tā, ka tieši iepriekšējā naktī 
kaimiņu govij atskrējis teliņš, un, kā teiktu imants 
ziedonis: “Un, kamēr mazs, brūns teliņš caur brūnu 
govi rit, jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt.” Kas 
jādara, jādara – devāmies tālāk!

priekuļu novada Liepas pirmsskolas izglītības iestā
dē “saulīte” mūs mīļi sagaidīja tās vadītāja elija Latko, 
kura jau ceturto sasaukumu pilda arī pašvaldības 
domes deputātes pienākumus. viņa uzsākusi darbu 
bērnudārzā kā mūzikas skolotāja, un šobrīd “saulītē” 
nostrādāti jau 38 gadi.

Bērnudārza “sau
līte” vadītāja elija 
Latko (no labās) 
un Priekuļu nova
da domes Dzīvokļa 
jautājumu komisi
jas priekšsēdētāja 
evita Šīrante.

“saulīti” apmeklē 152 bērni astoņās grupās. tā ir 
vieta, kur dažādu tautību bērni mācās draudzīgi 
sadzīvot, kur viņiem ir kopīgas spēles, nodarbības 
un izpriecas, tā ir vieta bērnu radošo un sociālo vēl-
mju veicināšanai un viņu sagatavošanai pamatizglī-
tības ieguvei. Konsultāciju centrā mazuļu vecāki var 
saņemt profesionālus padomus bērnu audzināšanas 
jautājumos un krīzes situācijās. Bērnudārznieki bez 
maksas saņem zobārsta un masiera pakalpojumus, 
kā arī apmeklē baseinu. “saulītē” bērni attīsta savus 
talantus un spējas dažādās jomās – dziedāšanā, spor-
ta dejās, angļu valodā, keramikā, mīksto rotaļlietu 
gatavošanā un zīmēšanā. Bērnudārza vadītāja elija 
latko ar aizrautību stāstīja par tradīcijām, kas vieno 
gan lielus, gan mazus – tie ir rudens pārgājieni, 
eduarda veidenbauma muzeja apmeklējumi un eks-

kĀ Uz PriekUĻiem Pēc 
DzĪvesPrieka BraUcĀm
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kursijas uz Krūmiņu māju ar raušu mīklas mīcīšanu 
un cepšanu, veselību veicinoši pasākumi un sporta 
aktivitātes, valsts svētku dienu svinēšana un gadskārtu 
ieražu svētki.

sarunā iesaistījās arī Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestādes “mežmaliņa” vadītājas vietniece metodis-
kajā darbā ilze freimane. 
viņas bērnudārzs speciali-
zējies vides izglītības jomā, 
2007. gadā uzsākot darbu 
ekoskolu programmā. tā 
paredz katru gadu pastip-
rināti strādāt pie kādas no 
vides saudzēšanas tēmām, 
kuras saturu integrē ikdie-
nas mācību procesā. 2008. 
gada rudenī “Mežmaliņa” 
saņēma zaļo diplomu, bet 
jau nākamajā gadā – zaļo 
ekokarogu. Meža ielokā izveidota zaļā klase āra 
nodarbībām, kur mazie pētnieki var vērot vāveres 
un putnus, spēlēt teātri un veikt pētniecisko darbu. 
Aktīvajā sporta trasē bērni trenējas un apliecina fizis-
ko varēšanu. Reizi nedēļā vecāko grupu audzēkņiem 
sporta nodarbība notiek peldbaseinā, kur viņiem 
iespējams norūdīties un apgūt peldētprasmi. lai piln-
veidotu bērnu muzikālās iemaņas, divreiz nedēļā viņi 
var apmeklēt dziedāšanas un instrumentu spēles pul-
ciņu. vairākas reizes gadā tiek rīkotas bērnu, vecāku 
un pedagogu radošo darbu izstādes.

taujāta par iesaistīšanos projektu īstenošanā, ilze 
pastāstīja, ka “Mežmaliņa” jau vairāk nekā desmit 
gadus līdzdarbojas ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācijas (zAAO) vides pro-
jektā un piedalās dažādos ar vides izglītību saistītos 
konkursos. Kopš 2008. gada “Mežmaliņa” darbojas 
“etwining” projektos, kur viņu sadarbības partneri ir 
izglītības iestādes no grieķijas, portugāles, Francijas 
un Austrijas. priekuliešu projekti atzinīgi novērtēti, 
un iegūta “etwining” gada balva latvijā. 2011. gadā 
saņemts atbalsts eiropas savienības mūžizglītības 
programmas Comenius skolu daudzpusējās partne-
rības projektā “Rollingdown the river”, kura ietvaros 
pedagogi devušies uz vāciju, Beļģiju un Angliju, lai 
tur iegūto pieredzi izmantotu savā darbā.

veselavas pagasta pārval-
des pārvaldnieks ainārs 
amantovs priecājas, ka 
priekuļu novada ļaudis 
– gan jauni, gan veci – ir 
sportiski, enerģiski un aktī-
vi, tādēļ jau vairākus gadus 
rudenī “ieripo”, organizējot 
velomaratonu “Mežmaliņa 
ripo”, bet pavasarī – ar aero-
bikas festivālu “Mežmaliņa 
dejo”. velomaratonam ir 
atbalstītāji, un veiksmīgāka-

jam dalībniekam iespējams mājup doties ar balvu 
– jaunu velosipēdu. pirms bērnu vasaras brīvdienām 
tiek organizēta sporta diena bērniem kopā ar vecā-
kiem. Ģimenes ar prieku izmanto iespēju piedalīties 
aktivitātēs un darboties kopā.

priekuļu novadā ir vēl divi bērnudārzi – Jāņmuižas 
pirmsskolas izglītības iestāde un veselavas pirms
skolas izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pirms-
skolas izglītības programmas izglītojamajiem ar attīs-
tības traucējumiem. Audzēkņiem tiek nodrošinātas 
regulāras nodarbības pie logopēda, ārstnieciskā vin-
grošana, peldbaseina apmeklējums, mūzikas un deju 
nodarbības. Rudenī veselavas bērnudārzā viesojušies 
Comenius projekta “A taste of europe!” partneri – spe-
ciālo skolu skolotāji un direktori no īslandes, Dānijas, 
grieķijas, Anglijas, īrijas un spānijas.

Novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa teica 
atzinīgus vārdus par vienmēr atsaucīgajām un laipna-
jām bērnudārzu audzinātājām, kuras ar prieku strādā 
ar mazuļiem, ieliekot darbā savu sirdi un dvēseli.

savukārt jaunatnes 
lietu speciāliste Liene 
vecgaile uzsvēra, 
ka priekuļu novada 
pašvaldība ir drau-
dzīga bērniem un 
jauniešiem. vietējā 
vara atbalsta jaunie
šu centra “apelsīns” 
darbību, kura moto: 
“Augt un attīstīties, Citā 
gaismā parādīties, 
Vienmēr pārmainīties, 
Jaunām domām piepildīties!” centrā jaunieši var satu-
rīgi pavadīt brīvo laiku, darboties radošajās darbnīcās 
un apmeklēt kinovakarus, piedalīties lekcijās, tema-
tiskajos pasākumos un semināros, kā arī izstrādāt un 
īstenot dažādus projektus. Katru gadu maijā priekuļu 
novadā tiek atzīmēta starptautiskā ģimenes diena, un 
ģimenes atbalsta centra “Putni” darbinieki sadarbī-
bā ar jauniešu centru “Apelsīns” organizē ģimenēm 
radošās darbnīcas un sporta aktivitātes.

Liepā kvalitatīvi pavadīt brīvo 
laiku bērni var arī “glābiet bēr
nus” Liepas nodaļas telpās. 
Apmeklējot keramikas pulci-
ņu, viņiem dota lieliska iespēja 
mācīties strādāt ar mālu, izvei-
dojot brīnišķīgus darbus un 
attīstot patstāvību, centību un 
rūpību. “glābiet bērnus” liepas 
nodaļas vadītāja skaidrīte 
Brence mudināja apskatīt un 
novērtēt bērnudārza un skolas 
vecuma bērnu darbu izstādi, 
un gandarīti par mazo keramiķu 
varējumu kopā ar mājiniekiem 
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bija arī ciemiņi – bērni no māla 
pratuši izveidot gan baznīcu, gan 
putnus, gan māla figūrai dāvāt cil-
vēka smaidu. viņi aizrautīgi veido 
darbiņus labdarībai. skaidrītes 
kundzes pateicības vārdi veltīti 
priekuļu novada pašvaldībai, kas 
keramikas pulciņa vajadzībām 
iegādājusies jaunu krāsni.

tālāk ceļš mūs veda uz... ellīti. vai zināt, kas ir Lielā 
ellīte? tās ir vienīgās dabiskās smilšakmens arkas 
latvijā pēc sietiņieža sabrukšanas – ģeomorfoloģisks 
un kultūrvēsturisks valsts piemineklis. lielās ellītes 
labiekārtošanai piesaistīts eiropas savienības fondu 
programmas leADeR finansējums, un projekta ietva-
ros paveiktie darbi nodrošina objekta un apmeklē-
tāju drošību. Šeit izveidoti jauni celiņi no klinkera 
bruģa, lai objekts būtu pieejams ar bērnu ratiņiem un 
apmeklētājiem ratiņkrēslos, ierīkots apgaismojums un 
videonovērošana, atjaunoti un no jauna ierīkoti nožo-
gojumi, informatīvās norādes un stendi. lielās ellītes 
labiekārtošanas darbu atklāšanā liepas bērni un jau-
nieši iestādījuši liepas. Jo – liepā taču jāaug liepām!

Kurš gan no mums bērnībā 
nav iedomājies neskaitā-
mas vēlēšanās ar cerību, ka 
tās piepildīsies! ticējums 
vēsta – tam, kurš pirmo 
reizi stāv zem Lielās ellītes 
arkas, jāiedomājas un klusi 
pie sevis jāizsaka sava vēlē-
šanās. Un jātic, ka tā piepil-
dīsies un iepriecinās! to, 
vai ticējums piepildās, vai-
cājiet kristīnei kūlītei!

Blakus klintij izveidots kulta akmens ar labirintu, uz 
kura attēlotas latviskās zīmes. Arī lps viešņas izgāja 
latvijā mazāko labirintu un devās tālāk – vēl daudzko 
priekuļu novadā bija jāpagūst apskatīt!

veselavas muižā mūs sagaidī-
ja enerģiskā un vitālā rudīte 
ignatjeva, kura nostāstus par 
muižu var stāstīt bezgalīgi. 
veselavas muižu 1602. gadā no 
vairāku Raunas pilsmuižai pie-
derošu māju zemēm izveidoja 
stārasts pēteris veselavskis. No 
viņa uzvārda, laika gaitā pazau-
dējot pāris burtu, savu nosau-
kumu ieguvusi ne tikai muiža, 
bet arī pagasts. Rudītes kundze 
aicina visus ciemos uz veselavu 
“Leģendu naktī”, kad, skanot 
klasiskajai mūzikai, var apskatīt 

muižu gida pavadībā, pavērot senās dejas un ēnu 
teātri, kā arī spoka pusnakts pastaigu muižas dārzā. 
Un, ja paveicas, satikt arī Balto dāmu.

viens no šāgada ievērojamākajiem notikumiem 
priekuļu novadā būs 37. puķu draugu saiets “Priekuļi 
2014”, un viena no norises vietām būs arī veselavas 
muiža un parks. tiek prognozēts, ka šos svētkus varē-
tu apmeklēt vairāk nekā 3000 interesentu no visas 
latvijas. Jūs arī tiekat gaidīti!

Priekuļu mākslas skolā pēcpusdienā satikām daudzus 
mazos māksliniekus. skolas saimnieks aivars vīksna 
pastāstīja, ka priekuļu 
mākslas skola dibināta 
1988. gadā, bet kopš 1996. 
gada tā ir cēsu mākslas 
skolas filiāle. Šobrīd 
priekuļos var iegūt profe-
sionālās ievirzes izglītību 
ar piecu gadu apmācī-
bas programmu. priekuļu 
mākslas skolā bērni mācās 
vides dizainu un keramiku, 
un skolas audzēkņu rado-
šās prakses notiek gan latvijā, gan ārpus mūsu valsts.

Novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa ar ganda-
rījumu stāstīja par sociālā dienesta paveikto, īstenojot 
eiropas sociālā fonda līdzfinansēto projektu “sociālās 
rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana 
pirmspensijas un pensijas vecuma personām Priekuļu 
novadā”. tā aktivitātēs iesaistījušies vairāk nekā simts 
priekuļu novada pensionāru un pirmspensijas vecuma 
ļaudis, kuri neslēpj gan prieku par paveikto, gan skum-
jas par to, ka projekts drīz beigsies – katra diena pro-
jektā nākusi ar jaunām iemaņām un atziņām, radošajās 
nodarbībās iemācījušies dažādas praktiski noderīgas 
lietas, senioru sporta spēlēs lieti noderējusi apgūtā 
nūjošanas tehnika. projekts sniedzis daudz pozitīvu 
emociju, spēku strādāt un domāt par jauniem projek-
tiem, kas nepieciešami priekuļu novada ļaudīm.

priekuļu apciemojuma noslēgumā paguvām ielūko-
ties arī saules pulkstenī. tas jāmeklē pašā priekuļu 
centrā, saules parkā, kura idejas autors ir ainavu arhi-
tekts Jānis sirlaks. pulkstenis veidots kā šķelmīgi smai-
doša saule. saules parkā izveidota arī veselības taka, 
pa kuru ejot, var iepazīt latvijas ārstniecības augus, 
izmasēt kāju pēdas un vienlaikus smelties zemes 
enerģiju. Un dzīves likstas iespējams atstāt pie pelēkā 
Dūdieviņa, ko veidojusi tēlniece inta Berga.

priekuļu novadā patiesi sapratām – ja vēlaties gūt 
enerģiju un dzīvesprieku ilgākam laikam, tas ar atvēr-
tu sirdi jāmeklē priekuļos!
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Daina oliņa

laikam šis moto vadīja latvijas pašvaldību izpild-
direktorus, kuri 5. februāra sanāksmi apmeklēja tik 
kuplā skaitā, ka Rīgas pilsētas Austrumu izpilddi-
rekcijas zālē tikai rets krēsls palika neaizņemts un 
garderobē vēl pirms sanāksmes sākuma pietrūka 
brīvo numuriņu. vairāk nekā 160 klausītāju (kopā ar 
izpilddirektoriem Rīgā ieradās arī neparasti dalībnieki 
policistu formas tērpos) vēlējās iesaistīties diskusijā 
par drošības un kārtības problēmām pašvaldībās. 
īstenībā gan temats šoreiz pavisam neraksturīgi izkris-
talizējās pēdējā brīdī, kad kļuva skaidrs, ka sasāpēju-
šās Būvniecības likuma nianses februārī risināt būtu 
pāragri.

Atreferējot LPia valdes 
sēdē lemto, asociācijas 
priekšsēdētājs guntis 
kalniņš neslēpa, ka šoreiz 
valdes sēde sākās visai 
netradicionāli – pirms 
izpilddirektoru sanāk-
smes tās locekļiem bija 
iespēja klātienē iepazī-
ties ar Rīgas pašvaldības 
policijas videonovē-
rošanas centru, ar kuru 

cieši saistīta drošība un kārtība galvaspilsētā. centrs 
atrodas Rīgas Krievu teātra augšstāvā, tāpēc valdes 
pārstāvji pie reizes izmantoja vēl kādu īpašo izdevību 
– apskatīt Rīgu no ēkas jumta.

Arī pēc iepriekšējās sanāksmes janvārī lpiA valdes 
locekļi devās “specvizītē”, lai tiktos ar Amatnieku 
kameras vadību un Rīgas tehniskās universitātes stu-
dentiem, kas vēlas sadarboties ar pašvaldībām un 
atbalstīt amatniekus. steidzamākais uzdevums paš-
valdībām – apkopot informāciju par amatniekiem 
savā teritorijā. lūgums aizpildīt nosūtītās anketas, 
par pamatu izmantojot MK noteikumus! Nākotnē 

paredzēti kopīgi projekti izglītošanai un aroda apgu-
vei, arī kopīgiem pasūtījumiem.

17. maijā Briselē notiks maizes svētki, kur gaida ne 
tikai maizi, bet arī, piemēram, kvasu, iesalu un kaut 
ko uz maizes liekamu. tirgošanās vieta būs nodroši-
nāta un tirdzniecības nodeva tiks apmaksāta. pašiem 
gan jāgādā par ceļu līdz Briselei, par to, kā aizvest 
produkciju, par naktsmītnēm un idejām, kā sevi un 
latviju atraktīvi parādīt eiropas savienības galvaspil-
sētā. 2013. gadā Maizes svētkos ar Jelgavas novada 
atbalstu latviju pārstāvēja “svētes maize”, un pozitīvas 
atsauksmes sekoja kā no Briseles, tā no pašu maiz-
nieku puses. interesentiem precīzāku informāciju un 
atbalstu sniegs gan lps, gan Briseles pārstāvniecība.

lpiA valdes sēdē tika pieņemts lēmums – valdes 
locekļiem piedalīties lps svarīgākajās sanāksmēs, lai 
būtu lietaskursā par aktualitātēm. Pienākumu sada
le: guntis Kalniņš piedalīsies lps valdes sēdēs, inta 
Kaļva – izglītības un kultūras jautājumu komitejas, ivo 
virsis – Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas, 
Agris Bukovskis – tehnisko problēmu komitejas un 
Dmitrijs pavlovs – Finanšu un ekonomikas jautāju-
mu komitejas sēdēs. turpinot aptvert vēl plašāku 
informatīvo lauku, lpiA valde apspriedusi ideju par 
plānošanas reģionu izpilddirektoru līdzdalību lpiA 
sanāksmēs, saprotot, ka arī ar viņiem bieži nepiecie-
šams rast kopēju viedokli. izpilddirektoru galvenais 
runasvīrs mudināja kolēģus laikus nomaksāt biedra 
naudu par 2014. gadu, lai varētu sekmīgi nodrošināt 
lpiA darbību. 7. martā Ķeguma novadā sadarbībā ar 
uzticamajiem partneriem no “latvijas valsts mežiem” 
tiks analizēti meža apsaimniekošanas jautājumi, 2. 
aprīlī rīgā, cerams, būs īstais brīdis apspriest būvnie-
cības problēmas, bet 9. maijā alūksnes novadā die-
naskārtībā iekļauta publisko ūdeņu apsaimniekošana 
un zemes pārvaldība.

kĀrtĪBai JĀBŪt!
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priekšsēdētājs arī šoreiz turpināja vadīt sanāksmi, 
laiku pa laikam iepriecinot kolēģus ar kādu asprātību. 
vērtējot pirmo tikšanos ar jauno vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministru eināru cilinski, g. 
Kalniņš atzina, ka ministrs, uzsākot darba gaitas, šķiet 
daudz zinošāks un cerīgāks nekā viņa priekštecis, 
amatu atstājot.

tu esi redzams/dzirdams

likuma “par pašvaldībām” jaunais grozījums 37. pantā 
paredz, ka no 1. jūlija obligāta prasība paredz veikt 

pašvaldību domes 
sēžu un citu sanāks
mju audioierakstus. 
Daļai tas sen vairs nav 
jaunums, vairākās 
pašvaldībās domes 
sēdēm notiek arī 
videoieraksti, kā arī 
videotiešraides risinā-
jums. ievērojot izpild-
direktoru vēlmes, 
sanāksmē tika piedā-
vāti divi risinājumu 
varianti – dodot 

iespēju izprast 
dažādos ceļus, 
kā pildīt uzdoto. 
siA “corporate 
systems” pārstā-
vis Juris Āboliņš 
prezentēja audio-
protokolēšanas sis-
tēmu tiX, bet siA 
“sporta centrs” pār-
stāvis artūrs vaskis 
– audio un video-
tiešraides iespējas.

NB! Atgādinām, ka 
izpilddirektoru asociācijas materiāli atrodami lps 
mājaslapā, sadaļā “profesionālās apvienības”, bet feb-
ruāra sanāksmes prezentācijas aplūkojamas: http://
www.lps.lv/izpilddirektoru_asociacija/?task=sessions
&committee_id=1515.

Katrā ziņā – jautājumu birums apliecināja izpildvaras 
ieinteresētību jaunos uzdevumus īstenot maksimāli 
apdomīgi un gudri. turklāt guntis Kalniņš uzsvēra: 
piedāvātais nenozīmē, ka ierakstu problēmu nav 
iespējams atrisināt pašu spēkiem. taisnību sakot, ar 
minimāliem līdzekļiem – pārdesmit latu vērtu dikto-
fonu – lpiA sanāksmes tiek iemūžinātas jau gadiem...

tiX –
pilns sanāksmju audio un teksta 

ierakstīšanas risinājums
tiX risinājumā iekļauts

pilnībā aprīkota audioieraksta sistēma (profesionāla līmeņa mikrofoni un miksera pults)

Datorprogramma vienlaicīgai sanāksmju protokolēšanai un balss ierakstīšanai, kā arī audioteksta 
dokumentu rediģēšanai (tai skaitā sensitīvo datu slēpšanai) un pārveidošanai vienotā pDF formātā

pilnībā aprīkots portatīvais dators audioteksta protokolu sagatavošanai

vieta uz mūsu servera protokolu glabāšanai

sistēmas kompleksa uzstādīšana jūsu sanāksmju zālē

Jūsu datora sagatavošana (datorprogrammas uzstādīšana) darbam ar datorprogrammu tiX

Jūsu darbinieku apmācība klātienē

Atbalsts un konsultācijas pa tālruni 24x7 stundu režīmā

garantija visā pakalpojuma abonēšanas periodā (mikrofonu, kabeļu, miksera pults un datora nomaiņa 
bojājumu gadījumā, datorprogrammas uzturēšana un atjauninājumu nodrošināšana)

vienkāršs iegādes process – nav jāpiemēro publisko iepirkumu likumā paredzētās procedūras (summa nesa-
sniedz minimālo likumā noteikto robežu).

Mūsu biroja adrese:
rīgā, mūkusalas ielā 101, Lv 1004

tālrunis: 67847762, 26633112. Fakss: 67847761
e-pasts: info@csolutions.lv

www.csolutions.lv
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Nākamie trīs dienaskārtības punkti saistījās ar rīgas 
pašvaldības policijas informāciju. g. Kalniņš mazliet 
pārsteidza zālēsēdošos ar frāzi, ka ikviens esam ar 
viņiem saskāries. pēc tam gan izrādījās, ka teiktais bija 
joks, jo katram nācies tik-
ties nevis ar policistiem, bet 
gan ar videonovērošanas 
kamerām, kas Rīgas ielās 
mums cītīgi seko. Rīgas 
pilsētas policijas (Rpp) 
Operatīvās vadības uzrau-
dzības pārvaldes priekš-
nieks Jevgēņijs Platais 
iepazīstināja kolēģus ar 
rīgas pašvaldības poli
cijas videonovērošanas 
centra pieredzi un infor-
mēja par drošības darbī-
bas aspektiem.

par videonovērošanas dzimšanas gadu Rīgā uzska-
tāms 2005. gads. līdz tam tika pētīta videokameru 
darbība citās eiropas pilsētās. centrs Rīgā darbu uzsā-
ka ar piecām kamerām, kas jau pirmajā darbības gadā 
palīdzēja pamanīt 1120 likumpārkāpumus, tajā skaitā 
59 noziedzīgus nodarījumus. Kulminācija bija 2008. 
gadā, kad videonovērošanas kameras palīdzēja fiksēt 
gandrīz 3000 pārkāpumu. Deviņu darbības gadu 
bilance – fiksēti 18 393 pārkāpumi, ap tūkstoti – krimi-
nāla rakstura (laupīšanas, zādzības, miesas bojājumi 
utt.). 540 gadījumos videoieraksti izsniegti kā pierā-
dījumi tiesībsargājošām un drošības iestādēm. 2013. 
gadā vien izsniegti 111 videoieraksti, tātad to lietde-
rība tiek novērtēta arvien vairāk. videonovērošanas 
centra ļaudis savas trofejas neslēpj, tieši otrādi – daļu 
videoierakstu var noskatīties centra mājaslapā, arī You 
Tube vietnē.

Ar katru gadu centra darbība paplašinās, sistēmā 
iekļaujot attālākas pilsētas teritorijas. tagad Rīgas 
notikumiem līdzi seko vairāk nekā tūkstotis kameru 
(tās uzstādītas arī visās izglītības iestādēs), 71 no tām 
pieslēgta videonovērošanas centram. Uzstādīšanas 
principi – centrs, kur pulcējas visvairāk rīdzinieku un 
pilsētas viesu, nozīmīgi kultūrvēstures objekti, vietas 
ar nelabvēlīgu kriminogēno situāciju. Jauni lokālie 
punkti ierīkoti Mežaparkā un lucavsalā, kur atklātas 
iecienītas atpūtas vietas. visas videonovērošanas 
centram pieslēgtās kameras, izņemot tuneļos uzstā-
dītās, ir vadāmas. Jaudīgākie “izsekotāji” aptver terito-
riju 270 grādu redzesleņķī. ieraugot kaut ko aizdomī-
gu, dežurants pāriet uz rokas vadību, pietuvinot attē-
lu vai grozot kameru gluži kā datorspēlē. iespējams 
pārslēgties arī uz citām kamerām. viens operators 
pie monitora var kontrolēt tik lielu teritoriju, kuras 
uzraudzīšanai nāktos algot 16 policistus! Operatora 
galvenais uzdevums ir laikus pamanīt iespējamo pār-
kāpumu un paziņot par to patruļai. vecrīgā reaģē-
šanas ātrums ir no pusminūtes līdz divām minūtēm, 
kad tuvākā patruļgrupa ierodas pārkāpuma vietā. 

protams, katram nomestas skārdenes īpašniekam vai 
alus dzērājam policisti pakaļ nebrāžas. pieredze lieci-
na, ka konfliktu skaits sevišķi pieaug nedēļas nogalē.

Katrs no mums, izstaigājot pilsētas centru, bez lie-
lām pūlēm var kļūt par dokumentālā kino aktie-
ri. salīdzinājums ar mākslas pasauli ir vietā, jo 
videonovērošanas centrs atrodas Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātra augšstāvā! viena no “svarīgāka-
jām visuredzošajām acīm” no “Royal Hotel” augšstā-
va kontrolē Brīvības pieminekļa laukumu, savukārt 
neapturamo grafiti mākslas entuziastu izsekotājka-
meras atrodas stacijas tunelī. saskaņā ar 2009. gada 
7. aprīļa MK noteikumiem Nr. 305 “Kārtība, kādā 
veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot teh-
niskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu gla-
bāšana un publiskošana” visi publiskajā telpā iegūtie 
videomateriāli jāsaglabā vienu mēnesi, bet materiāli, 
kuru kopijas izsniedz kā liecību kriminālprocesā, tiek 
glabāti piecus gadus. pašas mūsdienīgākās kameras 
maksā aptuveni 4000 eiro, prāvi līdzekļi nepiecie-
šami to uzstādīšanai, pieslēgšanai utt. taču cilvēka 
drošībai un dzīvībai cenas nav.

Kā notiek datu pārraide?– lielākoties tiek izmantots 
optiskais internets, jo bezvadu tīkls nav pietiekami 
stabils. Bezvadu internetu izmanto uz vanšu tilta un 
pie Daugavas grīvas. Komunikācijas nodrošina Rīgas 
domes informācijas tehnoloģiju centrs.
Vai Videonovērošanas centra darbinieki ir policisti?– Jā, 
visi ir pilnvērtīgi policisti. vienlaikus maiņā strādā no 
trim līdz pieciem cilvēkiem, ik pēc stundas nepiecie-
šama atpūta, lai nezaudētu uztveres asumu. Notiek 
arī savstarpēja rotācija, atslodzei mainot atbildīgākos 
posteņus ar mazāk svarīgiem novērošanas ekrāniem.

Lokālās videonovēroša
nas plusus un mīnusus 
rīgas pilsētas austrumu 
izpilddirekcijā (iD) rak-
sturoja projektu vadītājs 
Jānis galakrodznieks. 
Atšķirībā no galvaspil-
sētas Rīgas Austrumu 
izpilddirekcijā novēro-
šanai ir cita koncepci-
ja. Atšķirība, pirmkārt, 
ir finansiāla, jo netiek 
izmantoti budžeta 
līdzekļi, bet gan sponso-
ri, projekti un sabiedris-
kie fondi, otrkārt – novē-
rošana nav aktīvā, bet t.s. pasīvā. pasīvā videonovēro-
šana Austrumu iD teritorijā notiek senāk nekā galvas-
pilsētā – jau 13 gadus, un vēl arvien šī ir vienīgā Rīgas 
izpilddirekcija, kas to dara. izpilddirekcija realizējusi 
sešus projektus. Uzstādīti deviņi videoierakstu serveri 
un 75 kameras četrās latgales priekšpilsētas apkai-
mēs. sākums skaidrojams ar Austrumu iD “īpašajiem 
reģioniem” – vispirms jāmin Maskačka, kuras dēļ šī 



LOGS 33

priekšpilsēta bija kļuvusi slavena ar augstu nozie-
dzības līmeni. vienīgo risinājumu vietējā vara sare-
dzēja videonovērošanā (sāka ar tuneli Daugavpils/
Ģertrūdes ielas galā, ko tautā dēvēja par razģevalku). 
Otrs iemesls videonovērošanas nepieciešamībai sais-
tās ar renovētajām teritorijām – Mūrnieku ielu, siena 
tirgu, skvēriem un parkiem, ko vandāļi allaž steidzās 
sabojāt. pērnā gada aktualitāte bija grīziņkalna kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana – atdzimstoša-
jam rajonam nepieciešamas papildu garantijas pret 
bojātājiem. tagad Austrumu iD likumnepaklausīgie 
bēdubrāļi zina, ka iespējama videonovērošana, tāpēc 
daudz vairāk ievēro kārtību. tomēr ne mazāk efektī-
vas ir kameru mulāžas, arī tās disciplinē – teritorijas 
mazāk piedrazo, samazinās likumpārkāpumu skaits. 
izmantotās kameras ir lētas (ap 150 latiem), jo atpazīs-
tamība nav tik svarīga, tomēr arī Austrumu iD ieraksti 
bijuši noderīgi kriminālprocesu šķetināšanā. ierakstus 
glabā mēnesi; lai taupītu finanses, raksta virsū veca-
jiem ierakstiem.

Daudzi privātie lūdz palīdzību, piemēram, nozagta 
velosipēda utt. gadījumā, taču datu aizsardzība neļauj 
izsniegt materiālus. cilvēkam jāiet uz policiju, jāraksta 
iesniegums, un tad policists var nākt pie videonovē-
rotājiem skatīt videomateriālu. fizisko personu datu 
aizsardzības likums diemžēl aizsargā indivīdu, bet 
ne sabiedrību kopumā! Kāpēc šā likuma prasības 
neattiecas arī uz videonovērošanu un videoattēliem, 
kas iegūti privātiem (reizēm pat izklaides) mērķiem ar 
mobilo tālruni, kādu portatīvo video vai fotokameru 
u.c.? Datu aizsardzība kontrolē reģistrētās kameras, 
taču pilsētā uzstādītas daudz un dažādu īpašnieku 
kameras, ko vajadzētu ietvert vienotā valsts reģistrā 
ar fiksētiem īpašnieku kontakttālruņiem, lai spētu 
novērtēt, kuri sektori ir aptverti, bet kuros trūkst jeb-
kādas uzraudzības. Runa nav par cilvēka privātmājas 
teritoriju, bet par publisko teritoriju. Ja cilvēks ir pub-
liskā telpā, kādēļ viņu nedrīkst filmēt, fotografēt, ja 
viņa rīcībā nav nekā slēpjama?

videonovērošana ir ļoti efektīvs līdzeklis, lai sakār-
totu vidi, audzinātu iedzīvotājus un vedinātu viņus 
aizdomāties, pirms izdarīt pārkāpumu. guntis Kalniņš 
pieminēja vecumnieku novada pieredzi, apliecinot, 
ka arī mazā novadā videonovērošana palīdz bez 
publiska skandāla nokārtot attiecības sīku pārkāpu-
mu gadījumos (bojātas autobusu pieturas, izsisti logi 
u.c.) – videokameras ieraksti ļauj uzrunāt pusaudžus 
un viņu vecākus bez lielas publicitātes.

Pret “indi” – apvienotiem spēkiem!

Februārī sabiedrību šokēja vēsts par Rīgas centra sko-
las audzēkņa nāvi pēc t.s. legālo narkotiku lietošanas. 
cīņā pret jauno sērgu iesaistījušies arī iedzīvotāji, 
kas, nespējot sagaidīt lēmumus par kārtējā “surogā-
ta” aizliegumu, izvēlējušies šķietami nepieņemamu, 
tomēr cilvēciski saprotamu cīņas metodi – kavēt 

tirdzniecību vai pat nodedzināt tirgotavu būdeles. 
tomēr arī Rīgas pašvaldības policija (Rpp) sadarbībā 
ar valsts policiju un citu pašvaldību policijām jau labu 
laiku cīnās pret šo sērgu, protams, ar likuma normām 
atbilstošām metodēm.

par uzkrāto pieredzi 
sanāksmē pastāstīja 
Rīgas pašvaldības poli-
cijas priekšnieka viet-
nieks andrejs aronovs. 
turpinot aizsākto tēmu, 
viņš atzina, ka tehnolo-
ģiju izmantošanai ir liela 
nākotne, arī katra Rpp 
patruļmašīna tagad aprī-
kota ar jaudīgu kameru, 
kas fiksē visu patrulēša-
nas laikā novēroto. sākot 
ar 2014. gadu, Rpp darbinieku skaits ir pārsniedzis 
tūkstoti, un viņš izteica cerību, ka pašvaldības policija 
nevar iztikt bez sadarbības ar valsts policiju un otrādi. 
Kaut arī kompetence un pienākumi abām policijām 
nereti dublējas, tomēr pamazām jācenšas precīzāk 
noteikt sadarbības formas un robežjoslas. Rīgā katras 
teritoriālās struktūrvienības valsts policijas pārstāv-
ji regulāri tiekas ar pašvaldības kolēģiem, pārrunā 
aktuālos uzdevumus, kopējo stratēģiju un taktiku, 
izstrādā patrulēšanas maršrutus tā, lai tie nepārklā-
tos, kaut arī kompetence un pienākumi dublējas. 
tomēr abu līmeņu policisti cenšas vienlaikus gan 
nodalīties, gan sadarboties – brauc kopā ne tikai uz 
slepkavības vietu, bet arī savaldīt klaiņojošu dzīvnie-
ku. videonovērošanas centram sevišķi liela nozīme ir 
masu pasākumos, kuros iesaistīti 100–150 Rpp policis-
tu un aptuveni 300 valsts policijas kolēģu.

pēdējā laikā viens no prioritārajiem uzdevumiem 
ir cīņa ar “indi”. pašvaldības policijā izveidota jauna 
nodaļa, kuras uzdevums ir legālo narkotiku tirdznie-
cības vietu aktīva kontrole un struktūrvienību koor-
dinācija šajos jautājumos. Kaut arī katrs dienests 
darbojas atsevišķi, tomēr veic kopīgus reidus. taktika 
bijusi dažāda. sākumā centās atbaidīt pircējus, taču 
tie izrādījās ļoti “neatlaidīgi un izturīgi”. Diemžēl 
rīdzinieki nevairās apmeklēt točkas, pat tuvumā 
redzot policistus. tad pārkāpējus sāka aizturēt, vest 
uz ekspertīzi. Šī metode likās mazliet iedarbīgāka 
– arī tāpēc, ka pieķertajiem vēlāk nākas apmaksāt 
ekspertīzi. liela daļa legālo narkotiku lietotāju ir jau-
nieši, kas neapzinās pārkāpuma sekas, vai deklasēti 
elementi, kuriem vairs nav ko zaudēt. tagad regulāri 
veic kopīgus reidus. Kopš 1. oktobra, kad pašvaldība 
cīņu pret legālajām narkotikām noteica kā prioritāti, 
izņemti gandrīz 10 000 iepakojumu, vairāk nekā 1500 
reizes apsekoti šie tirdzniecības objekti, sastādīti 800 
protokolu. Diemžēl tā paliks cīņa ar vējdzirnavām, 
kamēr saeimai trūkst politiskās gribas kriminalizēt šo 
narkotiku tirdzniecību, savukārt narkotiku ražotāji un 
tirgotāji naski izgudro arvien jaunus veidus, kā attīstīt 
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savu biznesu. tieši tāpēc ir tik svarīga plašas sabiedrī-
bas iesaistīšanās un sabiedriskās domas spiediens uz 
likumdevējiem.

iekšlietu ministrijas 
Nozares politikas depar-
tamenta politikas pilsētu 
un novadu pašvaldības 
policijas ieviešanas noda-
ļas vecākais referents 
ronalds Petrovskis iepa-
zīstināja ar sniegtajiem 
priekšlikumiem un iebil-
dēm informatīvā ziņoju
ma “Par valsts policijas 
un republikas institūciju 

sadarbības pilnveidošanu” projektam. to izstrādāt 
paredzēja gan valda Dombrovska vadītās valdības, 
gan viņa pēcteces – laimdotas straujumas vadī-
tā Ministru kabineta uzdevums – izveidot efektīvu 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas modeli valstī, 
izvērtējot valsts policijas un pašvaldību policijas 
darba organizāciju, lai atklātu sadarbības optimizāci-
jas iespējas. Runātājs ir gan projekta autors, gan atbil-
dīgais par tā ieviešanu. Kaut arī R. petrovskis analizēja 
tikai latvijas pašvaldību savienības un latvijas lielo 
pilsētu asociācijas pretenzijas, tomēr šis bija viens no 
laikietilpīgākajiem punktiem sanāksmes dienaskārtī-
bā. Diemžēl to pašu nevar apgalvot par jēgietilpību. 
varbūt sava taisnība bija tiem, kuri atzina, ka lemšana 
un normatīvu izstrāde tomēr ir politiķu ziņā, turklāt 
katrā pašvaldībā attiecības starp valsts policiju un 
vietējiem kārtības sargātājiem veidotas pēc atšķirī-
giem, tieši šai vietai derīgiem principiem. sabiedriska 
apdraudējuma brīdī nepiedodami būtu strikti ievērot 
normas, kuram kurš jāaicina talkā, kas katram darāms. 
Daudz svarīgāk ir rīkoties un sadarboties! zālēsēdošos 
neapmierināja arī profesiju klasifikatoram paredzētā 
prasība pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības poli-
cistu lielākajai daļai, tikai kārtībnieki varētu palikt ar 
vidējo un specapmācību. Kāpēc nemācāmies no 
kļūmīgās pieredzes, kad bērnudārzu kadrus “paplui-
nīja” prasība pēc augstākās pedagoģiskās izglītības? 
policijā diemžēl jau tā trūkst kadru...

Ar informatīvā ziņojuma projektu speciālisti var iepa-
zīties minētajā lps interneta vietnē. lps juridiskā 
padomniece vineta reitere informēja par projek-
ta turpmāko saskaņošanas gaitu un atgādināja, ka 
pašvaldību savienība turpina gaidīt konkrētus priekš-
likumus dokumenta pilnveidei. viņa solījās uz nāka-
majām diskusijām aicināt līdzi policiju pārstāvjus.

Datu valsts inspekcijas (Dvi) 
direktore signe Plūmiņa 
informēja par datu aizsardzī-
bas prasībām videonovēro-
šanas procesos, uzreiz solot 
runāt nevis teorētiski, bet par 
konkrētām problēmām. Datu 
aizsardzībā īpašu nosacījumu 

nav, tāpat nav arī lielu problēmu – parastā kārtība, ko 
nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums. Dvi 
izstrādājusi rekomendāciju “Datu apstrāde video-
novērošanas jomā”, ko interesenti var ne tikai izlasīt, 
bet arī izdrukāt: http://www.lps.lv/images/objects/
committee_files/sittings/7db00ec1f02fac9a662ba
88cd92fdb173_3_videonoverosana_datu_aizsardz.
pdf.

tomēr tiesībsargs vērsis tieslietu ministrijas un Dvi 
uzmanību uz vairākiem nepilnīgi novērtētiem video-
novērošanas aspektiem, tāpēc varētu parādīties jauni 
papildinājumi. Uzstādot kameras un veicot videono-
vērošanu, vispirms jāatbild uz ļoti vienkāršu jautājumu 
– kāpēc to vajag, ko reāli panāks uzstādot. iespējams, 
tās ir īpaša riska zonas, nepilngadīgie u.c. tērēt resur-
sus bezmērķīgām darbībām nav jēgas. Nākamais 
– ieraksta kvalitāte. Nav vērts uzstādīt kameras, ja 
pēc tam ierakstu nevar izmantot. Jāuzstāda brīdinā-
juma zīmes, ka notiek videonovērošana. izņēmums 
ir videokameras, kuras uzstāda pašvaldības policija 
kriminālnozieguma atklāšanai! Jāievēro, ka noteiktās 
telpās (tualete, pārģērbšanās kabīnes u.c.) nedrīkst 
novietot kameras, lai neaizskartu cilvēka privātumu. 
saskaņā ar eiropā pieņemtajām normām sabiedrības 
sarunu ierakstīšana ir aizliegta, izņēmums ļauj to 
darīt sabiedrības interesēs. Dati (veiktā videonovē-
rošana) ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā. Drīzumā 
spēkā stāsies nelieli grozījumi personu datu aizsar-
dzības likumā! Datu drošība – tiem drīkst piekļūt tikai 
noteikts personu loks. Datu glabāšana – no dažām 
dienām līdz mēnesim, 30 dienas vai pieci gadi. s. 
plūmiņa ieteica iepazīties ar vDi mājaslapu www.dvi.
gov.lv, kur ir instrukcijas un jautājumi/atbildes, ko var 
izmantot.

Arī zālēsēdošajiem radās precizējoši jautājumi, tomēr 
gandrīz vienmēr atbilde bija viena – redzamā vietā 
jābūt zīmēm vai informācijai par videonovērošanu, 
lai neviens nevarētu aizbildināties, ka nav to zinājis.

Ja filmē pilsētas svētkus un redzami cilvēki – kas jāievēro? 
– žurnālisti to drīkst. pašvaldībai iepriekš jāinformē 
personas, ka notiks filmēšana un kas to veiks. igaunijā, 
piemēram, brīdinājumu nodrukā uz ieejas biļetēm.
Tiešraide internetā pilsētas svētku laikā – vai atļauts? – 
Jā, publiskos pasākumos drīkst, tikai jāinformē.
Norādes zīmes uzliek, iebraucot pilsētā – vai ar to pie-
tiek? – Nē, nepietiek. Ja videonovērošanu veic poli-
cijas vajadzībām, pietiek, bet uz citiem gadījumiem 
tas neattiecas (skolās, bērnudārzos u.tml. ir citas 
atbildīgās personas). cilvēkam jāredz zīme (parkā ar 
četrām ieejām jābūt vismaz četrām skaidri salasāmām 
zīmēm)!
Vai žurnāla “Logs” diktofons, ar ko veic sanāksmes 
audioierakstus, nav likuma pārkāpums? – Nav, jo to 
dara žurnālisti.

signe plūmiņa atgādināja, ka datu aizsardzības jomā 
ir pieejamas ne tikai rekomendācijas internetā, bet arī 
bukleti, kas varētu noderēt, piemēram, pašvaldības 
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skolām. Aicinājums – sazināties ar Dvi e–pastā vai 
telefoniski!

kad kājas nenes

Atskurbtuves un ar tām saistītā neatliekamā palīdzī-
ba personām, kas atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ir 
viena no problēmām, ko mētā, valsta un viļā gadu 
no gada, no institūcijas uz institūciju, no amatper-

sonas uz amatpersonu. cik 
tālu pavirzījusies 2013. gadā 
pieņemtā informatīvā ziņo-
juma un MK protokollēmu-
ma izpildes gaita, pastāstīja 
vARAM pašvaldību depar-
tamenta direktora vietnieks 
un pašvaldību sistēmas attīs-
tības nodaļas vadītājs arnis 
Šults.

galvenā ziņa – izdevies likvidēt mītu par dzērāju 
atskurbināšanu kā vienu no pašvaldības funkcijām. 
pašvaldības, kas to veic, dara to pēc brīvprātīgas 
iniciatīvas. Atskurbtuvēm nav jābūt katrā pašvaldībā. 
vienošanās paredz, ka jāiekārto aptuveni 30 atskur-
btuves latvijas lielākajās pilsētās. sarežģījumus rada 
tās institūcijas izvēle, kura ar šo problēmu nodarbo-
tos. paldies latvijas sarkanajam Krustam (lsK), kas 
izteica gatavību iesaistīties, jo organizācijas pārziņā 
jau ir 28 atskurbtuves. tomēr atklāts paliek jautājums, 
kā šo funkciju deleģēt. Bija panākts visu iesaistīto pušu 
atbalsts, ieskaitot lps un llpA. Nepiekrita labklājības 
ministrija, tāpēc risinājums iestrēga. protokollēmums 
paredz šādā gadījumā pašvaldībām turpināt savu 
piedzērāju aprūpi. Jautājums paliek vARAM dienas-
kārtībā, iespējams, ka tas tiks virzīts atkārtoti, bet kā – 
nav skaidrības. labklājības ministrija uzskata, ka šis ir 
sociālais pakalpojums, kaut gan jau 1991. gadā atzina, 
ka dzērāju “savākšanai” un atskurbināšanai jābūt ne 
tikai policijas, bet arī medicīnas iestāžu rūpju lokā. 
summa, ko lM speciālisti pērn sadarbībā ar sarkano 
Krustu aprēķināja, bija 12 latu par vienas personas 
“augšāmcelšanu”. taču sešu lielo pilsētu pašvaldību 
atskurbinātavās izmaksas svārstās no trim latiem Rīgā 
līdz pat 60 latiem! lsK apņēmies iesaistīties, aplie-
cinot, ka zemākas izmaksas nodrošinās sadarbība ar 
citām līdzīgām iestādēm.

Biedrības “latvijas sarkanais 
Krusts” pirmās palīdzības 
un ārkārtējo situāciju prog-
rammas vadītāja un sociālā 
centra “gaiziņš” vadītāja 
ilona Luste pirms uzstāšanās 
parādīja nelielu videosižetu 
par centra darbību ziemas 
ap stākļos, kad jārūpējas ne 
tikai par dzērājiem, bet arī 
bezpajumtniekiem, kam draudētu nosalšana. lsK 

ir organizācija, kas darbojas visā latvijā, tāpēc viņi 
ir gatavi iesaistīties arī atskurbtuves problēmu risi-
nāšanā. Rīgā sAc “gaiziņš” nodrošina trīspakāpju 
aprūpi un aicināja interesentus ekskursijā. sadarbības 
partneri ir pat vēstniecības, jo uz “gaiziņu” dažkārt 
no bāriem tiek nogādāti arī ārzemnieki (2013. gadā 
– 17 personas). Biedrība sadarbojas ar ārstniecības 
iestādēm, ar citām pašvaldībām (siguldas, stopiņu 
novadu u.c.), pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, 
patversmēm, policiju (pērn visvairāk klientu atveda 
policisti), Rīgas sociālo dienestu, labklājības pārvaldi 
un citiem. skaidrojot finansiālo pusi, i. luste atklā-
ja, ka Rīgas domes labklājības departaments katru 
mēnesi maksā par katru no 85 plānotajiem klientiem 
pārskaita 4,53 eiro. tā kā noslodze visos mēnešos nav 
vienāda, var izlīdzināt maksājumus.

iekšlietu ministrijas 
Nozares politikas depar-
tamenta direktora viet-
nieks un politikas ievieša-
nas nodaļas vadītājs Jānis 
Bekmanis izteica pateicību 
vARAM un Arnim Šultam 
personīgi par uzcītību un 
neatlaidību atskurbtu-
ves problēmu risināšanā. 
Beidzot ierēdņi savā starpā 
vienojušies par funkcijas 

nodošanu sarkanajam Krustam. labklājības ministrija 
līdz šim nevēlējās, pirmkārt, pieprasīt valsts budžeta 
līdzekļus tik “nepiedienīgai” vajadzībai un, otrkārt, 
izstrādāt normatīvo aktu, kas ir atskurbtuves. tomēr 
šķiet, ka politiskā griba ir modusies. vARAM jāvie-
nojas ar iesaistītajiem par atbildīgo. Ja neizdosies, 
atbildīgie paliks vARAM.

* * *

informatīvajā sadaļā Brāļu 
kapu komitejas priekšsē-
dētājs eižens Upmanis 
iepazīstināja ar Krievijas 
Federācijas vēstniecības 
2014. gadā plānotajiem 
rekonstrukcijas darbiem 
karavīru apbedījumu vie-
tās latvijā. pērn 20 atdusas 
vietās kaimiņvalsts iegul-
dīja aptuveni 700 latu, 

šogad, kad aprit 100 gadu kopš pirmā pasaules kara 
sākuma, Krievijas puse cer sakārtot karavīru kapus 
40 pašvaldībās par vairāk nekā miljonu eiro. tuvāku 
informāciju pašvaldības var saņemt, rakstot e–pastu: 
bkkomiteja@apollo.lv vai telefoniski, zvanot andim 
siliņam pa tālruni 28737086 un eiženam Upmanim 
pa tālruni 29489076.

latvijas pašvaldību mācību centra direktore gunta 
Liepa un programmas vadītājs māris Liopa informēja 
par mācību programmu meža apsaimniekošanā.
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māris Liopa,
lpMc Meža prog-
rammas vadītājs,
latvijas Meža īpaš-
nieku un apsaimnie-
kotāju konfederāci-
jas valdes priekšsē-
dētājs,
latvijas Meža serti-
fikācijas padomes 
priekšsēdētājs,
mežzinātņu maģistrs

latvijas pašvaldību mācību centrs (lpMc) sadarbībā ar 
latvijas mežu nozari un latvijas pašvaldību savienību 
izveidojis meža izglītības programmu, kuras mērķis ir 
pašvaldību vadošajiem speciālistiem sniegt zināšanas, 
kas var palīdzēt palielināt pašvaldību ienākumus, uzla-
bot sociālo situāciju un apsaimniekot meža platības līdz-
svarotā un sabiedrības akceptētā veidā, kā arī veicināt un 
attīstīt koksnes izmantošanu, saglabājot dabas daudzvei-
dību un veidojot saudzīgu attieksmi pret meža vidi.

gan latvijas meža nozarei, gan pašvaldībām ļoti svarīga 
ir savstarpējā sadarbība, nodrošinot atbilstošu teritoriā-
lo plānošanu un radot iespēju jaunu darbavietu izvei-
došanai, kā rezultātā uzlabosies ekonomiskā un sociālā 
situācija valstī. Meža resursu ilgtspējīgas apsaimnieko-
šanas nodrošināšanai vajadzīga visu iesaistīto aktīva 
rīcība – tas būs pozitīvs stimuls vietējam tirgum, infra-
struktūras, biznesa vides un konkurētspējīgas izglītī-
bas sistēmas attīstībai. Būtisks šīs sadarbības attīstības 
priekšnoteikums ir partnerība, un kā piemērs minama 
mērķtiecīgu valsts un pašvaldību iepirkumu konkursu 
izstrāde, kuros var piedalīties latvijas koksnes pro-
duktu ražotāji. Mūsu valstij ir ļoti svarīgi saglabāt meža 
nozares konkurētspēju, kas ir tikpat nozīmīga kā jaunu 
uzņēmumu, produktu un tirgu apgūšana. Meža noza-
res attīstības potenciāls latvijā noteikti jāattīsta. Mums 
visiem ir svarīgi, lai latvijas iedzīvotāji dzīvotu, strādātu 
un maksātu nodokļus šeit, nevis dotos projām, savu 
dzīvi saistot ar svešām zemēm.

latvija ir mežu lielvalsts, un mēs visi vairāk vai mazāk 
esam saistīti ar mežiem – ja ne tieši, tad pastarpināti. 
Meži mūsu valstī klāj vairāk nekā 56 procentus teri-
torijas, to kopējā platība sasniedz 3 miljonus 800 
tūkstošus hektāru, tātad uz katru iedzīvotāju ir 1,9 
ha meža, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā Brīvvalsts laikā. 
latvija ir ceturtā mežainākā valsts eiropā – aiz somijas, 
zviedrijas un slovēnijas. Kopējā koksnes krāja ir gan-
drīz 600 miljoni kubikmetru. Mežus latvijā izstrādā 
daudz mazākā apjomā, nekā tie dabiski pieaug, un tas 
ir visuzskatāmākais piemērs mūsu mežu ilgtspējīgai 
un videi draudzīgai izmantošanai. vairāk nekā pusi no 

latvijas mežiem apsaimnieko valsts akciju sabiedrība 
“latvijas valsts meži”, bet otrs lielākais meža īpašnieks 
ir Rīgas pašvaldība ar 62 tūkstošiem hektāru. Ap 15% 
no kopējās latvijas mežu platības pieder ārvalstu, pār-
svarā skandināvijas investīciju kompānijām, savukārt 
privātie meži, kas veido ap 35% platību, pieder aptu-
veni 150 000 latvijas pilsoņu.

vēlos uzskaitīt tās pozitīvās lietas, kas pierāda Latvijas 
meža nozares nozīmīgumu mūsu tautsaimniecībā:

vienīgā nozare, kam ir pozitīva eksporta/importa •	
bilance;
eksporta apjoms veido 2,5 miljardus eiro gadā, •	
nozares ieguldījums kopējā iKp – ap 6%;
meža nozare veido ap 20% no latvijas rūpniecības •	
pievienotās vērtības;
ap 70% koksnes produktu tiek eksportēti, pozitī-•	
vi ietekmējot latvijas ārējās tirdzniecības bilanci 
(pozitīvā ietekme – 700 milj. eiro saglabājās arī 
2008.–2009. gadā krīzes apstākļos);
latvijas meža nozare tieši nodarbina apmēram •	
50 000 cilvēku, netieši tiek nodarbināti ap 30 
tūkstošiem, kas strādā transporta, metālapstrādes, 
izglītības, zinātnes, būvniecības un pakalpojumu 
jomā. tā kā mežs ir īpašumā apmēram 150 tūksto-
šiem cilvēku, tad var droši uzskatīt, ka tas ir ienāku-
mu avots katrai piektajai ģimenei latvijā;
sadarbība meža nozares attīstībā ir divi virzītājspē-•	
ki: meža resursu īpašnieki, tātad arī pašvaldības, un 
pārstrādātāji;
latvijas meža nozare spējusi veiksmīgi vienoties •	
par jautājumiem, kas attiecas uz attīstību, un tajā 
pārstāvētas plašas intereses, ko pierāda dažādu 
nozares organizāciju mijiedarbība.

ir jāpalielina koksnes potenciāla izmantošana sabied-
riskajās celtnēs. ļoti labs un latvijai atbilstošs ir 
ziemeļvalstu piemērs ar modernu koksnes pielietoju-
mu būvniecībā. Mūsdienu koka arhitektūrā un būvnie-
cībā tiek izmantotas metodes, kas atbilst visaugstāka-
jām ēku izturības un ugunsdrošības prasībām. Koksne 
ir produkts ar gandrīz neierobežotām iespējām. Jau 
tagad mūsu valstī ir modernas zāģētavas, kur no koka 
var izzāģēt tieši to materiālu, kas kokam dod vislielāko 
vērtību. ļoti svarīgi ir tas, ka ieguvumi no koksnes pie-
vienotās vērtības nozīmē vairāk darbavietu, veidojas 
jauni uzņēmumi un vērtība tiek radīta valsts reģio-
nos. Koksnes blakusproduktus plaši izmanto enerģē-
tikā. Kādreiz uzsvēra, ka latvijā jau “nekādu resursu 
nav”, bet šobrīd tā apgalvot nozīmē demonstrēt savu 
nekompetenci, jo mums pieder ārkārtīgi nozīmīga un 
tautas labklājību vienmēr garantējoša bagātība – mežs. 
to pareizi un videi draudzīgi apsaimniekojot, varēsim 
būt droši par latvijas labklājību arī nākotnē.

Arī tām pašvaldībām, kuru īpašumā nav lielu meža 
platību, svarīgi pārzināt jautājumus, kas saistīti gan ar 

meŽa izgLĪtĪBas Pogramma 
LatviJas PaŠvaLDĪBĀm



LOGS 37

īpašumtiesībām, juridiskajiem aspektiem, teritoriālo 
plānošanu, infrastruktūras veidošanu un uzturēšanu, 
ugunsapsardzību, kooperāciju, valsts un pašvaldību 
sadarbību medniecībā un meža dzīvnieku skaita regu-
lēšanu, gan arī citus aktuālus jautājumus, uz kuriem 
mūsu izveidotajā Meža programmā sagatavotas atbil-
des, ko sniegs lektori – meža nozares profesionāļi, 
zinātnieki, organizāciju vadītāji un valsts pārvaldes 
vadošie darbinieki.

programmas mērķis ir izglītot pašvaldību vadītājus, 
izpilddirektorus, komunālo, saimniecisko dienestu, 
attīstības nodaļu un būvvalžu darbiniekus, lai nodro-
šinātu pašvaldību personāla izpratni par latvijas meža 
nozari un ar to saistītajiem jautājumiem. programmā 
plānots dalībniekus iepazīstināt ar latvijas meža nozari 
un tās attīstības procesiem kontekstā ar valsts ekono-

miku, ar Meža likumu, Medību likumu un normatīva-
jiem aktiem, prasmi izvēlēties atbilstošus mežsaimnie-
ciskos pasākumus pašvaldību mežu pārvaldībā, izvēr-
tēt meža ekoloģiskos faktorus, saprast meža novērtē-
šanas pamatprincipus, izvēlēties piemērotākos meža 
atjaunošanas un izmantošanas veidus, pārzināt meža 
infrastruktūras objektu būvniecības pamatprincipus, 
organizēt profilaktiskos un biotehniskos pasākumus 
meža aizsardzībā un apsardzībā, plānot ieņēmumus 
no meža izmantošanas, izmantot meža blakuspro-
duktus, pārzināt atmežošanas juridiskos aspektus un 
praktiskos risinājumus, uzlabot meža ekonomisko vēr-
tību, pārzināt derīgo izrakteņu izmantošanas iespējas. 
pašvaldību speciālistiem jāsaprot, kā efektīvi izmantot 
viņu pārvaldībā esošās meža zemes, un jāzina, kādi 
ir ienākumi no platības vienības, kādas ir tirgū pie-
prasītās koksnes daudzuma saražošanas iespējas, kā 
maksimāli saglabāt bioloģisko daudzveidību savās 
meža platībās, kādas ir pašvaldību kā meža īpašnieku 
tiesības, pienākumi un atbildība.

sevišķi liela loma ir jāpiešķir mūsu valsts pašvaldī
bām, ar to atbalstu Latvijas meža nozare varēs sekmī
gi paveikt galvenos uzdevumus: attīstīt meža nozari 
kā vienu no Latvijas stabilākajām un ilgtspējīgāka
jām, nodrošināt ekonomikas uzplaukumu visā val
stī, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos, sociālās 
situācijas uzlabošanos laukos un vides saglabāšanu 
nākotnei.

LatviJas ziNĀtŅU akaDēmiJa
rīgā, akadēmijas laukumā 1

PieDĀvĀ PaŠvaLDĪBĀm izNomĀt teLPas savu pār-
stāvniecību izveidei Rīgā.

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

pie Augstceltnes ir četras autostāvvietas, no tām viena – 
apsargāta, kas strādā diennakts režīmā.

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

Biroju telpu nomas cenas ir diferencētas atkarībā no 
telpas izvietojuma un labiekārtojuma līmeņa – sākot 
no 7,70 līdz 11,95 eiro par m2 (bez pvN). Nomas cenā 
ietilpst visi komunālie maksājumi.

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

Kontaktinformācija pa tālruņiem: 67221287, 29294147, 
67228508 un e–pastu: daina@lza.lv.
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mazajiem jūrmalniekiem – eiropas 
līmeņa bērnudārzs

4. februārī Ķemeros svinīgi tika atklāts jaunuzbūvētais 
bērnudārzs “austras koks”, kas ir ne tikai vizuāli skais-
tākais, bet arī viens no mūsdienīgākajiem dārziņiem 
latvijā un Baltijas valstīs.
“Ķemeri ieguvuši jaunu pirmsskolas izglītības iestādes ēku, 
kas šeit ilgi gaidīta un ļoti nepieciešama. Tagad gandrīz 
simts mazo jūrmalnieku varēs apmeklēt Eiropas standar-
tiem atbilstīgu un mūsdienīgi iekārtotu izglītības iestādi, 
kam līdzīgu Latvijā un pat Baltijā nav daudz,” akcentē 
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs gatis truksnis.

“Bērnudārzs Ķemeros būvēts pēc individuāla projekta. 
Šeit padomāts par visu, kas nepieciešams pirmsskolas 
iestādes darbā un tās iemītnieku ērtībām. Ēkas arhitekto-
niskajā risinājumā izmantotas ģeometriskas figūras, koši 
krāsu akcenti un daudz stiklojuma elementu, lai radītu 
gaišu un patīkamu noskaņu. Ēka harmoniski sadzīvo ar 
blakusesošā meža ainavu,” stāsta arhitekte andra Bula.
Bērnudārza platība – 2000 kvadrātmetru; tajā ir sporta 
zāle, atsevišķs virtuves un ēdināšanas bloks, kā arī kat-
rai grupiņai sava izeja uz pagalmu un rotaļu laukumu. 
Āra spēļu laukumos iekārtotas rotaļu ierīces, kas dro-
šības un ērtību labad izvietotas uz gumijas granulāta 
seguma. Rotaļu laukumi savienoti ar koka klucīšu celi-
ņiem, lai bērni varētu arī droši braukt ar velosipēdu. 
Katrā grupiņā ir ierīces drēbju žāvēšanai, sava neliela 
virtuvīte ar tējkannu, tosteri, ledusskapi un trauku maz-
gājamo mašīnu, kā arī mūsdienīgas sanitārās ierīces.

apjomīga grāmata par kuldīgas 
arhitektūru un pilsētbūvniecību

7. februārī Kuldīgas Mākslas nama izstāžu zālē notika 
ilgi gaidītās grāmatas “kuldīga. arhitektūra un pilsēt
būvniecība” atvēršanas svētki, ko ar vizīti pagodināja 
premjerministre Laimdota straujuma.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja inga Bērziņa 
pauda gandarījumu par paveikto darbu un ieguldīta-
jām zināšanām: “Esmu lepna, turot rokās tik apjomīgu 
pētījumu, un domāju, ka tik liela pētījuma nav nevienai 
mazpilsētai. Grāmata tapusi, pateicoties cilvēkiem, kuri 
spējuši ieraudzīt, novērtēt un cauri dažādiem laika ritē-
jumiem atklājuši un sapratuši, ka Kuldīgas arhitektūra 
ir vērtība.”

UNescO latvijas Nacionālās 
komisijas ģenerālsekretā-
re Dagnija Baltiņa pauda 
savu pārliecību: “Šī grā-
mata iezīmē sākumu, un tā 
ļaus pašiem kuldīdzniekiem 
saprast, cik Kuldīga ir unikā-
la. UNESCO komisija darīs 
visu iespējamo, lai Kuldīga 
pavisam drīz būtu UNESCO 
kultūras un dabas mantoju-
mu sarakstā.”

savukārt latvijas Arheologu biedrības valdes priekšsē-
dētājs Juris tālivaldis Urtāns pasākuma viesiem sagā-
dāja negaidītu pārsteigumu, pasludinot veckuldīgas 
pilskalnu par gada arheoloģijas pieminekli.
grāmatas prezentācijā autori iepazīstināja ar grāmatas 
saturu, ideju un tapšanu.

ventspils novada pašvaldība gādā par 
sadzīvi un drošību

ventspils novada Piltenē nesen atklāts sabiedriskais 
dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punkts. 
tas ierīkots pašvaldībai piederošā ēkā, kurā ir ģimenes 
ārsta prakse, aptieka un frizētava. pakalpojumu centrā 
uzstādītas divas veļasmašīnas ar žāvētāju, kur iespē-
jams ievietot deviņus kilogramus, un viena, kur var 
ielikt piecus kilogramus veļas. Šeit ir trīs dušas, viena 
pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
pavisam ventspils novadā ir pieci sabiedriskie dušas 
un veļas mazgāšanas pakalpojumu punkti: divi atrodas 
vārves pagastā un pa vienam Ugālē, Ancē un piltenē. 
Kopš gada sākuma punkti ir sociālā dienesta pakļautī-
bā, tāpēc noteikta vienota pakalpojumu maksa, vairā-
kām iedzīvotāju grupām paredzot atlaides.
izmantojot valsts kases aizdevumu gandrīz 50 tūkstošu 
eiro apmērā, ventspils novada pašvaldība iegādājusies 
kombinēto kanalizācijas tīklu apkopes augstspie
diena hidrodinamisko mašīnu. līdz šim šādu mašīnu 
nācās īrēt ventspilī vai Kuldīgā, bet tas bija dārgs un 
laikietilpīgs pakalpojums, tādēļ novada pašvaldība 
pieņēma lēmumu nopirkt siA iKF “politehnika” piegā-
dāto hidrodinamisko mašīnu.

LatviJas PiLsētĀs UN NovaDos
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īstenojot latvijas–Šveices sadarbības programmas 
individuālo projektu “Atbalsts ugunsdrošības pasāku-
miem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, četros 
ventspils novada mācību iestāžu internātos – Ugāles 
vidusskolā, stiklu internātskolā, ances pamatsko
lā un Piltenes vidusskolā ierīkota ugunsdrošības 
signalizācija. projekta uzraudzītāja valsts reģionālās 
attīstības aģentūras pārstāve velga Šķiņķe atzina, ka 
signalizācijas ierīkotāji siA “volts 1” uzdevumu veikuši 
akurāti.

Pāvilostas novada Plocē būvē ūdeļu 
audzētavu

4. februārī pāvilostas novada plocē veiksmīgi noslēgu-
sies pērnajā pavasarī uzsāktā ūdeļu audzētavas būvnie-
cības pirmā kārta –  uzbūvētas zvēru novietnes, admi-
nistrācijas ēka un ēdiena sadales bloks un noasfaltēts 
ceļš no audzētavas līdz ventspils–grobiņas šosejai.
Ap zvēru audzētavas teritoriju izbūvēts betona žogs, 
lai ūdeles nenodarītu kaitējumu apkārtējām saimnie-
cībām. Fermā uzceltas 5440 zvēru mājiņas, līdz vasarai 
būšot ap 100 000 ūdeļu. ploces ūdeļu fermā no 22 
darbiniekiem 20 ir pāvilostas novada iedzīvotāji.
as “grobiņa” jauno kažokzvēru fermu vērgales 
pagasta plocē būvē polijas kompānija “pro–fur Farm 
equipment”, kam konkursā bija lētākais piedāvājums.

Liepājā jauna ražotne

20. februārī liepājā ekspluatācijā pieņemta sia “cotton 
club Liepāja” izveidotā mitro salvešu ražotne.

tā aizņem 5458 kvadrātmetru lielu platību ziemeļu 
ielā 19. Objektā investēti 273 290 eiro.
Ražotnē uzstādītas un iedarbinātas iekārtas mitro sal-
vešu un citu higiēnas preču ražošanai. izejvielas piegā-
dā no somijas, itālijas, izraēlas un turcijas. produkcija 
tirgū nonāk ar dažādiem zīmoliem, piemēram, “Aura”, 
“luli” u.c. liepājā ražotās salvetes var nopirkt latvijā, 
arī lietuvā, igaunijā un polijā, tomēr lielāko daļu sara-
žotā izved uz Krieviju. Ražotnē nodarbināti 73 cilvē-
ki, arī vairāki “liepājas metalurga” bijušie darbinieki, 
uzņēmums plāno darbinieku skaitu palielināt līdz 120.

Nīcas Jauniešu dienā pārsteigumi

1. februārī Nīcā norisinājās jau trešā Jauniešu diena, 
kurā piedalījās ap 150 cilvēku, arī viesi no liepājas, 
pāvilostas, Brocēniem un Kuldīgas. Jaunieši ieradās, 

ģērbušies košās drēbēs, parūkās un īpašos aksesuāros 
atbilstoši dienas devīzei “laižam gaisā 80–to stilā!”.
Jauniešu organizācijas bija sagatavojušas atraktīvus 
priekšnesumus, atspoguļojot savu ikdienas dzīvi. 
Komandas piedalījās fotoorientēšanās sacensībās pa 
Nīcu, meklējot kontrolpunktus ar dažādiem uzdevu-
miem. Finišā gaidīja ugunskurā gardi pagatavotā zupa.
iluzionisti no saldus pārsteidza ar lidojošu galdiņu, 
zūdošām lietām un citiem aizraujošiem trikiem. īpaša 
bija Nīcas vidusskolas vokāli instrumentālā ansambļa 
“the spirit” uzstāšanās, kuras laikā visi vienojās kopīgai 
dziesmai. Dienas noslēgumā tika godināti uzvarētāji, 
laistas gaisā laternas un baudīts iespaidīgs uguns šovs 
kopā ar liepājas ceļojošo cirku “Beztemata”.

Priekules vidusskolas labākajiem 
skolēniem – stipendijas

lai motivētu priekules vidusskolas 10.–12. klašu izglī-
tojamos paaugstināt mācību sasniegumus un sekmētu 
novada 9. klašu absolventu vēlmi turpināt mācības 
priekules vidusskolā, tās budžetā paredzēti līdzekļi 
stipendiju finansēšanai.
stipendija paredzēta atbilstoši mācību sasniegumiem: 
20 eiro mēnesī, ja mācību novērtējums nav zemāks par 
6 ballēm katrā mācību priekšmetā, 30 eiro, ja novērtē-
jums nav zemāks par 7 ballēm, un 40 eiro mēnesī, ja 
visos mācību priekšmetos ir vismaz 8 balles.
stipendija tiek piešķirta katru mēnesi no septembra 
līdz maijam, ņemot vērā arī skolēnu uzvedību, pieda-
līšanos olimpiādēs, konkursos un sacensībās, kā arī 
nedrīkst būt neattaisnotu stundu kavējumu.
Naudiņu savā kontā jau saņēmuši pirmie pieci centīgā-
kie – Paula Bartašēviča, evita melluma, elīna Bačuka, 
mārtiņš kaucis un Dans rozentāls.

kandavā ciemos zviedru jaunieši

Februāra sākumā Kandavas novadā viesojās zviedrijas 
jaunieši un skolotāji no tomasa ģimnāzijas strengnēsā.
Kandavā zviedru delegācija tikās ar novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku alfredu Ķieģeli un izglītības 
pārvaldes vadītāju silviju tiltiņu. Jaunieši un peda-
gogi noskatījās prezentāciju par Kandavas novadu un 
ar domes pārstāvjiem apsprieda mūsu valsts nodokļu 
sistēmu, medicīnas pieejamību un izmaksas, jauniešu 
izglītošanās iespējas un citus jautājumus.
zantes ģimenes krīzes centra vadītāja aija Švāne iepa-
zīstināja ar centra darbību. Jaunieši aizrautīgi diskutēja 
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par sociālo politiku latvijā. viņi arī aplūkoja rokdar-
bu izstādi un kopā ar centra bērniem pagatavoja 
valentīndienas apsveikumus.
ciemiņi tikās ar zemessargiem Kurzemes cietokšņa 
muzejā zantē, ar novada reliģisko konfesiju mācītājiem, 
viesojās vairākās skolās un Kandavas valsts lauksaim-
niecības tehnikumā, kā arī asociācijā “Dzīvesprieks” 
un jauniešu centrā “Nagla”. visvairāk zviedru jaunieši 
priecājās par Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 
apmeklējumu un iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs.

Bauskā atvērta multimediju studija

12. februārī Bauskas bērnu un jauniešu centra (BJc) 
jaunatnes lietu speciāliste solvita Jirgensone un jau-
niešu apvienība “Jums” aicināja uz multimediju studi-
jas atvēršanu BJc ēkas trešā stāva telpās.
studija tapusi elFlA lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam projekta ietvaros, un Bauskas nova-
da pašvaldība projektā ieguldījusi gandrīz 35 000 eiro.
s. Jirgensone projekta ideju ieguvusi, kā Asv vēstnie-
cības deleģētā apmaiņas programmas dalībniece pērn 
viesojoties Asv, Ohaio štatā. viņa izteica cerību, ka 
jaunā studija ar laiku varētu paplašināties un attīstīties, 
izmantojot ēkas pagalmu.

vislielāko prieku par jaunās studijas izveidi pauda paši 
jaunieši. studijas atvēršanas svētkos viņi aktīvi iesaistīja 
visus apmeklētājus – gan spēlē “cilvēku bingo”, gan 
apmācot pašbilžu prasmēs un veicot ierakstus virtuā-
lajā Twitter viesu grāmatā, gan organizējot “lidošanu 
kosmosā” ar “green screen” tehnoloģiju izmantošanu, 
gan izveidojot fotostūrīti un citas aktivitātes.
paldies tika teikts Bauskas novada administrācijas 
Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistēm egijai 
stapkevičai un Jolantai Lauvai, Būvvaldes arhitektei 
sandrai smolijai un siA “eDDi” pārstāvjiem.

Ķekavā būvēs jauniešu centru ar rotari 
kluba palīdzību

24. janvārī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs valts 
variks, Rīgas Hanzas Rotari kluba prezidents gundars 
strautmanis un Holgers Pfau no Bordesholmas Rotari 
kluba parakstīja nodoma protokolu starp Ķekavas 
novada pašvaldību, Rīgas Hanzas Rotari klubu latvijā 
un Bordesholmas Rotari klubu vācijā par jauniešu 
centra būvniecību Ķekavā.

Jaunatnes iniciatīvu centra, nevalstisko organizāciju 
un citu iedzīvotāju grupu lietošanai šogad Ķekavā 
plānots pārbūvēt simts gadus vecu saimniecības ēku. 
taps divstāvu ēka ar pasākumu un nodarbību telpām, 
pagrabstāvu atvēlot līdzās esošā stadiona lietotāju gar-
derobēm, dušām un sporta inventāra glabāšanai.
Arhitekts Juris Poga veidojis ideju vizualizāciju ne tikai 
ēkai, bet arī apkārtnes labiekārtošanai. viena no gal-
venajām vizuālās idejas domām – saglabāt vecās saim-
niecības ēkas mūra daļas, kas ir vēsturisks mantojums 
no Ķekavas pagātnes.

Jēkabpiliešiem un viesiem pieejams 
informatīvais kiosks

12. februārī tirdzniecības centrā “Jēkabpils” tika 
uzstādīts Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvais 
kiosks, nodrošinot piekļuvi Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas mājaslapai.
Kioskā skārienjutīgā lcD ekrānā var brīvi lietot 
Jēkabpils pašvaldības mājaslapu www.jekabpils.lv un 
aplūkot jaunumus, pašvaldības nedēļas plānu, domes 
lēmumus, saistošos noteikumus, kultūras pasākumu 
afišu u.c. pilsētas iedzīvotāji un viesi jebkurā dienas 
laikā var iegūt arī informāciju par ēdināšanu un nak-
šņošanu un izklaides un kultūras objektiem.
Kioska datoram uzstādīta interaktīvā satura vadības 
programmatūra, tā ļaujot pašvaldības speciālistiem 
attālināti rediģēt saturu interneta tiešsaistē.
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Kioska kopējās izmaksas ir 7100 eiro bez pvN. Kioska 
uzstādīšanu un programmatūras izstrādi veica uzņē-
mums sia “saUBag”, kas 2010. gadā uzņemts 
Jēkabpils biznesa inkubatorā. Uzņēmums ir viens no 
biznesa inkubatora veiksmes stāstiem – interaktīvie 
kioski tiek realizēti ne tikai latvijā, bet arī eksportēti uz 
Franciju, Dāniju, Norvēģiju, vāciju un citām valstīm.

Līvānos atklāts jaunais “kvartāls”

31. janvārī līvānos, lāčplēša ielā 28, svinīgi tika atklāts 
multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs 
“kvartāls”. interesentus centra vadītāja inga zvaigzne
sniķere aicināja uz Atvērto durvju dienu.
“Kvartāls” pieejams visu vecumu aktīvajiem iedzīvotā-
jiem. te pietiek vietas gan dažādu interešu pulciņiem 
un grupām, gan sportistiem, gan mūzikas studijai. 
centrā iekārtota arī trenažieru zāle, alpīnisma siena, 
darbojas āra slidotava, bet vasaras sezonā pastāvīgi 
būs pieejami volejbola, smilšu futbola, basketbola un 
strītbola laukumi, kā arī skeitparks. visās telpās un āra 
sporta laukumos nodrošināta videonovērošana.

iegādāts moderns datoraprīkojums ar multimediju 
iespējām, biroja tehnika, trenažieru zāles aprīkojums, 
DJ un mūzikas instrumenti, noliktavu aprīkojums un 
aktīvās atpūtas inventārs. Ārā uzstādīti hokeja laukuma 
borti, vārti, strītbola grozi ar vairogiem, galda teniss 
un dažādām brīvdabas sporta spēlēm nepieciešamais 
aprīkojums. pieejams futbola laukums ar mākslīgo 
segumu, kur varēs rīkot arī sacensības.
centrs strādā divos virzienos – jaunatnes un sporta 
jomā. Multifunkcionālā centra pārziņā būs neformālā 
izglītība un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodroši-
nāšana, kā arī iedzīvotāju interesēm un vajadzībām 
atbilstoša vide, sporta infrastruktūra un resursi.

masku karnevāls Preiļu slidotavā

3. februārī preiļu slidotavā norisinājās pasākums jau-
niešiem – “masku karnevāls slidotavā”, ko organizēja 
preiļu novada Jauniešu informācijas punkts un biedrība 
“pakac” sadarbībā ar preiļu novada Kultūras centru un 
preiļu 1. pamatskolu, atbalstīja preiļu novada dome.
par jautrību slidotavā rūpējās Justs un santa, kuri bija 
iejutušies “suņa” un “zaķa” tēlos. gan lieli, gan mazi, gan 
tie, kam kājās slidas, gan tie, kam to nebija, varēja pieda-
līties atrakcijās un stafetēs: ledus skulptūrās, virves vilk-
šanā, ātrslidošanas sacensībās, ripas kontroles konkursā 
un citās aktivitātēs. lielākais prieks par karnevālu bija 
bērniem, bet malā nepalika arī vecāki un rūdīti hokejisti.

īpaši bija padomāts par krāsainām un interesantām 
gaismām un mūziku. Katrs apmeklētājs varēja sildīties, 
baudot karstu tēju un saldu cienastu.
Daļa dalībnieku bija sarūpējuši interesantas un krāšņas 
maskas, kuras tika apbalvotas ar saldām balvām un 
pateicības rakstiem dažādās nominācijās.

Jau trešo reizi noskaidroti rēzeknes 
novada “vara talanti”

7. februārī Rēzeknes novada Bērzgalē tikās jaunie 
dziedātāji, dejotāji un citu jomu mākslinieki, lai parā-
dītu savus talantus un dotības. Konkurss “vara talants” 
notika jau trešo gadu, taču arī līdz tam deviņus gadus 
Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvalde orga-
nizējusi festivālu “zvaigznīšu parāde”.

Dziesmu, deju un dažādu prasmju šovs “vara talants 
2014” pulcināja bērnus un jauniešus no vairākām 
novada izglītības iestādēm un jauniešu centriem, 
kopumā – vairāk nekā simts dalībnieku. pārsvarā tika 
izpildītas dziesmas un dejas, bet bija arī stāstnieki un 
mazais markuss, kurš savos divos gadiņos pazīst bur-
tus, krāsas, figūras un ciparus.
paldies dalībniekiem un skolotājiem par sagatavota-
jiem priekšnesumiem! pateicība arī Bērzgales pagasta 
pārvaldei un Bērzgales Kultūras namam par telpām, 
kur norisinājās “vara talants”, pasākuma vadītājam 
edgaram, šova ekspertiem ingai Drelei, Danutai 
kārkliniecei un edītei Čepulei, kā arī firmai “lat 
audio” par gaismas un skaņas nodrošinājumu.

madonā atvērta jauna skolēnu dienesta 
viesnīca

7. februārī Madonā notika Atvērto durvju diena jaunajā 
skolēnu dienesta viesnīcā tirgus ielā 3. iepriekš sko-
lēnu internāts atradās četristabu dzīvoklī saules ielā. 
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laikam ejot, gan mēbeles, gan interjers bija stipri nove-
cojis, tāpēc domes deputāti lēma, ka jāizveido jauns un 
mūsdienām atbilstošs skolēnu internāts.
Remontdarbi tirgus ielas trešajā namā, ko savulaik 
Madonas pilsētai novēlējis provizors pēteris Dolmanis, 
tika uzsākti pagājušajā pavasarī, un paveikts ļoti daudz 
– veikta jumta rekonstrukcija, komunikāciju un siltum-
apgādes sistēmas nomaiņa, iebūvēti jauni sanitārie 
mezgli, iekārtotas gaišas un mājīgas istabiņas un mācī-
bu telpas. Šeit vietas pietiks 35 skolēniem.
Apskatīt jaunās telpas bija ieradies arī Madonas nova-
da domes priekšsēdētājs andrejs ceļapīters, priekšsē-
dētāja vietnieks agris Lungevičs un domes deputāti.

“Lakstīgalu” sacensībās valkā uzvarējusi 
draudzība

lai padziļinātu bērnu un jauniešu interesi par latviešu 
tautasdziesmām un tradīcijām, valsts izglītības satura 
centrs jau 11. reizi rīkoja tautasdziesmas dziedāšanas 
sacensības “Lakstīgala”.

pirmo reizi sacensību vēsturiskā vidzemes novada 
kārta notika valkā 12. februārī valkas pilsētas kultūras 
namā. sacensībām bija pieteikušās 16 komandas no 
vecpiebalgas, pārgaujas, lielvārdes, Ķeguma, Ogres, 
ikšķiles, valkas, Alūksnes un Apes novada.
Komandas startēja trīs vecuma grupās un veica piecus 
etapus, noskaidrojot, kura no visām ir labākā tautasdzies-
mu zinātāja. sarīkojumu kuplināja folkloras kopa “putni” 
no lēdurgas un igaunijas mūzikas skolas ansamblis. BJc 
“Mice” visiem interesentiem piedāvāja tikšanos ar valkas 
novada amatniekiem, kuri bērniem un jauniešiem palī-
dzēja izgatavot dažādus amatniecības izstrādājumus un 
muzicēt latviešu tautas mūzikas instrumentu darbnīcā. 
Mūzikas instrumenti skaņu darbnīcai un materiāli amat-
niecības darbnīcām tika iegādāti par projekta “Bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradi-
cionālās kultūras mantojumu” līdzekļiem.
pasākumu atbalstīja vidzemes plānošanas reģions, 
valsts kultūrkapitāla fonds, valkas novada dome un 
valsts jaunatnes iniciatīvu centrs.

spāru svētki valmieras bērnudārzam 
“kārliena”

Februārī valmieras pirmsskolas izglītības iestādē “kār
liena” tika svinēti jaunā korpusa spāru svētki, lai rudenī 
bērnus uzņemtu plašās un dabai pietuvinātās telpās.

Rekonstrukcijas darbi 
vecajā bērnudārza korpu-
sā ir gandrīz noslēgušies, 
vēl jāuzstāda iebūvējamās 
mēbeles, jāpabeidz linole-
ja ieklāšana, jāuzliek grīd-
līstes un jauni gaismekļi. 
Jaunajā korpusā atradīsies 
divas grupiņu telpas un 
aktu zāle. Uzsākti iekšē-
jie apdares darbi, logu un 
durvju montāža un inže-
nierkomunikāciju izbūve.
vienlaikus ar ēkas renovāciju un komunikāciju sakārto-
šanu domāts par jauna satura un apmācības kvalitātes 
piedāvājumu. īpaša uzmanība tiek pievērsta bērniem 
labvēlīgas un veselīgas vides radīšanai, tāpēc rūpīgi 
izvēlēti telpu apdares materiāli. grupiņās tiek ieklāts 
dabīgais linolejs, kas izgatavots no džutas šķiedras, 
koku sveķiem, lineļļas, koksnes miltiem un kaļķak-
mens miltiem, būtiski samazinot gaistošo organisko 
savienojumu klātbūtni iekštelpās. pirmā stāva grupās 
un sporta zālē izbūvētas apsildāmās grīdas, kas maza-
jiem nodrošinās komfortablu vidi spēlēm, rotaļām un 
vingrošanai, mazinot saaukstēšanās risku, nostiprinot 
veselību un izkopjot stāju.
“Ikdienā turpināsim īstenot arī Eiropas Savienības 
Comenius daudzpusējās sadarbības projektā “HEALTH is 
fun” gūto pieredzi. Lai nodrošinātu kvalitatīvas un intere-
santas bērnu sportiskās aktivitātes, esam ievērojami papil-
dinājuši sportam nepieciešamo materiālo bāzi. To rosinā-
ja sadarbības projektā gūtā pieredze, iepazīstot Igaunijas 
un Itālijas izglītības iestādes,” norāda pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Kārliena” vadītāja iveta Nolberga.

Burtniecieši uzņem “sadanču” sadanci

22. februārī uz valmieras pilsētas kultūras centra ska-
tuves pieci deju kolektīvi, kurus vieno ne tikai nosau-
kums “sadancis”, bet arī liela dejas mīlestība, izdejoja 
koncertu “Mēs nākam no teikām”. vienā – dejas valodā 
– teikas stāstīja Priekuļu novada “sadancis”, vārdabrāļi 
no Dobeles novada, saldus novada un Jēkabpils un 
pašmāju “sadancis” no Burtnieku novada.
Katrs kolektīvs sev līdzi bija atvedis arī kādu nostāstu 
par vietu, no kurienes nāk. skatītāji un klausītāji uzzi-
nāja gan par Burtnieku ezera lidojumiem un vietas 
meklējumiem, gan par gardajām penkām, no kā cēlies 
Dobeles novada penkules pagasta nosaukums, gan 
par saldus novada Novadnieku pagasta viltīgajiem 
akačiem, kur sausās vasarās lopi dzirdīti. pa vidu dejām 
priecēja akordeonists māris rozenfelds.
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“sadanču” sadancis notika jau piekto reizi. Koncertu 
veidošanas ideja nākusi no priekuļu novada liepas 
pagasta deju kolektīva, kas pērn sarīkoja sadancošanu 
cēsīs. Šoreiz vārdabrāļus ciemos uzņēma Burtnieku 
novada jauniešu deju kolektīvs, bet nākamo “sadanču” 
sadanci pie sevis uzņems pulka jaunākais deju kolek-
tīvs – saldus novada Novadnieku pagasta “sadancis”. 
viņiem nodotas ceļojošās pastalas, kas nu jāglabā līdz 
nākamajam kopīgajam koncertam.

Parakstīts līgums par salacas upes 
teritorijas attīstību

31. janvārī staicelē tika parakstīts sadarbības līgums starp 
alojas, Burtnieku, mazsalacas un salacgrīvas pašvaldī
bu. Četras pašvaldības vienojās par savstarpēju sadarbību 
dažādās pašvaldību attīstību veicinošās jomās – tūrismā, 
vides un dabas aizsardzībā, kopīgā infrastruktūrā, uzņē-
mējdarbības atbalstā, NvO, kultūras, sporta un citās.
Burtnieka ezerā ietek 23 upes, upītes un strauti, bet 
iztek vienīgi salaca – mugurkauls, kas saista Mazsalacas, 
Alojas, salacgrīvas un Burtnieku novadu, radot kopīgas 
attīstības iespējas. vides, zivju un citi dabas resursi, 
tūrisma, publiskās infrastruktūras un uzņēmējdarbības 
attīstības jautājumu kopīga risināšana būs pamats visa 
reģiona veiksmīgai attīstībai.

tā kā līgums tika parakstīts staicelē, kur atrodas latvijas 
Futbola federācijas mācību un treniņu centrs, ar lFF 
tMc valdes locekļa vladimira Žuka gādību jaunizvei-
dotā “komanda” tika pie īpašiem formas tērpiem, kas 
stiprinās komandas garu un virzīs pretī panākumiem.

Pārgaujas novada stalbē iekārtota 
trenažieru zāle

Janvāra vidū pārgaujas novada stalbes sporta zālē 
atklātā jauniekārtotā trenažieru zāle tapusi, pateico-
ties biedrības “sporta klubs “Pārgauja”” realizētajam 
projektam un eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai līdzekļiem.
Jau pagājušā gada vasarā, atklājot skeitparku, kas arī 
tapa par projekta līdzekļiem, “sporta kluba “pārgauja”” 
priekšsēdētājs monvids krastiņš uzsvēra, ka pie šā 
projekta neapstāsies un darbu turpinās. pateicoties 
ziemeļvidzemes atlētu savienības priekšsēdētāja 
Haralda Bruņinieka entuziasmam, tapa biedrības 
otrais projekts – trenažieru zāle stalbē.
“Priecājos, ka lauki neatpaliek no pilsētas un iet līdzi laikam,” 
atklājot zāli, teica H. Bruņinieks, kuram zālē uzticēti tre-
nera pienākumi. “Lai šajā zālē vienmēr smaržotu sviedri un 

šķindētu dzelži!” vēlēja treneris gan pirms diviem gadiem, 
atklājot zāli Auciemmuižā, gan šogad stalbē.

Ādažu bērnudārza pedagoģes 
iestudējušas lugu

Ādažu pašvaldības bērnudārza audzinātāja un bērnu 
rotaļu organizatore Linda cintiņa ar lielu izdomu 
par godu bērnudārza 30. gadskārtai kopā ar kolēģēm 
uzvedusi ludziņu “Balti melni pūkains stāsts” pēc 
Kārļa skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” motīviem.

iestudējuma autore atzīst, ka ludziņas tapšana nav 
bijusi viegla, tomēr interesanta un aizraujoša: “Tērpus 
kolēģes gatavoja pašas. Lai izrādē varētu iesaistīt visas 
muzikālās audzinātājas un arī auklītes, kuras dzied, tika 
izveidots īpašs tēls – pasaku mežs.”

inčukalna novada sociālais dienests un 
Bāriņtiesa – jaunās telpās

18 gadus inčukalna sociālais dienests un Bāriņtiesa 
atradās šaurās, caurstaigājamās telpās novada domes 
ēkā, bet pirms četriem gadiem radās cerība izveidot 
jaunas un atbilstošas telpas.
Šī iecere sāka īstenoties aizvadītā gada rudenī, kad 
domei blakus esošajā ēkā sāka veidot mājīgas telpas 
sociālā dienesta un Bāriņtiesas vajadzībām.
7. februāra rīts atnāca ar pacilātu noskaņojumu jauna-
jās telpās Atmodas ielā 2a. inčukalna Mūzikas skolas 
audzēkņu un skolotāju muzikālo priekšnesumu pavadī-
bā tika griezta sarkanā lente, skanēja apsveikumu runas, 
uzrunas teica sociālā dienesta vadītāja zinaīda gofmane 
un novada domes priekšsēdētājs aivars Nalivaiko, kā 
arī ciemiņi no inčukalna un citiem novadiem. Uz jaunās 
ēkas atvēršanu bija ieradusies arī labklājības ministrijas 
parlamentārā sekretāre ilona Jurševska.

ziņas sagatavojuši: Jūrmalas pilsētas domes 
sabiedrisko attiecību nodaļa, ojārs martinsons, 

signeta reimane, marlena zvaigzne, marita kur
ča no va, aigars Štāls, gunita Šime, Līga svara, 

Dag nija gudriķe, aija spriņķe, vineta Bērziņa, 
Laura afanasjeva, ginta kraukle, santa ancāne, 

gunārs vilcāns, guntars skudra, Dzintra stradiņa, 
edīte miķel sone, zane Brūvere, Laura moča, zane 

Ābelītemedne, Justīne Buliņa, Jolanta vaidozālīte, 
monika griezne, sanda tūtere un anete Nolberga
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sestdienas pēcpusdiena. padzīvojis vīrietis ar satrie-
coši skaistu jaunkundzi ienāk dārgu apģērbu veikalā 
un pieprasa:
– parādiet man, lūdzu, labāko ūdeļādas kažoku, kas ir 
jūsu krājumā!
– lūdzu, kungs. tas maksā 30 tūkstošus!
– labi, ņemu! izrakstīšu čeku.
– lieliski! pēc kažoka varat nākt pirmdien, kad banka 
būs apstiprinājusi maksājumu.
pirmdienā ap pusdienas laiku vīrietis ierodas veikalā, 
bet pārdevējs dusmās kliedz:
– Kā jums nav kauna? Jūsu kontā taču nav naudas!
– es ienācu jums pateikties par iespēju pavadīt vienu 
pasakainu nedēļas nogali!

J J J
– Hallo, vai policija? Man pazudis vīrs. 
– vai sen jau? 
– tieši nedēļu. 
– Kāpēc zvanāt tikai tagad? vai pienākusi algas diena? 
– Nē. vienkārši zinu, ka ilgāk par nedēļu neviena cita 
sieviete viņu neizturēs. tātad atgadījies kas nopietns.

J J J
– Hallo, dakter?
– Kas noticis?
– tikko apēdu siļķi un uzdzēru pienu. Jautājums – ze-
menes mazgāt, vai nu jau ir vienalga?

J J J
– Mans vīrs būtu gluži jēdzīgs cilvēks, ja vien viņa dar-
bi tik ļoti neatšķirtos no vārdiem.
– laimīgā! tev vajadzētu priecāties! Manējais ne tikai 
gvelž pilnīgas aplamības, bet arī dara!

J J J
par galveno fitnesa treneri 12 stāvu dzīvojamai mājai 
kļuva lifta mehāniķis.

J J J
99% advokātu dēļ visi pārējie cieš no sliktas reputācijas.

J J J
Ja vecpuisis nopircis trauku mazgājamo mašīnu un 
veļasmašīnu, iespēja viņu saprecināt samazinās par 
divām trešdaļām.

J J J
ir divi iemesli, kādēļ bremzē dators: vīruss un antivīruss.

J J J
– satiekos ar diviem vīriešiem; nezinu, kuru izvēlēties.
– Dari, kā sirds saka!
– sirds saka: ja uzzinās vīrs, nositīs!

J J J
Ja es ilgi neceļu klausuli, tad visdrīzāk gaidu piedzie-
dājumu.

J J J

tas, kurš apgalvo, ka laimi nevar nopirkt, nekad nav 
pircis kaķēnu.

J J J
Desmitās klases skolnieka Bērziņa domraksts “Kā es 
pavadīju vasaru” ļāva policijas darbiniekiem atšķeti-
nāt četrus neatklātus noziegumus.

J J J
Reti kurš zina, ka 3% Antarktīdas ledāju sastāv no sasa-
luša pingvīnu urīna.

J J J
tualetes papīru ražo ar ābolu, bumbieru un pat ze-
meņu smaržu. Bet tik un tā spītīgi neviens to neēd.

J J J
Jānim uzdāvināja jaunā automehāniķa komplektu, un 
viņš nodzērās divu dienu laikā.

J J J
Kērlings – pats krāšņākais veids, kā nopulēt ledu, 
pirms uz tā iziet īsti sportisti.

J J J
Neuzmanīgs televīzijas reportieris netīšām ieguva tre-
šo vietu bobslejā.

J J J
– velti mēs ar tevi rājām meitu par pīrsingu. tagad, 
kad viņai degunā gredzens, modināt uz skolu viņu ir 
kļuvis daudz vieglāk.

J J J
suņiem ir saimnieks, bet kaķiem – apkalpojošais per-
sonāls.

J J J
Bērnam uzdāvināja jaunā ārsta komplektu. Kaķim sā-
kās jauna dzīve ar grūti izārstējamām slimībām.

J J J
– Dārgā, gribi – es tev uzdāvināšu sauli, mēnesi un 
zvaigžņotās debesis? 
– Dārgais, vai naudas pavisam nav?

J J J
– Bērni, ir pienācis rudens, lapas nobirušas, zāle nolie-
kusies pie zemes. Kam visgrūtāk tagad ir paslēpties? 
– ceļu policistiem.

J J J
liene nolēma notievēt, pierakstījās uz fitnesu, basei-
nu un kori. Jūs prasīsiet – kāpēc uz kori? vienalga kur, 
ka tikai nebūtu laika ēst!

J J J
lai uzskatāmi parādītu, ka viņa priekšmets nākotnē no-
derēs, ģeometrijas skolotājs ar lineālu sagrieza desu.

J J J
Attapīgākās bērnudārza audzinātājas izdomāja bēr-
niem diendusas konkursu – “kurš pirmais aizmigs, tas 
varēs negulēt diendusu”.



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

KONKuRSS “INESES GaLaNtES taLaNtI.LV”

Ineses Galantes fonds ne tikai piedāvā pašvaldībām kopīgi organizēt kvalitatīvus koncertus, 
lai popularizētu klasiskās mūzikas žanru un atbalstītu talantīgus bērnus un jauniešus ceļā uz 
muzikālo un vokālo izglītību, bet arī, turpinot savu misiju – atbalstīt klasisko mūziku, organizē 
vērienīgu talantu konkursu “Ineses Galantes talanti.lv”.

Tas būs pirmais šāds konkurss klasiskās mūzikas žanrā Latvijā. Tajā meklēs un popularizēs 
labākos no labākajiem, lai Latvija varētu viņus iepazīt un lepoties ar patiesajiem dārgakme-
ņiem – saviem talantiem.

Inese Galante: “Talantiem ir nepieciešams atbalsts, uzmanība, iespējas un novērtējums. Mūsu 
fonds darīs visu iespējamo, lai par jaunajiem talantiem uzzina gan Latvijā, gan pasaulē.”

Konkursā “Ineses Galantes talanti.lv” būs klasiskās mūzikas un džeza kategorijas. Paredzēta 
videoierakstu iesūtīšana, pusfināli reģionu pilsētās, skatītāju balsojums un fināls Rīgā. 
Konkursu organizē Ineses Galantes fonds sadarbībā ar “Olainfarm” un ar “Rietumu bankas” 
labdarības fonda atbalstu. Ļoti nozīmīga ir sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību, kas palī-
dzēs konkursam izskanēt visā Latvijā, kā arī informatīvo partneru atbalsts.

LPS priekšsēdis andris Jaunsleinis: “Mēs, pašvaldības, esam lepnas, ka varam būt šā konkursa 
un šīs idejas nesējas un atbalstītājas; ceram, ka pieteiksies daudzi talanti no visas Latvijas, jo to 
mums patiesi ir daudz.”

Konkurss iecerēts maksimāli demokrātisks, lai tajā varētu piedalīties plašs interesentu loks, 
protams, saglabājot klasiskās mūzikas standartus. Videomateriāla nofilmēšana un augšupielā-
dēšana internetā mūsdienās ir plaši pieejama, izmantojot, piemēram, mobilās tehnoloģijas.

Lai konkursantiem būtu vieglāk tikt pusfinālā, žūrijas noklausīšanās paredzēta četrās reģionu 
pilsētās. Organizatori paredz lielu atsaucību un tic, ka šis konkurss “cels saulītē” jaunus talan-
tus.

Nolikums un papildu informācija par talantu konkursa norisi pieejama konkursa mājaslapā: 
www.inesesgalantestalanti.lv, pa tālruni 29277444 vai e–pastu: ilona@inessagalante.com).
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