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mĀCĪBas
Aizgājušie gadi noteikti paliks Latvijas pašvaldību vēsturē. Tuvojas noslēgumam periods, kurā vietējie 
iedzīvotāji izvēlējās savus pārstāvjus, lai pēc iespējas labāk organizētu vietējo dzīvi. Šajā laikā pašval-
dībām bija jārisina daudz problēmu.

1) morālās problēmas attiecībās ar centrālo valdību

Pasaules ekonomiskās krīzes sākumposmā sarunu tonis bija draudzīgs, premjeri nāca kopā ar 
pašvaldībām risināt teju vai visas savas problēmas un ik uz soļa pierunāja pašvaldības pameklēt vēl 
kādas iespējas pastutēt valdības sociālās iniciatīvas vai piesegt valdības neizdarības, bet, situācijai 
stabilizējoties, pēc SVF aiziešanas viss izmainījās kā diena pret nakti. Izrādījās, ka valdības solidaritāte 
beidzas, tiklīdz bez pašvaldību palīdzības var iztikt.

2) administratīvās problēmas

Jaunizveidoto novadu pašvaldībām bija jāmeklē optimāli pārvaldes modeļi. Finanšu krīzes apstākļos, 
kad nācās pārtraukt normālas attīstības pasākumus un samazināt algas un darbinieku motivāciju, jauno 
novadu pārvalde bija jāveido tā, lai līdzsvarotu apvienoto teritoriju iedzīvotāju intereses.

3) Kaitīgu reformu problēmas

Visā sasaukuma periodā, bet īpaši pēdējā laikā regulāri izpaudās centieni pārkāpt gandrīz katru Eiropas 
Vietējo pašvaldību hartas paragrāfu. Daudzkas arī izdevās – atklāto balsojumu ieviešana, diskriminācija 
virknei profesiju ieņemt deputāta amatu, pašvaldību patstāvīgo ieņēmumu samazināšana. Tiek izdarīts 
spiediens, lai pašvaldību iekārtai negatīvus priekšlikumus Saeima pieņemtu daudz vairāk.

4) Valdības centieni sašķelt pašvaldības

Šā perioda sākumā LPS pirmo reizi vēsturē apvienoja 100% visas pašvaldības. Tāpēc valdība (un ar 
daļējiem panākumiem) cenšas īstenot “skaldi un valdi” politiku. Iespēja pretoties negatīvām reformām 
samazinās, ja neesam vienoti.

Pēc vēlēšanām pašvaldības gaida jauns darba cēliens. Domājot par nākamā perioda prioritātēm, būtu 
jāatceras arī iepriekšējā perioda mācības.
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PIEKTOREIZ – ĢERBOŅU SVĒTKI!
28. martā, turpinot 2011. gada 25. oktobrī aizsākto Pašvaldību ģerboņu svētku tradīciju, Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš piektoreiz (šoreiz – Melngalvju namā) pulcēja tos novadus un pagastus, kas izstrādājuši un guvuši 
Heraldikas komisijas apstiprinājumu savu pašvaldību jaunajām atpazīstamības zīmēm.

Ķeguma novada ģerboņa centrā attēlotā saule simbolizē gan enerģi-
ju, gan Latvijas pirmo lielo hidroelektrostaciju, bet četras daļas – nova-
dā apvienotos Birzgales, Tomes un Rembates pagastu un Ķeguma 
pilsētu. Svinībās domes priekšsēdētājs Roberts Ozols ieradās kopā 
ar kolēģiem un popgrupu “Sienāži”, kas klātesošos priecēja ar novada 
kopdziesmas pirmatskaņojumu.

Sējas novadu pār-
stāvēja 14 cilvēku 
delegācija, kas savu 
novadu prezentēja ar 

muzikālu sniegumu. Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš saņēma 
jauno ģerboni, kura ieceri nācies ilgi skaidrot un pierādīt, jo ozols 
varētu būt simbols daudzām pašvaldībām. Tomēr Sējas novadam uz 
to pirmtiesības, jo Sējas dižozols ir otrs lielākais Latvijā. Tas arī mirdz 
zeltā uz ģerboņa zaļā fona.

Viļānu novads Melngalvju namā saņēma oficiālu apliecinājumu jau-
najam simbolam – uz zaļa fona attēlota zelta lakstīgala, tai knābī zelta 
ievas zars ar sudraba ziediem, bet ģerboņa lejasdaļā sudraba upe 
ar četriem vilnīšiem simbolizē četras pašvaldības, kas apvienojušās 
Viļānu novadā. Priekšsēdētājs Arnolds Pudulis uz Rīgu atbrauca kopā 
ar lauku kapelas “Bumburneicys” kolorītajām dāmām.

Salaspils nova-
da ģerbonis ir 
“sena dziesma 
jaunās skaņās”, 

jo salaspilieši vēlējās saglabāt mākslinieka Jāņa Strupuļa 1995. 
gadā Salaspils pilsētai radīto simbolu ar Daugavas dzelmi, pils 
mūri un lapoto asnu virs tiem. Tagad iecienīto ģerboni papildi-
na sudraba pavedienapmale. Salaspiliešu pulks bija ļoti kupls, 
jo domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars pasākumā ieradās 
kopā ar kolēģiem, bijušajiem pašvaldības vadītājiem un Goda 
salaspiliešiem.

Madonas novada Ošupes pagasts īstenojis sen loloto sapni par 
savu ģerboni, kura priekšplānā ir pasaulē apdraudētāko putnu sugu 
sarakstā iekļautais ķikuts. Lubāna mitrājā ligzdo puse no Latvijas 
populācijas. Pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls kuplināt svinīgo 
pasākumu bija uzaicinājis zemniekus, kuru saimniecībās ciemojies 
Prezidents, un Degumnieku tautasnama sieviešu vokālo ansambli 
“Harmonija”.

Daugavpils nova-
da Skrudalienas 
pagasta daba ir 

bagāta ar reti sastopamiem augiem un dzīvniekiem. Pagasta iedzīvo-
tāju atbalstu guva iecere ģerbonī iemūžināt čemurziežu dižtaureni. 
Skrudalienu pārstāvēja vissievišķīgākā delegācija, jo pagasta pārvaldes 
vadītāja Betija Ivanova kuplināt svētkus bija uzaicinājusi Silenes kluba 
vokālo ansambli “Līgaviņas”.

Foto autors: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
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PaŠVaLDĪBU VĒLĒŠaNas

Guntas Klismetas
saruna ar
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
aRNi CimDaRU

– ar ko jaunu atšķirībā no citām reizēm iezīmīgas 
2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanas – gan 
deputātu kandidātiem un sarakstu gatavotājiem, 
gan vēlēšanu komisijām un vēlētājiem?

– viens no galvenajiem jaunumiem, kas attiecas uz 
pašvaldībām, ir tāds, ka daudzās novadu pašvaldī-
bās būs mazāks skaits deputātu. Republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likuma otrais 
pants paredz, ka novada domē ievēlējamo deputā-
tu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds 
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlē-
šanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts iedzīvotāju 
reģistrā: līdz pieciem tūkstošiem iedzīvotāju – deviņi 
deputāti; no 5001 līdz 20 tūkstošiem iedzīvotāju – 15 
deputāti; no 20 001 līdz 50 tūkstošiem iedzīvotā-
ju – 17 deputāti; vairāk nekā 50 tūkstoši iedzīvotāju 
– 19 deputāti. Republikas pilsētu domē, izņemot 
Rīgas domi, kuras sastāvā ir 60 deputātu, ievēlējamo 
deputātu skaits atbilstoši iedzīvotāju skaitam ir šāds: 
ja pilsētā dzīvo mazāk nekā 50 tūkstoši iedzīvotāju, 
tad ievēlē 13 deputātus, bet, ja iedzīvotāju ir vairāk 
nekā 50 tūkstoši, – 15 deputātus. Atbilstīgi likumam 
un pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes iedzīvotāju reģistra departamenta datiem 

par iedzīvotāju skaitu vēlēšanu izsludināšanas dienā 
2013. gada 28. februārī, Centrālā vēlēšanu komisija 
ar savu 6. marta lēmumu noteikusi šā lēmuma pieli-
kumā norādīto republikas pilsētu un novadu domēs 
ievēlējamo deputātu skaitu.

– Vai daudzas pašvaldības skar likuma jaunā norma 
par mazāku deputātu skaitu, un cik vietējo pašval-
dību deputātus Latvijā ievēlēsim pirmajā jūnijā?

– kopumā republikas pilsētu un novadu domēs ievē-
lējamais deputātu skaits 2013. gada 1. jūnija pašval-
dību vēlēšanās Latvijā būs 1618 deputāti. Agrāko 13 
deputātu vietā deviņi deputāti domēs turpmāk strā-
dās 39 novados – Aglonas, Aknīstes, Alsungas, Apes, 
Baltinavas, Beverīnas, Cesvaines, Ciblas, Dundagas, 
Durbes, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Līgatnes, 
Lubānas, Mazsalacas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, 
Neretas, Nīcas, Pārgaujas, Pāvilostas, Raunas, Rojas, 
Rucavas, Rugāju, Rundāles, salas, sējas, skrīveru, 
strenču, tērvetes, vaiņodes, varakļānu, vārkavas, 
vecpiebalgas, viesītes un Zilupes novadā. 2009. 
gada pašvaldību vēlēšanās ievēlējām kopā 1765 paš-
valdību deputātus, tātad šogad vēlēsim par 147 depu-
tātiem mazāk.

– Kāds bija “konkurss” uz vienu deputāta vietu, un 
cik sarakstu vietējo pašvaldību vēlēšanām šogad 
iesniegts?

– 22. aprīlī, kad beidzās deputātu kandidātu sarakstu 
iesniegšana, pieteikto kandidātu bija 8684. Ņemot 
talkā matemātiku, varam sarēķināt, ka uz vienu vietu 
kandidē 5 cilvēki. te gan iespējamas korekcijas, jo 
septiņās pašvaldībās – Baltinavas, Naukšēnu, Nīcas, 
Pāvilostas, Rūjienas, salacgrīvas un skrundas nova-
dā – bija iesniegts tikai viens saraksts, tāpēc šeit 
atbilstoši likumam Centrālā vēlēšanu komisija līdz 
otrajam maijam pagarinājusi deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšanas termiņu. tiesa gan, katrā no 
šiem sarakstiem pieteiktais kandidātu skaits ir lielāks 
nekā domē ievēlamo deputātu skaits, un tas nozīmē 
– ja līdz 2. maijam šo novadu pašvaldību vēlēšanām 
tomēr netiks iesniegts vēl kāds kandidātu saraksts, 
atkārtotas vēlēšanas šajās pašvaldībās nebūs jāiz-
sludina. vēlēšanu kārtība paredz, ka šādā gadījumā 
vēlēšanas drīkst notikt arī, piedaloties tikai vienam 
sarakstam. iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2009. 
gadā kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš tika 
pagarināts divos novados – Mālpils un Naukšēnu 
novadā, kur arī bija iesniegts tikai viens kandidātu 
saraksts. Pavisam 2013. gada pašvaldību vēlēšanām 
iesniegti 583 saraksti. visvairāk sarakstu no reģistrēta-
jām partijām un partiju apvienībām iesniegusi partija 
“vienotība” – 65 sarakstus ar 1113 kandidātiem. tad 

ViENs NaV KaROTĀjs NEKUR
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seko Nacionālā apvienība “visu Latvijai!”–“tēvzemei 
un Brīvībai/LNNk” ar 52 sarakstiem un 804 kandidā-
tiem un politisko partiju apvienība “saskaņas Centrs” 
ar 49 sarakstiem un 621 kandidātu. Daudz sarakstu ir 
arī “Reformu partijai”, Zaļo un Zemnieku savienībai, 
“Centriskajai partijai Latvijas Zemnieku savienība” 
un politiskajai partijai “Reģionu alianse”. kopumā 
visvairāk sarakstu iesniegušas dažādas vēlētāju apvie-
nības – pavisam 115 sarakstus, un tajos ierakstīti 1135 
kandidāti.

– Kandidātiem sarakstu iesniegšanai tika dots laiks 
no 12. līdz 22. aprīlim, turklāt ikviens interesents 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā varēja sekot 
līdzi šim procesam – tas laikam arī pieskaitāms šo 
vēlēšanu jaunumiem?

– kandidātu sarakstu sastādītājiem šoreiz tie bija jāsa-
gatavo interneta vidē, izmantojot Centrālās vēlēšanu 
komisijas lietojumprogrammu. Mainoties sarakstu 
sagatavošanas struktūrai, daudziem iesniedzējiem 
ar agrāko vēlēšanu pieredzi ir visai grūti tai pielāgo-
ties, jo nākas mainīt domāšanu, un nereti tas nebija 
viegli. Manuprāt, īstais klupšanas akmens gan ir nevis 
jaunā programma, ko mēs piedāvājam, bet nevēlēša-
nās lasīt instrukcijas. Pirms uzsākt lietot programmu, 
noteikti būtu jāiepazīstas ar lietošanas pamācību, 
taču daudzi uzreiz grib “ķerties vērsim pie ragiem” 
un mēģina ar “bakstīšanas metodi” iegūt rezultātu, 
ātri nonākot strupceļā, un ir bēdīgi, nelaimīgi un ļoti 
neapmierināti ar visiem citiem, izņemot sevi. savukārt 
man kā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam 
jaunā sistēma piešķīrusi tādu tiesību apjomu, ka jeb-
kurā brīdī, pieslēdzoties internetam, varu redzēt, cik 
sarakstu tobrīd tiek gatavots, cik sarakstu ir pieņemša-
nas procesā, cik sarakstu un kurās pašvaldībās ir reģis-
trēti, kādi kandidāti iekļauti, cik sarakstu ir pieņemts 
un cik anulēts.

– Vai paralēli tam pastāv arī iespēja iesniegt sarakstu 
papīra formātā?

– Likums nosaka, ka saraksti jāsagatavo, izmantojot 
lietojuma programmu, bet jāiesniedz gan papīra 
formātā, gan elektroniski. savulaik, gatavojoties paš-
valdību vēlēšanām, tika uzlikts pienākums pieteik-
tos kandidātu sarakstus un programmas publicēt 
internetā. Ņemot vērā, ka, piemēram, pagājušajās 
vēlēšanās bija gandrīz 11 tūkstoši kandidātu un apmē-
ram 750 sarakstu, šā darba organizācija citādi nemaz 
nav iedomājama – vien decentralizēti veidojot elek-
tronisko vidi. Manuprāt, šis projekts, neraugoties 
uz sarežģījumiem sākumposmā, atrisinājies pozitīvi. 
sākotnējos sarežģījumus izraisīja valdības atteikums 
piešķirt finansējumu nepieciešamajā apjomā, tāpēc 
to saņemam kā pakalpojumu. Mēs neesam ne pro-
dukta īpašnieki, ne tie, kas nosaka blakusproduktu 
likteni. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai kandidātu 
saraksti tiek pieņemti, reģistrēti un pārbaudīti, vai tie 
ir tādā gatavībā, ka tos var izmantot zīmju drukāšanai 

un vēlēšanu organizēšanai vēlēšanu dienā. viss pārē-
jais, ko vēl var iegūt, izmantojot elektroniskas prog-
rammas, piemēram, statistiku vai analīzes materiālus, 
diemžēl nav mūsu īpašums, un ar to ir jārēķinās.

– Vai vēlētāju sarakstu var iesniegt tikai viens cil-
vēks, un vai šādu sarakstu pieņem?

– tā gluži nav, ka to var darīt viena persona. sarakstu 
var iesniegt partijas, partiju apvienības un vairākas 
partijas kopā, šo apvienību nereģistrējot – tajās paš-
valdībās, kur ir vairāk nekā pieci tūkstoši iedzīvotāju, 
bet pašvaldībās ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000 var 
iesniegt arī vēlētāju apvienības un, protams, partijas. 
taču arī vēlētāju apvienībām un mazām pašvaldī-
bām nepietiek vien ar to, ka kāda persona viena pati 
sagatavo un iesniedz sarakstu. vajadzīgs, lai būtu 
vismaz viens deputāta kandidāts un 20 šīs pašval-
dības vēlētāji, kas ar savu parakstu apliecina, ka viņi 
atbalsta šāda saraksta iesniegšanu. tātad viens nav 
karotājs nedz domē, nedz lēmumu pieņemšanā 
sabiedrības pārvaldīšanā, nedz arī vēlēšanu sagata-
vošanā!

– Tomēr, pārlūkojot šo vēlēšanu sarakstus, redzams, 
ka reģistrētajos sarakstos ir tikai četri vai pat viens 
deputāta kandidāts! Vai, jūsuprāt, nevajadzētu 
noteikt tādu normu, ka sarakstā minimālajam depu-
tātu kandidātu skaitam vajadzētu vismaz saskanēt 
ar pašvaldībā ievēlējamo deputātu skaitu?

– Ne jau katra muļķība ir jāatrunā likuma normās. Pēc 
definīcijas un savas būtības, politiskā spēka uzde-
vums un misija, kāpēc tas vispār eksistē, ir pārvaldīt 
sabiedrību tā, kā šis spēks uzskata par pareizu. Lai 
to izdarītu domē, lēmumu pieņemšanā vajadzīga 
vismaz puse no balsu skaita. tas nozīmē, ka saprātīgs 
vēlētājs, redzot, ka kāds ir pieteicis mazāk nekā pusi 
no domes deputātu skaita, var pilnīgi droši izdarīt 
secinājumu – šie cilvēki nav tie, kas grib uzņemties 
pilnu atbildību, nokļūstot domē. viņi vai nu labā-
kajā gadījumā jau iepriekš apzinās savu atbalstītāju 
trūkumu un definē, ar ko kopā koalīcijā risinās kādas 
problēmas, vai sliktākajā gadījumā, kādu, es ceru, nav 
daudz, viņu mērķis, nokļūstot domē, nepavisam nav 
strādāt visu labā. tas ir ciniski, taču šo cilvēku grupu 
rīcība manā skatījumā ir vēl ciniskāka. var jau būt, ka 
tas nav cinisms, iespējams, tas ir politiskās kultūras un 
izglītības trūkums, ar ko diemžēl esam spiesti rēķinā-
ties un kādu laiku sirgsim, jo pirms 20 gadiem demo-
krātija mums nokrita, var teikt, tikpat kā no debesīm 
un tās tradīcijas, ko mēs redzam senākās demokrā-
tijas valstīs, kur iekšpartiju diskusija un sabiedrības 
attieksme pret vēlēšanu tiesībām ir daudz augstākā 
līmenī, līdz ar to arī dzīves līmenis daudz augstāks, es 
ceru, mums vēl ir priekšā.

– Vai kādas jaunas izmaiņas vēlēšanu organizēšanā 
šajās pašvaldību vēlēšanās attiecas arī uz vēlēšanu 
komisiju darbu?
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– Šogad vēlēšanu iecirkņu komisijas pirms vēlēšanu 
dienas strādās nevis desmit dienas, bet tikai piecas, 
un tas ļauj optimizēt pašvaldībām līdzekļus, no vienas 
puses, un arī resursus – cilvēkiem nebūs jāatprasās 
no darba, lai sēdētu dežūrrežīmā un visbiežāk bez 
apmeklētājiem šīs dienas. taču jārēķinās arī ar to, ka 
tiem cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ sestdien, 
1. jūnijā, nevarēs atnākt uz iecirkni, laiks pieteikuma 
iesniegšanai tiek samazināts no desmit uz piecām 
dienām, tāpēc laikus ir jāsagatavojas šim notikumam 
un jāpārdomā, kura būs viņa uzticības persona – kai-
miņš vai sociālais darbinieks, kurš aiznesīs šīs per-
sonas iesniegumu vai viņa vārdā izdarīs pieteikumu 
iecirknī.

– Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji drīkstēs balsot tikai 
tajā iecirknī, kurā dzīvo vai kur viņiem ir īpašums. 
Pēc CVK pasūtījuma veiktā pētījumu centra “sKDs” 
vēlētāju aptauja atklāja, ka šāgada janvārī savā 
deklarētajā dzīvesvietā nedzīvoja gandrīz piektā 
daļa jeb 18,1 procents vēlētāju vecumu sasniegušo 
pilsoņu, turklāt aptuveni pusei jeb 47,8 procentiem 
šo vēlētāju faktiskā un deklarētā dzīvesvieta atrodas 
dažādās pašvaldībās.

– Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobal-
sošanas pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek 
lietots vēlētāju reģistrs. tas nozīmē, ka pašvaldību 
vēlēšanās katrs vēlētājs tiek iekļauts noteikta vēlē-
šanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai 
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (2013. 
gada vēlēšanās – atbilstoši ierakstam par reģistrēto 
dzīvesvietu iedzīvotāju reģistrā 2013. gada 3. martā). 
tie Latvijas pilsoņi, kuriem 3. martā nebija spēkā 
esošas dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlē-
šanu iecirkņa sarakstā, kas atbildīs ziņām par viņu 
pēdējo reģistrēto dzīvesvietu. Gatavojoties 1. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija un 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicināja vēlētā-
jus, kuri vēlēšanās grib balsot pašvaldībā, kurā dzīvo, 
bet kuriem šajā pašvaldībā nav reģistrētas dzīvesvie-
tas, deklarēt to līdz 3. martam. Lai informētu par to, 
kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts, pār-
valde līdz 23. martam katram vēlētājam uz reģistrētās 

dzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīja paziņojumu. Ja 
kāds to nav saņēmis, tad viņš savu vēlēšanu iecirkni 
viegli var noskaidrot internetā Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv, kur 
tiešsaistē pieejamas ziņas no vēlētāju reģistra.

– Vai vēlētājiem ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni?

– Jā, tādas tiesības ir, un to var izdarīt līdz septītajam 
maijam. vēlētājiem, kuri gribēs balsot pašvaldībā 
pēc nekustamā īpašuma piederības, līdz šai dienai 
jāpiereģistrē iecirkņa maiņa. iespēju līdz 7. maijam 
mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni var 
izmantot arī citi vēlētāji, tomēr šajos gadījumos iecirkni 
drīkstēs mainīt tikai pašvaldības ietvaros – uz jebkuru 
citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta 
90 dienas pirms vēlēšanām. Lai reģistrētu iecirkņa 
maiņu, vēlētājam jāiesniedz iesniegums jebkurā 
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Mainot 
iecirkni uz to pašvaldību, kur vēlētājam pieder likumā 
noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, 
jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments – 
Zemesgrāmatas akts vai izziņa no Zemesgrāmatas.

– Ļoti daudz potenciālo vēlētāju dzīvo ārpus Latvijas. 
Vai viņu mītnes zemēs arī būs iespējams piedalīties 
Latvijas pašvaldību vēlēšanās?

– Nē, pašvaldību vēlēšanas ir pašvaldību vēlēšanas, 
un vēlēt varēs tikai Latvijā. Ja kāds balsstiesīgais pil-
sonis grib piedalīties, tad šis jautājums viņam jārisi-
na pašam – nevar taču gaidīt, ka pie viņa ieradīsies 
divi pārstāvji no pašvaldības, kam valsts apmaksās 
ceļu, lai saņemtu vienu balsi. tas, manuprāt, nav ne 
pragmatiski, ne loģiski. esmu stingri pārliecināts, ka 
vēlēšanas ir pietiekami nopietna lieta un svarīga arī 
kā pamattiesību jautājums – tā uz to būtu jāraugās un 
jāattiecas arī katram pašam ne tikai no tiesību, bet arī 
pienākumu viedokļa.

– jūs esat bijis ļoti daudzās valstīs un piedalījies 
vēlēšanās gan kā novērotājs, gan eksperts. Vai pie 
mums vēlēšanas tiek organizētas tāpat kā lielākajā 
daļā valstu, vai arī Latvijā ir savas atšķirības?

– Protams, mums ir savas atšķirības, un tādas ir katrai 
valstij. tā, piemēram, Amerikas savienotās valstis 
pozicionē sevi kā attīstītākās dažādu tehnoloģiju pie-
mērošanā balsojumu veikšanai, savukārt eiropā, īpaši 
Austrumeiropā un postsociālisma valstīs, ļoti cenšas 
piestrādāt pie tā, lai būtu ievēroti demokrātiskie prin-
cipi vēlēšanu administrēšanā. Pie mums ir ļoti augsta 
administratīvā kapacitāte. Arī Asv kolēģi atzīst, ka viņi 
no mums varētu mācīties šo administrēšanu, bet mēs 
no viņiem – dažādu tehnoloģiju izmantošanu. Latvija, 
var droši teikt, ir viens no vēlēšanu administrēšanas 
paraugiem, un pētīt mūsu pieredzi brauc citu valstu 
pārstāvji. Nereti tas, kas pie mums konceptuāli būvēts 
kā vienots mehānisms, kā organisks veidojums, kaut 2012. gada 20. jūlijā CVK darbības 90 gadu jubilejai 

veltītajā konferencē
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arī guvis atspoguļojumu dažādos likumos, gūst iemie-
sojumu arī citās valstīs. tā, piemēram, vieni no pir-
majiem mēs ieviesām kompetenču sadalījumu starp 
vēlēšanu komisiju un institūciju, kas uzrauga partiju 
finansēšanu – kNAB. Mēs šīs jomas nodalījām, tur-
klāt pārbaudītājiem sniegts instruments, jo viņiem ir 
dotas izvērtēšanas tiesības, un viņi tās arī izmanto. to 
novērtē arī citas valstis – Gruzijā notikušas pārmaiņas, 
tieši balstoties uz Latvijas pieredzi par kompetenču 
sadalījumu. Citu valstu kolēģi Latvijā pēta arī vēlētāju 
reģistrēšanas kārtību, jo pie mums kompetence ir 
sadalīta starp Centrālo vēlēšanu komisiju, iekšlietu 
ministriju, pašvaldību institūcijām un neatņemami 
ceturtā daļa ir pašu vēlētāju kompetence un atbildī-
ba. Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas ieviesa šādu 
modeli, bet tagad to sākušas izmantot arī daudzas 
citas valstis, nosakot, ka saraksti pēdējā dienā vairs 
netiek grozīti, klāt nevienu nedrīkst pierakstīt un 
vēlētāja pienākums un atbildība ir pārliecināties, ka 
dati reģistrā pareizi. savukārt valsts uzdevums ir šos 
sarakstus sagatavot, izmantojot centralizētu sistē-
mu, bet pašvaldību uzdevums un atbildība ir sadalīt 
mājokļus savā teritorijā pēc piederības iecirkņiem. 
Protams, mēs arī sekojam, kas notiek citās valstīs. tie 
jaunievedumi, kurus no mums cenšas pārņemt, ir 
kādreiz redzēti kaut kur citur vai arī kaut kas uzvedi-
nājis uz domu, ka mums vajadzētu pamēģināt tieši tā. 
tā ka šajā ziņā vēlēšanu administrēšanu globalizācija 
ir pat ļoti sekmējusi.

– Kas no citur redzētā un zināmā būtu ieviešanas 
vērts Latvijā? Droši vien elektroniskā balsošana?

– elektroniskā balsošana ir viens no papildu balsoša-
nas rīkiem. varu nosaukt vēl citus: pasta balsošana, 
depozitāra balsošana, telefona balsošana, balsošana 
uz pilnvarojuma pamata. visi šie rīki ir ar dažādām 
izmaksām un dažādu pamatojumu, kāpēc tā ir nepie-
ciešama, kā arī ar dažādiem riskiem un vājajām vietām. 
tāpēc to kopsummu, kuru lietot vai nelietot, īstenībā 
nosaka gan sabiedrības pieprasījums, gan arī rīcībā 
esošie līdzekļi. Par interneta balsošanu varētu runāt 
ilgi, jo tas ir nopietns valsts mēroga projekts, ar to 
saprotot gan finansējuma apjomu, gan arī atbildību.

– Bet kaut kad nākotnē taču šāda iespēja ir paredzē-
ta? sabiedrībā par to runāja kā iespējamu jau šajās 
vēlēšanās.

– Droši vien pie tā nonāksim, bet tas atkarīgs no 
tautas priekšstāvju – saeimas deputātu – viedokļa 
un valdības nostājas. Pagaidām nekas neliecina, ka 
šai idejai būtu nopietns atbalsts. vārdos jā, bet darbi 
tam neseko. Šādu projektu nevar ieviest sabiedriskā 
kārtā. igaunijā speciāli izveidota projekta komanda ar 
resursiem un atbildību pie tā strādāja trīs gadus, viņi 
pētīja un analizēja situāciju un izvērtēja visus riskus. 
spānijā ar to nodarbojās veselus sešus gadus, līdz 
no sākumizpētes nonāca līdz pirmajam produktam. 
Norvēģijā, kas manā skatījumā ir otra attīstītākā valsts 

šajā jomā aiz igaunijas, tikuši tālu šīs tehnoloģijas 
apgūšanā, bet arī tur bija nopietns darbs speciālai 
komandai. Pie mums notikušas vien uz pussabiedris-
kiem pamatiem no dažādām institūcijām saaicinātu 
darba grupu sanāksmes, kur esam sprieduši par to, kā 
labāk veidot koncepciju, bet tālāk neesam tikuši. Un, 
ja tā turpināsies, tad nekur tālāk arī netiksim.

– Kur tad palika pirms gada Valsts sekretāru 
sanāksmē atbalstītā koncepcija “Par interneta 
vēlēšanu sistēmas izveidi”, kas paredzēja 
nodrošināt vēlētājiem balsošanu internetā 2013. 
gada pašvaldību vēlēšanās? Rudenī šo koncepciju 
vērtēja arī ministru kabineta komitejas sēdē, 
kur ministri vienojās kopumā atbalstīt interneta 
vēlēšanu sistēmas izveidi.

– Mērķis ieviest interneta balsošanu ir iekļauts Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un 
valdības rīcības plānā. taču to sasniegt var tikai tad, ja 
šim projektam ir valdības, parlamenta un sabiedrības 
atbalsts, kā arī nepieciešamais finansējums – nedaudz 
vairāk nekā viens miljons latu. Arī līdz šim Centrālā 
vēlēšanu komisija ir atbalstījusi drošu un pārdomātu 
it pielietojumu vēlēšanās. tam apliecinājums ir kaut 
vai automatizētā vēlēšanu rezultātu apkopošanas 
sistēma, ko izmantojām gan 11. saeimas vēlēšanās, 
gan tautas nobalsošanā. Pēc būtības interneta 
balsošanas modelis nav pārlieku sarežģīts. to veido 
trīs stūrakmeņi: vēlētāju reģistrs, drošs elektroniskais 
paraksts un elektroniskās personu apliecības jeb iD 
kartes un e–vēlēšanu vide, kas ietver gan e–vēlēšanu 
portālu, kurā vēlētājs var reģistrēties balsošanai, 
aizpildīt balsošanas zīmi un nobalsot, gan vēlēšanu 
rezultātu šifrēšanas serveri, ko izmanto interneta 
balsojumu apkopošanai.

– Šoreiz tātad viss vēl paliks pa vecam – ar pasi 
rokās dosimies pēc vēlēšanu zīmēm, lai tās iemestu 
vēlēšanu urnās?

– Palabošu jūsu teikto ar diviem papildinājumiem. 
Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jābūt derīgam 
personu apliecinošam dokumentam – tā var būt pase 
vai arī personas apliecība (eiD), derīgas ir abas. otrs 
jaunums ir tāds, ka šoreiz visos vēlēšanu iecirkņos 
būs jaunas vēlēšanu kastes – daļēji caurspīdīgas un 
ar mūsdienīgu dizainu. “vecmodīgajām” balsošanas 
kastēm salīdzinājumā ar internetu ir neapstrīdama 
priekšrocība – tās pilnībā nodrošina leģitīmām vēlē-
šanām nepieciešamos principus – vēlētāju tiesības 
balsot aizklāti un vēlēšanu caurspīdīgumu jeb sabied-
rības iespējas uzraudzīt balsošanas norisi un balsu 
skaitīšanu. kad vēlēšanu iecirknī balsotājs iemet kastē 
vēlēšanu zīmi, vairs nav iespējams izsekot, kuram no 
vēlētājiem pieder šī balss. tāpat vēlēšanu iecirkņos 
novērotājiem ir iespēja sekot līdzi balsu skaitīša-
nai un, rodoties aizdomām par balsu viltošanu vai 
kļūdām balsu skaitīšanā, vēlēšanu zīmes iespējams 
pārskaitīt.
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FaKTi
• 2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks kārtējās paš-
valdību vēlēšanas. tās tiks sarīkotas 119 vēlēšanu 
apgabalos, kuru robežas atbilst deviņu republi-
kas pilsētu un 110 novadu robežām.

• Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir 
balsstiesīgajiem Latvijas un es pilsoņiem, sākot 
no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību 
vēlēšanās Latvijā, es pilsonim jābūt reģistrētam 
Latvijas iedzīvotāju reģistrā.

• Piedaloties vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrā-
da derīgs personu apliecinošs dokuments – pase 
vai personas apliecība (eiD karte).

• Trīs dienas pirms vēlēšanu dienas iespējama 
iepriekšējā balsošana: trešdien, 29. maijā, no 
pulksten 17 līdz 20; ceturtdien, 30. maijā, no 
plkst. 9 līdz 12 un piektdien, 31. maijā, no plkst. 
10 līdz 16.

• Vēlēšanu dienā 1. jūnijā vēlēšanu iecirkņu 
darba laiks ir no pulksten 7 līdz 22.

Vēlētāju apvienību saraksti – 115; kandidātu 
skaits – 1135.

Dzimums
vīrieši: 5160 (59,42%).
sievietes: 3524 (40,58%).

Vecums
18 gadi – 18 (0,21%)
19 gadi – 34 (0,39%)
20 gadi – 33 (0,38%)
21 – 30 gadi – 1211 (13,95%)
31 – 40 gadi – 1839 (21,18%)
41 – 50 gadi – 2618 (30,15%)
51 – 60 gadi – 2115 (24,36%)
61 – 70 gadi – 645 (7,43%)
71 – 80 gadi – 166 (1,91%)
virs 80 gadiem – 5 (0,06%)
Piezīme: kandidātu vecums tiek 
rēķināts uz vēlēšanu dienu – 2013. 
gada 1. jūniju

Vidējais vecums: 44,8 gadi
Vecākais kandidāts: 84 gadi
jaunākais kandidāts: 18 gadi

Pilsonība
Latvijas – 8678 (99,93%)
Amerikas savienoto valstu – 6 (0,07%)
Lietuvas – 3 (0,03%)
vācijas un Zviedrijas – pa 2 (0,02%)
Dānijas, igaunijas, kanādas un Polijas – pa 1 
(0,01%)

Tautība
Latvieši – 5855 (67,42%)
Nav norādīta – 2258 (26%)
krievi – 372 (4,28%)
Poļi – 58 (0,67%)
Lietuvieši – 42 (0,48%)
Ukraiņi – 39 (0,45%)
Baltkrievi – 32 (0,37%)
vācieši – 6 (0,07%)
ebreji un gruzīni – pa 4 (0,05%)
Čigāni un tatāri – pa 2 (0,02%)
Armēņi, avāri, baškīri, čehi, čuvaši, dāņi, grieķi, 
igauņi, lībieši un rumāņi – pa 1 (0,01%)

Kandidēšanas pazīme
Dzīvo 7911 91,1%

Dzīvo, ir īpašums 61 0,7%

Dzīvo, strādā 68 0,78%

Dzīvo, strādā, ir īpašums 7 0,08%

ir tikai īpašums 333 3,83%

strādā 574 6,61%

strādā, ir īpašums 12 0,14%

jauno vēlēšanu kastu paraugi
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izmaiņas būvniecības regulējumā 
noteic īsākus termiņus būvatļaujas 
apstrīdēšanai

saeima 18. aprīlī trešajā, galīgajā lasījumā atbalstī-
ja apjomīgus grozījumus Būvniecības likumā, kas 
nosaka īsākus termiņus būvatļaujas apstrīdēšanai un 
izmaiņas sabiedrības informēšanas kārtībā. Likuma 
grozījumi stāsies spēkā šāgada 1. jūnijā.
turpmāk visos gadījumos būvatļaujas apstrīdēšanas 
termiņš būs viens mēnesis. Likuma grozījumi kā 
speciālo regulējumu būvniecībā noteic, ka papildu 
izvērtējuma gadījumos iestāde termiņu varēs paga-
rināt, nepārsniedzot kopējo izskatīšanas termiņu − 
divus mēnešus.
Personai būs pienākums apstrīdēšanas vai pārsūdzē-
šanas iesniegumā norādīt būvatļaujas prettiesisku-
ma pamatojumu. Ja persona, pārsūdzot būvatļau-
ju, tiesai nelūgs būvatļaujas darbību apturēt, tad tā 
atjaunosies ar dienu, kad būvnieks par to saņems 
paziņojumu. savukārt, ja tiesa saņems šādu lūgumu, 
tiesnešiem vienlaikus ar lietas ierosināšanu būs jāvēr-
tē, vai būvatļaujas darbību nepieciešams apturēt. 
Būvatļauja paliks spēkā, ja tiesa noraidīs personas 
lūgumu apturēt tās darbību.
Likuma grozījumi nosaka regulējumu būvatļaujai, kas 
izdota būvniecībai Baltijas jūras un Rīgas līča krasta 
kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, virszemes ūdens-
objektu aizsargjoslā, īpaši aizsargājamā dabas teri-
torijā vai mikroliegumos – ja iestāde nolems atstāt 
spēkā apstrīdēto būvatļauju, tā būs spēkā tad, ja 
netiks pārsūdzēta tiesā.
iepriekš būvniecības procesā izdotu administratīvo aktu 
varēja likumā noteiktajā kārtībā apstrīdēt, iesniedzot 
iesniegumu iestādē, vai pārsūdzēt, iesniedzot pieteiku-
mu tiesā. Praksē apstrīdēšanas gadījumus izskatīja laikā 
no viena mēneša līdz pat vairāk nekā vienam gadam.
Grozījumi paredz arī izmaiņas sabiedrības informē-
šanas kārtībā, nosakot, ka būvniecības pasūtītājam 
turpmāk par saņemto būvatļauju trīs darba dienu 
laikā jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru 
īpašumi robežojas ar būvniecībai plānoto zemesga-
balu, nosūtot paziņojumu ierakstītā pasta sūtījumā 
uz deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi un arī 
izvietojot zemesgabalā informējošu būvtāfeli.
tāpat jaunajā regulējumā pašvaldībai būs pienā-
kums trīs darba dienu laikā publicēt savā mājaslapā 
informāciju par saņemto būvniecības iesniegumu. 
Līdz šim pašvaldībām šāda informācija bija jāpublicē 
vismaz reizi mēnesī savā mājaslapā vai vietējā laik-
rakstā.
Līdz šim ikviens iedzīvotājs būvatļauju varēja apstrī-
dēt ar vienu iesniegumu, un tā automātiski tika aptu-
rēta bez tiesas lēmuma, kas nebija pareizi, jo tādējādi 
apstrīdēšanas process bija pārāk ilgs un investoriem 
radīja tiesisku nenoteiktību.

atsāks kompensāciju izmaksu 
par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem aizsargājamās 
dabas teritorijās

saeima 4. aprīlī galīgajā lasījumā atbalstīja likumpro-
jektu, kas paredz jaunu kompensāciju piešķiršanas 
kārtību zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās un 
mikroliegumos. Likums “Par kompensāciju par saim-
nieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijās” stāsies spēkā šāgada 1. jūnijā.
Atsakoties no vienreizēja maksājuma par saimnie-
ciskās darbības ierobežojumiem, jaunais regulējums 
ievieš ikgadējos atbalsta maksājumus un kompen-
sācijas gan no Eiropas savienības fondu, gan valsts 
budžeta līdzekļiem.
Pieņemtais likums paredz atbalsta maksājumus par 
lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības iero-
bežojumiem aizsargājamās teritorijās, eiropas nozī-
mes aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos. 
savukārt dabas rezervātā vai citas aizsargājamās terito-
rijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā 
režīma zonā kā kompensācijas mehānisms saglabāta 
zemes atpirkšana neapbūvētai zemei.
Jaunajā regulējumā tiek saglabāta līdzšinējā kārtība, 
kas paredz – ja zemes īpašniekam uzlikts sods par 
pārkāpumiem vides jomā, kompensācijas pieprasīju-
mu izskata tikai tad, ja naudas sods par pārkāpumiem 
ir samaksāts un atlīdzināti videi nodarītie zaudējumi. 
tāpat tiek saglabāts arī regulējums par kopīpašumu 
– ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, 
kompensāciju varēs prasīt, savstarpēji vienojoties.
Zemes īpašniekam, kurš pieteicies atlīdzības saņem-
šanai pēc 2009. gada 31. decembra, bet kuram atlī-
dzība vēl nav aprēķināta un izmaksāta, to aprēķinās 
un izmaksās no 2014. gada, ja zemes īpašnieks nav 
pieteicies ikgadējā atbalsta maksājuma saņemšanai 
vai zemes atpirkšanai. savukārt atbalsta maksājumus 
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mikro-
liegumos varēs izmaksāt, tiklīdz būs pieejams finan-
sējums no es fondu līdzekļiem.

sagatavojis saeimas Preses dienests

iNFORmĒ saEima
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Grozīti noteikumi NĪN prognozes 
aprēķināšanai pašvaldībām

9. aprīlī Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi 
noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
prognozi. tie paredz kārtību, kādā pašvaldības aprē-
ķina NĪN prognozi nākamajam taksācijas periodam, 
sākot no 2014. gada. NĪN ieņēmumu prognoze tiek 
izmantota pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķi-
nam.
Noteikumos norādīts, ka prognozētā NĪN apjomu 
pašvaldība samazina no taksācijas gadā aprēķināta-
jiem un piešķirtajiem atvieglojumiem trūcīgām un 
maznodrošinātām personām par mājokļiem pie-
kritīgo zemi. tāpat prognozētā NĪN apjomu pašval-
dība samazina par 50% no taksācijas gadā personai 
aprēķinātās nodokļa summas par mājokļiem un 
tiem piekritīgo zemi, ja šai personai (pašai vai kopā 
ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir 
trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem.
kopējā nodokļa izpilde, pagājušo gadu noslēdzot, 
par 16 miljoniem latu pārsniedza 2013. gada pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto prog-
nozi. Noteikumi paredz, ka pašvaldības aprēķināto 
NĪN prognozi zemei, inženierbūvēm, mājokļiem un 
ēkām koriģē ar iekasējamības koeficientu 0,8 (šogad 
zemei, inženierbūvēm un mājokļiem iekasējamības 
koeficients – 0,75, bet ēkām – 0,7).
Likumā par NĪN noteikts, ka nodokļa likme ir 1,5% 
zemei un 0,2–0,6% mājokļiem. tāpat pašvaldībām 
tiek dota iespēja savos saistošajos noteikumos noteikt 

NĪN likmes. Likumā ir paredzēts, ka, nosakot NĪN 
likmi vai likmes, pašvaldība ievēro atbildīgas budžeta 
plānošanas principu un savus pienākumus salāgo ar 
to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem.

Noteikta pašvaldību ilgtermiņa 
saistību uzņemšanās kārtība

9. aprīlī tika pieņemti ministru kabineta noteikumi 
Nr. 189 par pašvaldību ilgtermiņa saistībām 2013. 
gadā, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības šogad var 
uzņemties ilgtermiņa saistības jau uzsāktu, attīstībai 
nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai.
Noteikumi paredz, ka ilgtermiņa saistības pašvaldība 
var uzņemties tikai tādiem uzsāktajiem projektiem, 
kuru ietvaros jau ir veikti būvdarbi vai rekonstruk-
cijas darbi. tāpat arī šiem projektiem ar pašvaldības 
domes lēmumu ir jābūt noteiktiem kā prioritā-
riem un to finansēšanas modelim līdz pilnīgai darbu 
pabeigšanai jābūt izvēlētām ilgtermiņa saistībām.
Noteikumos minēti arī konkrēti dokumenti, kas paš-
valdībai ir jāiesniedz Finanšu ministrijā, lai saņemtu 
finanšu ministra atļauju uzņemties ilgtermiņa saistī-
bas. viens no būtiskākajiem iesniedzamajiem doku-
mentiem ir iepirkumu uzraudzības biroja atzinums 
par uzsākto būvdarbu projektu, kura pabeigšanai kā 
finansēšanas modelis ir izvēlētas ilgtermiņa saistības.

sagatavojušas Finanšu ministrijas 
komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece 

Lelde Kaunese un vecākā referente Elīna Neimane

iNFORmĒ FiNaNŠU miNisTRija

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
iepirkumu uzraudzības birojs (iUB) informē, ka šāga-
da 1. aprīlī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirku-
mu likuma (PiL) 26., 27. un 38. pantā, kā arī grozījumi 
ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos 
Nr.698 “Noteikumi par publisko iepirkumu paziņo-
jumu saturu un sagatavošanas kārtību”.
Līdz šim pasūtītājs gadījumā, kad iepirkuma procedū-
ra tika izbeigta vai pārtraukta, publicēja paziņojumu 
par tās rezultātiem. Grozījumi PiL un Mk noteikumos 
nosaka, ka pēc 2013. gada 1. aprīļa pasūtītājs gadījumā, 
kad iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, 
publicē paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma 
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.
Šāds paziņojums netiek publicēts iepirkumos, par 
kuriem, uzsākot iepirkumu, nav bijis publicēts pazi-
ņojums par līgumu (piemēram, PiL 8. panta septītās 
daļas kārtībā veiktos iepirkumos un sarunu procedū-
rās, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu), 

izņemot, ja ir jau bijis publicēts paziņojums par iepir-
kuma procedūras rezultātiem.
Grozījumi Mk noteikumos arī paredz:

sistēmā aizpildot paziņojumu par līgumu, atseviš-– 
ķā laukā norādāms izvēles pamatojums sarunu 
procedūrai, kas rīkota saskaņā ar PiL 62. panta 
pirmās daļas 2. punktu, kā arī tad, ja tiek rīkota 
paātrināta iepirkuma procedūra;
gadījumā, ja tiek veikts centralizēts iepirkums – 
vairāku pasūtītāju vajadzībām, attiecīgajā paziņo-
jumā atbilstoši Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 
pielikumu tiešsaistes versijas nosacījumiem norā-
dāma identificējoša informācija par konkrēta-
jiem pasūtītājiem, kuru vajadzībām tiek veikts 
centralizēts iepirkums.

iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas www.iub.
gov.lv sadaļā Iepirkumu vadlīnijas izveidota iedaļa 
Vispārējas vadlīnijas, kur publicētas vispārējas vadlī-
nijas iepirkumu veikšanai, piemērojot Publisko iepir-
kumu likumu.

iNFORmĒ iUB
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Valsts atbalsts infrastruktūras attīstībai 
būs pieejams vēl 89 pašvaldībām

Lai veicinātu Latvijas pašvaldību līdzsvarotu attīstību 
un nodrošinātu, ka finanšu atbalsts pieejams ne tikai 
pašvaldībām, kas ir nacionālās vai reģionālās nozīmes 
attīstības centri, Ministru kabinets 16. aprīlī apstiprināja 
kārtību, kādā šīs pašvaldības varēs saņemt līdzekļus 
investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai.
Pieteikumu atlase tiks organizēta atklātā konkursa 
veidā, un uz mērķdotāciju varēs pretendēt tās novadu 
pašvaldības, kuru sastāvā nav nacionālās vai reģionālās 
nozīmes attīstības centru – kopumā 89 pašvaldības.
Finansējumu piešķirs projektiem, kas paredzēs 
ieguldījumus pašvaldību infrastruktūras attīstībai 
ekonomisko aktivitāšu veicināšanai, piemēram, 
pašvaldības īpašumā esošas teritorijas sakārtoša-
nai, pievedceļiem, ūdensapgādei, siltumapgādei un 
citām komunikācijām, kas ved uz ražošanas teritori-
jām, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai u.c. tāpat 
atbalsts plānots ieguldījumiem pašvaldību pakal-
pojumu infrastruktūrā – sniegto pakalpojumu uzla-
bošanai ar nosacījumu, ka pēc projekta īstenošanas 
tiek samazinātas infrastruktūras uzturēšanas un/vai 
pašvaldību sniedzamā pakalpojuma izmaksas.
valsts budžeta mērķdotācijas noteiktais maksimālais 
līdzfinansējums būs 70% no projekta kopējām izmak-
sām, bet projekta iesniedzēja līdzfinansējumam jābūt 
ne mazākam par 30%.
Finansējums mērķdotācijām 2013. gada budžetā gan 
vēl nav pieejams, taču jautājums par papildu līdzekļu 
piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem tiks ska-
tīts vidēja termiņa budžeta sagatavošanā.

as “spodrība” – Es ekomarķējuma 
sertifikāts “Ekopuķīte”

22. martā vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā tika pasniegts eiropas savienības oficiā-
lais ekomarķējuma sertifikāts “ekopuķīte” diviem As 
“spodrība” produktiem, tā apliecinot šā uzņēmuma 
ražoto produktu atbilstību augstākajiem vides stan-
dartiem.
Pasniedzot sertifikātu, vARAM valsts sekretārs 
aleksandrs antonovs izteica gandarījumu, ka Latvija 
ir pirmā no Baltijas valstīm, kuras ražotajiem produk-
tiem piešķirts es oficiālais ekomarķējums.
As “spodrība” direktore Baiba megre–ansviesule 
atklāja, ka “spodrības” mērķis ir turpināt aizsākto 
darbu un saņemt ekosertifikātus visiem pārējiem šīs 
sērijas produktiem.
“ekopuķīte” piešķirta 
diviem As “spodrība” jau-
nās produktu līnijas “ECO 
sEaL FOR NaTURE” pro-
duktiem, ar kuriem uzņē-
mums klajā nāca pagā-
jušā gada septembrī. tā 
kā jaunie produkti radīti, 
lai saudzētu cilvēkus un 
vidi, tie nesatur krāsvie-
las, fosfātus un alergēnus. tie ir videi draudzīgi visā 
to dzīves cikla laikā – no ražošanas līdz nonākšanai 
atkritumos.

sagatavojusi vARAM sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Kristīne Barševska

iNFORmĒ VaRam

jauni pakalpojumi portālā 
www.latvija.lv

Veselības inspekci-
ja izstrādājusi piecus 
e–pakalpojumus, kurus 
tā nodrošina sadarbībā 
ar valsts reģionālās attīs-
tības aģentūru: iesnie-
gums veselības inspekci-
jai; pieteikums veselības 

inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņem-
šanai; paziņojums veselības inspekcijai par darbībām 
farmācijas jomā; paziņojums par veselības inspekcijas 
kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi; informācijas 
sniegšana veselības inspekcijas uzraudzības objektu 
katalogam.
kopš februāra beigām pieejams jaunais kancelejas 
preču e–katalogs, kas sadalīts divās daļās – preces 

bez izcelsmes valsts ierobežojumiem un preces ar 
izcelsmes valsts ierobežojumiem. Pircējiem, kuriem 
kancelejas preces ir nepieciešamas mazā apjomā, 
šogad katalogā ieviesti vairāki atvieglojumi to iegādei. 
ievērojot pircēju vēlmes, tagad e–katalogā var iegādā-
ties arī specifiskas bērniem nepieciešamās kancelejas 
preces.
elektronisko iepirkumu sistēmā darbojas arī pārtikas 
preču e–katalogs, kur piedāvāts plašs Latvijā ražoto 
produktu klāsts un Latviju prezentējošas preces dāva-
nām.
Portālā www.Latvija.lv pieejami arī civilstāvokļa aktu 
reģistra e–pakalpojumi, un ikviens vienotajā valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālā var pieprasīt atkār-
totu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, kā arī 
izziņu no dzimšanas, laulības vai miršanas reģistra.

sagatavojusi vRAA sadarbības un informācijas 
departamenta projektu vadītāja Edīte Olupe

iNFORmĒ VRaa
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Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas 
plāns

9. aprīlī Ministru kabineta sēdē apstiprināts ikga-
dējais uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasā-
kumu plāns 2013.–2014. gadam, ko izstrādājusi 
ekonomikas ministrija sadarbībā ar uzņēmēju orga-
nizācijām un nozaru ministrijām. Plānā iekļauti 32 
pasākumi, kuru īstenošana virzīs Latviju tuvāk izcilai 
uzņēmējdarbības videi un augstākai vietai starptau-
tiskajā Pasaules Bankas “Doing Business” indeksā.
Nozīmīgākie pasākumi:

uzņēmējdarbības uzsākšanā•	  – izvērtēt uzņēmu-
mu (t.sk. mikrouzņēmumu) darbinieku reģistrā-
cijas procesa optimizācijas iespēju, samazināt 
nodevu uzņēmumu reģistrācijai, ja tiek izmanto-
ta elektroniskā reģistrācija, paplašināt e–parak-
sta funkcionalitāti uzņēmumu reģistrācijai por-
tālā www.latvija.lv u.c.;
būvniecības procesā•	  – neatliekami pieņemt 
Būvniecības likumprojektu un izstrādāt ar to 
saistīto Mk noteikumu grozījumus (lai nodro-
šinātu būvniecības procesa pilnīgu sakārtoša-
nu), kā arī nodrošināt Būvniecības informācijas 
sistēmas (Bis) projekta darbības uzsākšanu līdz 
šāgada beigām;
investoru tiesību aizsardzībā•	  – ieviest jaunu 
Uzņēmumu reģistra pakalpojumu – paziņojuma 
nosūtīšana par UR vestajos reģistros reģistrēto 
subjektu lietās pieteiktajām izmaiņām;
nodokļu jomā•	  – ieviest elektronisko algas 
nodokļu grāmatiņu, nodrošināt brīdinošas infor-
mācijas apriti eDs par nodokļu maksātāja darī-
juma partnera apturēto saimniecisko darbību 
u.c.;
nekustamā īpašuma reģistrēšanā•	  – samazināt 
valsts nodevas apmēru par īpašuma tiesību 
nostiprināšanu Zemesgrāmatā, ieviest nekusta-
mā īpašuma reģistrēšanu elektroniski, izstrādā-
jot valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 
funkcionalitāti elektroniskām nostiprinājuma 
lūguma formām;
līgumsaistību izpildē•	  – pieņemt Šķīrējtiesu 
likumprojektu, veikt pasākumus papildu tiesne-
šu piesaistei, sagatavot grozījumus procesuāla-
jos likumos, lai nodrošinātu pakāpenisku elek-
tronisko dokumentu aprites un e–pakalpojumu 
ieviešanu tiesu iestādēs.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 
2013”

ekonomikas un vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija kopā ar žurnālu “Būvinženieris” jau 
trešo gadu pēc kārtas rīko konkursu “energoefektīvākā 

ēka Latvijā 2013”, kura mērķis ir veicināt labo prak-
si ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības 
izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, 
lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu 
dzīves telpu.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: “Enerģijas 
izmaksu pieaugums mums visiem liek domāt un meklēt 
veidus, kā strādāt un dzīvot efektīvāk. Energoefektivitāte 
palīdz samazināt enerģijas resursu patēriņu un attiecīgi 
arī mūsu izdevumus. Konkurss “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā” kļuvis par labu tradīciju, lai, balstoties uz laba
jiem piemēriem, mudinātu arvien plašāku sabiedrības 
daļu ar energoefektivitātes pasākumu palīdzību sama
zināt savus rēķinus, kā arī uzlabot un padarīt kvalitatī
vāku mūsu dzīves telpu. Energoefektivitātes pasākumi 
ir aktuāli ne tikai dzīvojamo māju iedzīvotājiem, bet arī 
transportā un ražošanas sektoros, tāpēc aicinu konkur
sā aktīvi pieteikties arī uzņēmumu pārstāvjus un dalīties 
savā pieredzē, kā kļūt efektīvākiem, produktīvākiem un 
konkurētspējīgākiem!”
Žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore mārīte 
Šperberga: “Konkurss “Energoefektīvākā ēka” kļuvis 
populārs. Būvētāji, rekonstruētāji, pašvaldību ļaudis, 
namu iedzīvotāji un uzturētāji, neslēpiet sveci zem 
pūra, dalieties pieredzē! Piesakiet konkursam savas 
mājas, bērnudārzus, skolas, rūpnīcas! Piesakiet ražoša
nas cehus, kuri pēc rekonstrukcijas ieguvuši, piemēram, 
jaunu apkures vai ventilācijas sistēmu, tā radot efektīvā
ku darba vidi! Stāstiet par labo pieredzi, kuras rezultātā 
ir uzlabojies komforta līmenis!”

Šogad projektus konkursam var iesniegt piecās kate-
gorijās:

energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;– 
energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka;– 
energoefektīvākā sabiedriskā ēka;– 
energoefektīvākā vienģimenes ēka;– 
energoefektīvākā industriālā ēka. – 

Pieteikumus konkursam “energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2013” pieņems līdz 17. maijam.
konkursa nolikums publicēts interneta vietnē www.
energoefektivakaeka.lv.

sagatavojušas ekonomikas ministra preses sekretāre 
Daiga Grūbe un ekonomikas ministrijas sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena

iNFORmĒ EKONOmiKas miNisTRija
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autoceļiem papildus piešķirti 10,2 
miljoni latu

satiksmes ministrs anrijs matīss paudis gandarījumu 
par valdības pieņemto lēmumu valsts un pašvaldību 
autoceļiem papildus piešķirt 10,2 miljonus latu: “Šis 
piešķīrums ļaus pašvaldībām kompensēt šajā ziemā 
pārtērētos līdzekļus autoceļu uzturēšanai, kā arī uz 
valsts autoceļiem veikt ārkārtas uzturēšanas un segumu 
atjaunošanas darbus.”
Ārkārtas uzturēšanas un segumu atjaunošanas dar-
biem valdība paredzējusi 5,2 miljonus latu. sabrukušo 
segumu ārkārtas uzturēšanas darbi nodrošinās 184,2 
kilometrus autoceļu seguma darba spējas uzturē-
šanu vismaz uz trim gadiem, kā arī būtiski uzlabos 
transportlīdzekļu satiksmes drošību.
Darbus plānots veikt Latgales reģionā valsts reģio-
nālo autoceļu P45, P52, P62, P70 un P73, kā arī valsts 
vietējo autoceļu v511 un v742 asfaltētajos posmos 62 
km garumā, Centra reģionā – valsts reģionālo auto-
ceļu P86, P89 un P97 un valsts vietējā autoceļa v1025 
asfaltētajos posmos 32 km garumā, Vidzemes reģio-
nā – valsts galvenā autoceļa A2, reģionālo autoceļu 
P13, P17, P20, P25, P34, P36 un P84 un valsts vietējā 
autoceļa v390 asfaltētajos posmos 37 km garumā un 
Kurzemes reģionā – valsts reģionālo autoceļu P103, 
P106, P111, P120 un P131, kā arī valsts vietējā autoceļa 
v1430 asfaltētajos posmos 53 km garumā.

sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizēs vienotā maršruta tīklā

Panākta konceptuāla vienošanās par sabiedriskā 
transporta pakalpojumu funkciju organizēšanu vie-
notā maršruta tīklā.
Pasūtījumu visā ārpilsētas maršrutu tīklā veiks un līgu-
mus par pakalpojumiem slēgs Vsia “autotransporta 
direkcija” (aTD), uzņemoties arī plānošanas reģio-
nu iepriekš noslēgto līgumu saistības. savukārt plā-
nošanas reģioni nodrošinās sabiedriskā transporta 
vajadzību apzināšanu un nepieciešamo saikni ar 
pašvaldībām.
izvērtēta arī situācija attiecībā uz plānošanas reģionu 
parādiem 0,818 miljonu latu apmērā par sniegta-
jiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionā-
lajos vietējās nozīmes maršrutos 2012. gadā. Lai šos 
zaudējumus būtu iespējams segt no valsts budžeta 
līdzekļiem, tiks veikti grozījumi sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu likumā.
Jaunais sabiedriskā transporta pakalpojumu orga-
nizēšanas modelis vēl jāapstiprina valdībā, un tas 
varētu stāties spēkā nākamgad. Līdz tam jāveic nepie-
ciešamie grozījumi normatīvajos aktos.

sagatavojis satiksmes ministrijas 
sabiedrisko attiecību speciālists 

Rolands Rumba

iNFORmĒ saTiKsmEs miNisTRija

muzeji varēs saņemt atbalstu arī 
būvniecībai

Zemkopības ministrija izstrādājusi grozījumus 
ministru kabineta 2008. gada 15. septembra notei-
kumos Nr.755 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
savienības atbalstu pasākumam “Lauku mantojuma 
saglabāšana un atjaunošana””, kas 5. martā apstipri-
nāti valdībā. turpmāk pretendenti varēs ieguldīt arī 
būvniecībā, kā arī palielināta vienam pretendentam 
pieejamā atbalsta summa.
konkursa ietvaros atbalsta pretendenti varēs būt ar 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražo-
šanas un apstrādes nozari saistīts akreditēts muzejs; 
institūcija, kuras struktūrvienība ir akreditēts muzejs, 
vai pašvaldība, kuras iestāde ir akreditēts muzejs; 
profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražo-
šanas vai apstrādes nozares profesionālās izglītības 
programmu un ir izvietota valsts aizsargājamo kultū-
ras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, kura terito-
rija pieejama sabiedrības apskatei.
Līdz grozījumu veikšanai no pasākuma finansējuma 

tika atbalstīta lauku mantojuma saglabāšana un atjau-
nošana, ja projektā netika paredzēta būvniecība. 
tomēr ne vienmēr muzejs var kultūras mantojumu 
saglabāt, neuzbūvējot, piemēram, krājumu glabātuvi. 
tādēļ tika nolemts turpmāk paredzēt arī papildu akti-
vitāti – atbalstu investīcijām būvniecībā.
Līdz grozījumiem Latvijas lauku attīstības programmas 
3. ass pasākuma nosacījumos, ko rosināja izmaiņas 
es normatīvajos dokumentos, atbalsta pretendentiem 
2007.–2013. gada plānošanas periodā nebija iespējams 
pieteikties atbalstam atkārtoti un kopējais pieejamais 
atbalsts vienam pretendentam bija 140 000 latu visā 
plānošanas periodā. Pēc veiktajiem grozījumiem arī 
pasākumā “Lauku mantojuma saglabāšana un atjau-
nošana” septiņu gadu vietā ieviests trīs gadu ierobežo-
jums, kurā kopējā viena pretendenta pieejamā publiskā 
finansējuma summa var de minimis sasniegt 140 000 
latu, kā arī iespēju pieteikties atbalstam atkārtoti. tātad 
vienā plānošanas periodā pretendents atbalstam pasā-
kumā var pieteikties divas reizes, saņemot maksimālo 
iespējamo de minimis atbalsta sumu – 280 000 latu.

sagatavojusi Zemkopības ministrijas sabiedrisko 
attiecību speciāliste Rūta Rudzīte

iNFORmĒ ZEmKOPĪBas miNisTRija
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Uz bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem attieksies virkne izmaiņu

Bezdarbniekus un darba meklētājus sagaida virkne 
izmaiņu – paplašināts bezdarbnieka statusa saņēmēju 
loks, veicināta bezdarbnieku un darba meklētāju darba 
meklēšanas pienākuma izpilde, nodrošināts mērķē-
tāks un piemērotāks atbalsts bezdarba vai bezdarba 
riska iestāšanās gadījumā. Šie priekšlikumi iekļauti LM 
izstrādātajā likumprojektā “Grozījumi Bezdarbnieku 
un darba meklētāju atbalsta likumā”, kas 26. februārī 
apstiprināts valdībā un tiek virzīts tālāk saeimā.
Nodarbinātības valsts aģentūra ieviesīs jaunu aktīvās 
nodarbinātības pasākumu – darba meklēšanas atbal-
sta pasākumi, lai motivētu bezdarbniekus un darba 
meklētājus aktīvāk meklēt darbu. Šā pasākuma ietva-
ros NvA darbinieks, padziļināti izvērtējot konkrētā 
klienta individuālo bezdarba situāciju, sadarbībā ar 
bezdarbnieku noteiks turpmāk pildāmās aktivitātes 
ātrākai darba atrašanai. Aģentūra noteiks arī bezdarb-
niekam konkrēti pildāmos pienākumus darba mek-
lēšanā, piemēram, regulāru atskaišu gatavošanu par 
darba meklēšanas procesu, priekšlikumu sniegšanu 
bezdarba problēmas risināšanai u.tml. tāpat konsul-
tācijās izvērtēs, kāds ir konkrētajam bezdarbniekam 
piemērotākais darbs, kādas iespējas to atrast un kādas 
darba meklēšanas metodes jāizmanto, lai to izdarītu.
vienlaikus ieviesīs bezdarbnieku profilēšanu. tās 
ietvaros bezdarbniekus dalīs noteiktās funkcionālās 
grupās, piemēram, jauniešos, ilgstošajos bezdarb-
niekos u.tml. un noteiks viņiem pašus piemērotā-
kos aktīvās nodarbinātības pasākumus, sarindojot tos 
prioritārā secībā.
Bezdarbnieku apmācība tiks plānota, ņemot vērā kat-
ras personas individuālo bezdarba situāciju un izvēr-
tējot gatavību iesaistīties darba tirgū. sākotnēji bez-
darbniekiem piedāvās apmācību, kas uzlabo esošās 
prasmes un iemaņas, un tikai tad, ja tas nebūs līdzējis 
atrast darbu, nodarbinātības aģentūras klientam būs 
pieejami finanšu ietilpīgāki pakalpojumi, piemēram, 
profesionālā apmācība vai pārkvalifikācija.
Likuma grozījumi ietver deleģējumu valdībai noteikt 
plašākus piemērota darba kritērijus, nekā tie patla-
ban paredzēti likumā. Bezdarbniekam ir pienākums 
pieņemt piemērotu darba piedāvājumu, un, ja klients 
no tā atkārtoti atsakās, viņš var zaudēt bezdarbnieka 
statusu. taču šobrīd kritēriji neļauj objektīvi izvērtēt, 
vai darbs ir piemērots, jo, piemēram, netiek ņemta 
vērā bezdarbnieka sociālā situācija, iespējas strādāt 
pilnu darba laiku, kā arī paredzētais darba samaksas 
apmērs. kā vienīgie kritēriji patlaban definēti bezdarb-
nieka profesionālā sagatavotība, veselības stāvoklis un 
potenciālās darbavietas sasniedzamība.
Piedāvātās likuma izmaiņas arī paredz, ka par laiku, kad 
bezdarbnieks piedalās algotajos pagaidu sabiedris-
kajos darbos, viņam neizmaksā valsts vecuma pensiju, 
kas piešķirta priekšlaicīgi. tas nepieciešams, lai ievē-
rotu valsts vecuma pensijas izmaksas pamatprincipu – 

pensija netiek izmaksāta par laiku, kad par personu ir 
veiktas sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

subsidētās nodarbinātības pasākumos 
līgumus var slēgt uz īsāku laiku

subsidētās nodarbinātības pasākumos darba līgumus 
ar bezdarbniekiem, kuri ir “nelabvēlīgākā situācijā”, var 
slēgt ne tikai uz 12 mēnešiem, bet arī uz īsāku laiku, kas 
nav mazāks par sešiem mēnešiem – to paredz valdībā 
26. martā pieņemtie grozījumi noteikumos par Es 
struktūrfondu darbības programmas “Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” apakšaktivitāti “atbalstītās nodar-
binātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”.
2014. gada 30. jūnijā beigsies projekta īstenošana, un 
šobrīd subsidētās nodarbinātības pasākumos konstatēta 
diezgan liela bezdarbnieku mainība. tādējādi darba līgu-
ma termiņa precizēšana bija nepieciešama, lai nodroši-
nātu, ka līdz projekta noslēgumam subsidētās nodarbi-
nātības pasākumos varētu iesaistīt vairāk bezdarbnieku.
Atgādinām, ka subsidētajā nodarbinātībā var iesaistī-
ties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie “nelab-
vēlīgākā situācijā esošie” bezdarbnieki (kuri ilgstoši 
nevar atrast darbu, nav ieguvuši vidējo izglītību vai 
profesionālo kvalifikāciju, ir vecāki par 50 gadiem, kuri 
vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādāja-
miem), kā arī bezdarbnieki ar invaliditāti.

Nobalsojiet par ģimenei draudzīgu 
atpūtas vietu!

Labklājības ministrija sadarbībā ar portālu “Mammām 
un tētiem” aicina līdz 15. maijam balsot par ģimenei 
draudzīgu atpūtas vietu. konkursa uzvarētāji svinīgi 
tiks paziņoti 31. maijā.
Lai pieteiktu ģimenei draudzīgu atpūtas vietu Pierīgas, 
vidzemes, kurzemes, Zemgales un Latgales reģionā, 
aizpildiet aptaujas anketu ģimenes portālā “mammam-
untetiem.lv”: http://mammam.lv/gimenei_drau-
dzigs! Anketā jānorāda atpūtas vietas nosaukums un 
atrašanās vieta, kā arī jāpastāsta, kas ir būtiskākie kri-
tēriji, kāpēc šī vieta šķiet piemērota ģimenes atpūtai. 
varat īsi aprakstīt savas ģimenes pieredzi, norādot, kas 
atpūtas vietā paticis visvairāk.
Konkursa “Ģimenei draudzīga atpūtas vieta” mērķis ir 
veicināt uzņēmumu un pašvaldību atpūtas vietu piemē-
rotību ģimenēm ar bērniem un radīt labvēlīgus apstāk-
ļus ģimenēm, kopīgi ar bērniem pavadot brīvo laiku.
LM konkursu atkal rīko pēc trīs gadu pārtraukuma, lai 
pirms vasaras sezonas izzinātu sabiedrības viedokli par 
labākajiem atpūtas piedāvājumiem un ļautu ģimenēm 
ar bērniem dalīties pieredzē par atpūtas vietām, kurās, 
atpūšoties ar ģimeni un bērniem, ir jutušies patiesi labi.

sagatavojušas Labklājības ministrijas 
komunikācijas nodaļas vadītāja marika Kupče un 

sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brīvmane
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ilze mutjanko,
LPs padomniece 
sabiedrisko attiecību 
jautājumos

www.lps.lv

sarunas ar ministrijām

ar satiksmes ministriju

• 18. martā Latvijas Pašvaldību savienības sarunās ar 
satiksmes ministriju apsprieda divus blokus – auto-
ceļu nozares un sabiedriskā transporta pakalpojumu 
jautājumus.
Par autoceļu finansēšanas modeli abas puses bija vie-
nisprātis, ka, lai novērstu nepārtrauktu ārkārtas situā-
ciju ceļu nozarē, finansēšanas modelis būtu jāievieš 
2014. gada 1. janvārī, taču viedokļi dalījās par to, cik 
procentu no akcīzes nodokļa naftas produktiem jāat-
vēl šim finansēšanas modelim. LPs uzsver, ka jāpiešķir 
30% no akcīzes nodokļa un pilns apjoms no trans-
portlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa. Puses arī vienojās 
noteikt, ka katru nākamo gadu valsts autoceļu fonda 
finansējumam jāpieaug par 10% no plānotā akcīzes 
nodokļa apmēriem.
satiksmes ministrs anrijs matīss norādīja, ka tuvākajā 
laikā varētu sākties diskusijas par vietējo ceļu (13 000 
km) nodošanu pašvaldībām kopā ar konkrētu uztu-
rēšanas līdzekļu apjomu noteiktam ceļu posmam. 
LPs uzskata, ka šis jautājums tieši saistāms ar autoceļu 
fonda finansēšanas modeļa ieviešanu.
Jautājumā par vietējo maršrutu pārvaldīšanas cen-
tralizētu vai decentralizētu modeli puses nepanāca 
vienošanos, taču nolēma darba grupā apspriest kom-
petenču sadalījumu starp plānošanas reģioniem un 

Autotransporta direkciju. Abas puses bija vienisprā-
tis, ka jāmeklē risinājumi, kā nosegt vietējo pārvadā-
tāju parādus par iepriekšējo gadu. LPs atsaucas uz 
2012. gada 27. septembra Ministru kabineta un Latvijas 
Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību pro-
tokolu, kur fiksēta vienošanās, ka, nosakot plānoto 
sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu un finan-
sējuma nepieciešamību kārtējam gadam, tiek ņemts 
vērā esošais maršrutu tīkls, plānošanas reģionu, repub-
likas pilsētu un pārvadātāju sniegtās prognozes par 
nākamajā kalendārajā gadā prognozētajiem sabiedris-
kā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumiem, 
kā arī pieejamais budžeta finansējums. Protokolā arī 
minēts, ka šogad vietējo reģionālo maršruta tīklu kopē-
jais apjoms netiks samazināts. LPs priekšlikumi paredz 
izmaiņas dotāciju izmaksu kārtībā, pārceļot 2013. otrajā 
pusgadā paredzētās dotācijas uz pirmo pusgadu, lai 
segtu vietējiem reģionālajiem pārvadātājiem visas ar 
pārvadājumu organizēšanu saistītās izmaksas, paredzot 
piešķirt no valsts budžeta papildu finansējumu 817,8 
tūkstošu latu apmērā, lai kompensētu vietējiem reģio-
nālajiem pārvadātājiem 2012. gadā nesegtos zaudēju-
mus. Puses ir vienojušās, ka, lai nodrošinātu sabiedriskā 
transporta pieejamību, papildu finanšu nepieciešamī-
ba ir 1,342 miljoni latu, kā arī satiksmes ministrijai papil-
dus pieprasīt nepieciešamos līdzekļus 2,1 miljona lata 
apmērā no valsts budžeta, lai nodrošinātu zaudējumu 
segšanu vietējiem reģionālajiem pārvadājumiem līdz 
2013. gada beigām. Šo atzīt par pamatu finansiālajai 
bāzei, sastādot 2014. gada budžetu.
Par nelegālo pārvadājumu mazināšanu puses atzina, 
ka jāaktualizē jautājums par pasākumiem nelegālo 
pārvadātāju apkarošanā, jo patlaban neviens norma-
tīvais akts neregulē kārtību, kādā veicami pasažieru 
neregulārie pārvadājumi.

ar izglītības un zinātnes ministriju

• 4. aprīlī notika LPs un izglītības un zinātnes ministrijas 
sarunas par izglītības budžetu 2014. gadā – par mērķ-
dotācijām pedagogu darba algām un interešu izglītī-
bai, par piecgadīgo un sešgadīgo izglītībā nodarbinā-
to pedagogu un sākumskolas pedagogu darba algu, 
mērķdotācijām profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmām un speciālo izglītības iestāžu uzturēšanas 
izdevumiem, kā arī bezmaksas izglītības nodrošināšanu 
(mācību grāmatu u.c. mācību līdzekļu iegādi).
informāciju par dotācijām pedagogu algām sniedza 
iZM valsts sekretāra vietniece Nodrošinājuma un finan-
šu departamenta direktore svetlana Batare. Pedagogu 
algu palielinājums tikšot panākts ar motivācijas prog-
rammā iekļauto iniciatīvu – diferencēt piemaksas algām 
atkarībā no kvalitātes pakāpes. LPs uzskata, ka jāpa-
lielina arī bāze un, tā kā piecgadnieku un sešgadīgo 
izglītībā nodarbināto un sākumskolas pedagogu algas 
ir kritiski zemas, jāpalielina koeficients no 0,75 līdz 1 un 
nākamgad jāpaaugstina šo pedagogu algas.

iNFORmĀCijai UN DaRBam
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Attiecībā uz interešu izglītības finansējumu ministrijas 
pārstāvji sola, ka kopējā naudas summa netiks mainīta, 
kaut gan audzēkņu skaits samazinās. iZM valsts sekre-
tāra vietniece izglītības departamenta direktore Evija 
Papule informēja, ka sagatavota speciālo skolu tīkla 
izvērtēšanas metodika un tuvākajā laikā sāksies spe-
ciālo izglītības iestāžu izvērtēšana, tajā skaitā finanšu 
resursu efektivitātes noteikšana un skolu tīkla blīvuma 
jeb skaita izvērtēšana. tiek veidota ekspertu grupa, kas 
šāgada beigās sniegs atbildes, tad arī skatīšot finansē-
juma modeļa reformu un pārskatīšot koeficientus.
Plaša diskusija izvērtās par mērķdotācijām profesio-
nālās sporta izglītības programmām. iZM sporta un 
jaunatnes departamenta direktore Ulrika auniņa–
Naumova prezentēja sagatavotās sporta pamatno-
stādnes, kas pašvaldību pārstāvjos izraisīja šaubas par 
finansiālo segumu iecerētajiem projektiem. Prioritāri 
būšot nacionālas nozīmes sporta infrastruktūras objek-
ti un brīvpieejas sporta laukumi, kas aprīkoti ar lauka 
trenažieriem. Palielinājumu sporta treneru algām 
ministrija nav paredzējusi, un tas izsauca pašvaldību 
pārstāvju neapmierinātību. LPs prasa valstij pilnībā 
finansēt sporta skolu trenerus.
sarunās apsprieda arī bezmaksas izglītības nodroši-
nājuma problēmu. Ministrija esot saeimai iesniegusi 
paketi ar grozījumu projektiem izglītības likumā un 
vispārējā izglītības likumā, un tikšot precīzi definēti 
vairāki neskaidri jēdzieni, piemēram, kas ir mācību 
līdzekļi, individuālie mācību līdzekļi u.c.

ar iekšlietu ministriju

• 4. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienības un iekšlietu 
ministrijas sarunās piedalījās LPs pārstāvji, ieM vadība, 
ministrijas struktūrvienību, valsts policijas un valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji.
sarunās apsprieda valsts institūciju un pašvaldību 
sadarbību un veicamos pasākumus kūlas dedzināša-
nas apkarošanā. Pašvaldības aicina pastiprināt Lauku 
atbalsta dienesta atbildību, apsekojot un nosakot 
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
sadarbībā ar vARAM un Zemkopības ministriju paš-
valdību saistošajos noteikumos būtu jānosaka vieno-
tas zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības, 
lai novērstu kūlas veidošanos.
Puses vienojās, ka tiks izstrādāti Mk noteikumi par 
informācijas apmaiņas kārtību starp valsts un pašval-
dību policiju.
No pašvaldību pārstāvju puses visaktīvāk izskanēja aici-
nājums sadarbībā ar satiksmes ministriju rosināt dzelz-

ceļa sliedēm piegulošo teritoriju sakopšanu, jo tieši tās 
visbiežāk pakļautas kūlas dedzināšanas riskam. tāpat tika 
pausts aicinājums sadarbībā ar Zemkopības ministriju 
rosināt stingrāku normu ieviešanu attiecībā uz es atbalstu 
saņemošo teritoriju apsaimniekošanu un kūlas uguns-
grēku prevencijas pasākumu ievērošanu šajās teritorijās.

ar Zemkopības ministriju

• 4. aprīlī LPs un Zemkopības ministrijas sarunās 
apsprieda lauku attīstības, meliorācijas, zivsaimnie-
cības un meža nozares jautājumus, kā arī pārrunāja 
administratīvo un politisko šķēršļu mazināšanas iespē-
jas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos.
Puses vienojās, ka budžeta prioritātes nākamajam 
plānošanas periodam būs lauku teritoriju attīstība, 
uzņēmējdarbības veicināšana tajās un meliorācija. 
tāpat vienojās par sadarbību lauku attīstības speciā-
listu darbības nodrošināšanai. sarunās apsprieda arī 
lauksaimniecības un meža zemes tirgus ierobežojumus 
un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus laukos 
ar administratīvo un politisko šķēršļu mazināšanu. tā, 
piemēram, tiks veicināta vietējās produkcijas realizē-
šana vietējā tirgū, pārdodamās produkcijas koncen-
trēšana dalībai gadatirgos, izstādēs, lielveikalu ķēdēs 
u.c. Plānota arī pārstāvniecības veicināšana publiskajos 
iepirkumos. Paredzēts sadarboties ar Lauksaimniecības 
datu centru datu pieejamības jautājumā.

ar Kultūras ministriju

• 17. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības un 
kultūras ministrijas sarunas, kurās tika apspriestas 
mērķdotācijas profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammām un mērķdotācijas pašvaldību pašdarbības 
kolektīviem. Diemžēl pie vienota viedokļa šajos jau-
tājumos puses nenonāca.

LPs Domē

• 27. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Domes ārkārtas sēde, kurā izskatīja jautājumu par 
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. 
gadam un par valsts budžetu nākamajam gadam, kā arī 
diskutēja par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likum-
projektu. sēdē tika pieņemtas četras rezolūcijas.
Rezolūcijā “Par stabilām valsts un pašvaldību budžeta 
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proporcijām” LPs pieprasa valdībai, sākot ar nākamo 
gadu, ik gadu palielināt pašvaldību piekrītošo nodokļu 
daļu no visiem nodokļiem (ieskaitot sociālās apdro-
šināšanas iemaksas otrajā pensiju līmenī) par vienu 
procentpunktu gadā, līdz pašvaldības daļa sasniegs 
25% gadā, kā arī ik gadu palielināt pašvaldību progno-
zējamo izdevumu daļu valsts kopbudžeta izdevumos 
par vienu procentpunktu gadā, līdz pašvaldību daļa 
sasniegs 33% gadā, un pieprasa pašvaldībām piekrī-
tošo nodokļu daļu sākotnēji nodrošināt, palielinot iiN 
atskaitījuma likmi pašvaldībām līdz 100%.
Rezolūcijā “Par vidēja termiņa budžeta ietvara saru-
nām” LPs pieprasa valdībai un saeimai vidēja termiņa 
ietvara likumā noteikt pašvaldību patstāvīgo ieņēmu-
mu proporciju attiecībā pret visu nodokļu ieņēmumu 
kopsummu, tādējādi nepieļaujot pašvaldību finansē-
jumu pēc pārpalikuma principa kārtējā gada budžetā. 
ievērot likumā “Par budžeta un finanšu vadību” noteik-
to principu, ka, sastādot vidēja termiņa ietvaru, tiek 
ievērotas pašvaldību intereses, bet attiecīgo likumpro-
jektu pieņem līdz saeimas vasaras brīvlaikam.
Rezolūcijā “Par veselības nodokļa ieviešanas iespēju” 
LPs kategoriski noraida veselības nodokļa ieviešanu uz 
iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājuma rēķina, 
kā arī pieprasa valdībai izvērtēt iespēju finansējuma 
daļu no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 
pasākumiem turpmāk finansēt no pamatbudžeta, iezī-
mējot veselības finansējumu sociālās apdrošināšanas 
speciālajā budžetā.
Rezolūcijā “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
modeli” LPs neatbalsta vARAM sagatavoto likumpro-
jektu, bet aicina valdību un saeimu atbalstīt LPs saga-
tavoto likumprojektu, kas saglabā sistēmas pēctecību 
un ievēro šādus nosacījumus: finanšu nepieciešamību 
nosaka proporcionāli visu nodokļu kopsummai un tā 
pieaug līdz ar pašvaldību nodokļu daļas pieaugumu 
kopējos valsts un pašvaldību nodokļu ieņēmumos; 
papildus četriem demogrāfiskajiem izlīdzināšanas kri-
tērijiem tiek ieviests piektais objektīvais kritērijs – teri-
torija; ieviešot piekto kritēriju un palielinot kopējās 
pašvaldību finanšu nepieciešamības proporciju vienā-
do aprēķina algoritmu republikas pilsētām un nova-
diem. Atteikšanās no pašvaldību dalījuma grupās un 
piektā – teritorijas kritērija ieviešana veicama tikai tad, 
kad tiek nodrošināta valsts budžeta dotācija nepiecie-
šamajā apmērā un kompensēts pašvaldību ieņēmumu 
samazinājums.

LPs Valdē

• 5. martā LPs valdes sēdē apsprieda VaRam izstrā-
dāto administratīvi teritoriālās reformas izvērtēju-
mu. Diskusijas gaitā tika secināts, ka reformas rezultātā 
nekas no uzstādītajiem mērķiem nav sasniegts. Šobrīd 
svarīgākais ir izveidot finansiālo bāzi, lai nākotnē paš-
valdībām būtu stabilitāte.
LPs vecākais padomnieks māris Pūķis iepazīstināja ar 
LPs pozīciju konsultācijās par partnerības līgumu Es 
fondu apguvē 2014.–2020. gadā. viņš norādīja, ka 
pašvaldībām ir vieta gan Nacionālajā attīstības plānā, 
gan es fondu prioritārajos virzienos, taču trūkst mehā-

nisma integrētas teritoriālās pieejas īstenošanai, kā 
rezultātā nav garantijas, ka attīstība tiks veicināta katras 
pašvaldības teritorijā.
vēl sēdē apsprieda valsts prezidenta aicinājumu par 
likumdošanas uzlabošanu un normatīvisma mazinā-
šanu, un valde nolēma lūgt pašvaldības informēt par 
apgrūtinošu regulējumu likumdošanā un normatīvajos 
aktos.

• 2. aprīlī LPs valdes sēdē izskatīja jautājumu par LPs 
un satiksmes ministrijas sarunām.
sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar mK noteikumu 
projektu “Kārtība, kādā tiek aprēķināts un sadalīts 
valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma 
līdz obligātai bērna sagatavošanai pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu 
privātā izglītības iestādē”, ko LPs nesaskaņo.
LPs vecākais padomnieks māris Pūķis informēja par 
jauno valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un 
kapitāla daļu pārvaldes kārtību Mk likumprojekta 
paketē.

LPs komitejās

Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejā

• 26. februārī LPs Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejas sēdē izskatīja šādus jautājumus: par darbu 
pie jaunas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistē-
mas izveides, par principu noteikšanu finanšu resursu 
sadalē starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu 

2014. gadā un turpmāk, lai pašvaldības varētu plānot 
budžetu un attīstības pasākumus ilgtermiņā (LPs pozī-
cija) un par saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 
komisijas Nodokļu politikas apakškomisijā skatītajiem 
priekšlikumiem grozījumiem likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”.

• 26. martā Finanšu un ekonomikas jautājumu komi-
tejas sēdē tieslietu ministrijas un tiesu administrācijas 
pārstāvji iepazīstināja ar jaunizstrādātās Valsts vieno-
tās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas 
ieguvumiem pēc projekta “tieslietu ministrijas un tās 
padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektro-
nisko pakalpojumu sniegšanai – 1. kārta” realizācijas.
Būtiskākie jauninājumi ir šādi: papildināts to zemes-
grāmatas ierakstu klāsts, kas tiek uzkrāti elektroniski 
strukturētu datu lauku formātā, tā atvieglojot šo datu 
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lauku pārņemšanu un apstrādi pašvaldību informāciju 
sistēmās un samazinot manuālās darbības. Šo struk-
turēto datu lauku klāstā īpaši jāuzsver zemesgrāma-
tā reģistrējamo nomas datu lauki: iznomātā objekta 
kadastra apzīmējums, iznomātā objekta platība, nom-
nieks, nomas termiņš. Pilnīgi jauna iespēja, kas pave-
ras pēc projekta realizācijas, ir monitorings – iespēja 
saņemt automātisku paziņojumu par zemesgrāmatā 
veiktiem nostiprinājumiem, kas attiecas uz monitorē-
jamām personām vai īpašumiem. Monitoringa iespē-
jas izmantošanai pašvaldībām ir jāizveido savās prog-
rammatūrās atbilstošas saskarnes, kas sistēmu līmenī 
tad var “sazināties” ar zemesgrāmatu, jo monitorēja-
mās personas vai īpašumus ir iespējams definēt pašai 
pašvaldībai atbilstoši tās vajadzībām. Projekta ietvaros 
šobrīd jau pilnībā digitalizēti Gulbenes un Alūksnes 
zemesgrāmatas nodaļu arhīvi.
komitejā tika sniegta informācija par Finanšu minis-
trijas rosinātajām izmaiņām ministru kabineta 2010. 
gada 24. augusta noteikumos Nr. 802 “Noteikumi 
par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi”, kuros 
rosināts paaugstināt iekasējamības koeficientu līdz 0,8 
(līdzšinējo 0,7 un 0,75 vietā).
komitejas sēdē tika vērsta uzmanība uz saeimā 
pieņemto un valsts prezidenta izsludināto likumu 
“Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, 
saskaņā ar kuru tiek noteikts, ka pašvaldības nodevas 
apmērs nav tiešā veidā saistīts ar pašvaldības vai tās 
iestādes veiktās darbības izmaksu segšanu.
savukārt iekšlietu ministrija sagatavojusi grozījumus 
mK 2007. gada 11. decembra noteikumos Nr. 844 
“Noteikumi par valsts nodevu par informācijas 
saņemšanu no iedzīvotāju reģistra”, kas paredz, ka 
valsts nodevu, ja informāciju no iedzīvotāju reģistra 
sniedz pašvaldība vai tās izveidota iestāde, ieskaita 
pašvaldības budžetā.
komitejā tika sniegta arī informācija par dokumen-
tiem, kas ir starpinstitūciju saskaņošanas procesā – 
vARAM izstrādāto koncepcijas projektu “Par pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanu” 
un ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bēr-
niem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna 
sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, 
ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības 
ie stādē”, kā arī FM sagatavotajiem grozījumiem liku-
mā “Par nodokļiem un nodevām”.

Tehnisko problēmu komitejā

• 26. februārī LPs tehnisko problēmu komitejas sēdē 
plaši diskutēja par problemātisko situāciju siltumap-
gādē, siltumapgādes tarifiem, kā arī Gmi un dzīvokļa 
pabalstiem. komitejas pārstāvji nolēma ar atklātas 
vēstules palīdzību aicināt saeimu un valdību steidza-
mi izvērtēt situāciju siltumapgādē.
vēl komitejā nolēma rosināt pārskatīt ministru kabi-
neta noteikumus Nr. 221 “Noteikumi par elektro-
enerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elek-
troenerģiju koģenerācijā”, kā arī veikt objektīvu analī-
zi, izvērtējot valsts atbalsta mehānismus koģenerācijas 
stacijām, kas darbojas centralizētā siltumapgādes sis-
tēmā; izstrādāt priekšnosacījumus energoefektivitātes 

fonda izveidei un valsts budžetā paredzēt 50% līdzfi-
nansējumu GMi un dzīvokļu pabalstiem (finansējuma 
avots – ienākumi no PvN siltumapgādei un akcīzes 
nodokļa dabasgāzei).
komiteja nolēma, ka ir jāveic grozījumi Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likumā un enerģētikas likumā, kā 
arī jāpārstrādā likums “Par palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā”; deleģējot palīdzības veidus, tie būtu 
jānosaka ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā 
arī jāizvērtē šā likuma atbilstība eiropas vietējo pašval-
dību hartai.

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

• 12. martā LPs Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas dalībnieki iepazinās ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņo-
jumu “administratīvi teritoriālās reformas izvērtē-
jums” un to asi kritizēja.
sēdes laikā izvērtās diskusija par ziņojuma pama-
totību un kvalitāti. LPs vecākais padomnieks māris 
Pūķis pauda LPs valdes viedokli un uzsvēra, ka ziņo-
jums sagatavots steigā un vērtē tikai dažus reformas 
aspektus. Liela daļa tajā ietvertās informācijas ir zināt-
niski nepamatota un balstās uz subjektīvu viedokli. 
Pieņēmums, ka lielāka pašvaldība noteikti nodrošina 
labākas attīstības iespējas, ir nepamatots, kā arī pie-
ņēmums – jo vairāk iedzīvotāju, jo lielākas izaugsmes 
iespējas – nav objektīvs. Pašreizējā situācija pierāda, 
ka arī nelieli novadi maksā dotāciju pašvaldību izlī-
dzināšanas fondā, lai uzturētu pašvaldības ar lielāku 
iedzīvotāju skaitu. Nozīmīgāki faktori, kas ietekmē 
spēju attīstīties, ir ievēlēto deputātu prasme un talanti, 
valdības reģionālās politikas esamība vai neesamība, 
pašvaldības tuvums Rīgai vai maģistrālajiem ceļiem, 
taču tas šajā ziņojumā nav ņemts vērā.
kopumā LPs nav pret pašvaldību brīvprātīgu apvieno-
šanos vai sadalīšanos, taču šo informatīvo ziņojumu 
nevar ņemt par pamatu tālākai pašvaldību reformu 
politikai, turklāt nav izvērtēti iepriekšējās reformas 
negatīvie faktori. Pašvaldību pārstāvji rosināja ziņoju-
mu papildināt ar iedzīvotāju aptauju, ekspertu viedok-
ļiem, kā arī norādīja, ka labāk būtu risināt iepriekšējās 
reformas kļūdas, nevis sasteigt jaunas reformas īsteno-
šanu.
komiteja izskatīja arī problēmjautājumus saistībā ar 
latvāņu apkarošanu. todien šo jautājumu izskatīja arī 
Ministru kabinetā, taču līdzekļus konkrētiem darbiem 
neatrada. kā piemērs kolēģiem var noderēt siguldas 
un Ķekavas novada pieredze latvāņu ierobežošanas 
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plāna izstrādē un nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanā.
sēdē piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Edmunds sprūdžs un daudzi pašval-
dību vadītāji un pārstāvji.

• 9. aprīlī LPs Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē Zemkopības ministrijas Meža depar-
tamenta zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas 
vadītāja Kristīne Pļaskota iepazīstināja ar ZM saga-
tavoto viedokli par lauksaimniecības un mežsaim-
niecības zemes tirgus nosacījumiem un kritērijiem 
lauksaimniecības un meža zemju darījumu ierobe-
žošanai. tāpat dalībnieki guva nelielu ieskatu minis-
trijas nostājā par zemes fonda veidošanu un Zemes 
pārvaldības likumu.
Par vARAM investīciju piedāvājumu nākamajam plā-
nošanas periodam reģionālajai attīstībai informēja 
Reģionālās politikas departamenta direktors Raivis 
Bremšmits. komitejas dalībnieki atkārtoti bija spiesti 
konstatēt, ka reģionālā attīstība, tajā skaitā atbalsts 
uzņēmējdarbības infrastruktūrai, pamatā paredzēta 9 
+ 21 attīstības centros. Diskusija raisījās par aktivitāti 
“speciālistu piesaiste” (motivācijas sistēma publiskajā 
pārvaldē darbam ārpus Rīgas).
vARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās 
attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte indra 
Ciukša klausītājus uzrunāja ar ieinteresētību jautā-
jumā par izstrādāto ilgtspējīgas pilsētas attīstības 
metodoloģisko ietvaru. viņa silti ieteica pašvaldībām 
izmēģināt šo digitāli pieejamo rīku, kas janvāra beigās 
publicēts mājaslapā http://app.rfsc.eu/. tas izstrādāts 
es mērogā un veidots kā praktisks instruments darbā 
pie teritoriālās attīstības plānošanas, veicināšanas un 
uzraudzības.

izglītības un kultūras jautājumu komitejā

• 19. martā LPs izglītības un kultūras jautājumu komi-
teja iepazinās ar Latvijas izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrības informatīvo apkopojumu par 
mazo skolu problēmām, kas skar gan izglītojamos, 
gan pedagogus. vēl komiteja apsprieda sarunas ar 
izglītības un zinātnes un kultūras ministriju un jaunat-
nes politiku.
komitejas dalībnieki secināja, ka, lai mazās skolas 
neslēgtu un tās varētu turpināt darbību, pedagogu 
darba samaksas koeficients sākumskolas klasēs strā-
dājošajiem jāpaceļ līdz 1. Līdzīgi koeficients par darba 
samaksu ir jāpaceļ arī pedagogiem, kuri strādā obli-

gātajā bērna sagatavošanas posmā skolai. tāpat jāri-
sina pedagogu apmācības problēmas un jāsagatavo 
universālāki pedagogi, lai viņi varētu mācīt vairākus 
mācību priekšmetus.
komiteja akceptēja Latvijas Pašvaldību savienības un 
izglītības un zinātnes ministrijas sarunu norisi 4. aprīlī 
un vienojās par sarunu tēmām ar kultūras ministriju.
LPs padomniece ināra Dundure informēja par aktua-
litātēm jaunatnes nozarē un uzsvēra, ka ir svarīgi veici-
nāt nozaru sadarbības attīstību jaunatnes jomā – gan 
starp ministrijām, gan jaunatnes lietu speciālistiem, 
pašvaldību deputātiem, sociālajiem darbiniekiem, 
karjeras konsultantiem un izglītības un kultūras dar-
biniekiem.

Veselības un sociālo jautājumu komitejā

• 22. martā notika LPs veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde, kuras darba kārtībā centrālais jautā-
jums bija par Labklājības ministrijas deinstitucionali-
zācijas politiku un plāniem.
Par to satraukta ir Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzī-
bām sadarbības organizācija “sustento”, kas lūdza LPs 
iesaistīties diskusijā ar ministriju, jo plānots aptuveni 
1000 klientu, kam ir garīga atpalicība un arī psihiat-
riskas diagnozes, no valsts sociālās aprūpes centriem 
pārvietot uz patstāvīgu dzīvi ārpus institūcijām. tā kā 
tikai 15% sAC klientu saglabājušās saiknes ar tuvinie-
kiem, lielākais smagums būs jāiznes pašvaldībām. Lai 
šos cilvēkus integrētu patstāvīgā dzīvē, pirmām kārtām 

ir nepieciešami mājokļi. tāpat viņiem būs vajadzīga 
sociālā palīdzība un dažādi papildu pakalpojumi, 
kam jārod arī līdzekļi. Deinstitucionalizācijas plāniem 
Nacionālajā attīstības plānā iezīmēts finansējums no 
dažādiem es fondiem 13 miljonu apmērā, bet tas 
ir stipri par maz, lai uzbūvētu un iekārtotu pietie-
kami daudz grupu māju un dzīvokļu, nodrošinātu 
lielāku skaitu sociālo darbinieku, kas strādātu ar šiem 
klientiem, un izveidotu sociālos uzņēmumus, kur tos 
nodarbināt.

sporta jautājumu apakškomitejā

• 16. aprīlī notika LPs sporta jautājumu apakškomitejas 
sēde, kurā izglītības un zinātnes ministrijas sporta un jau-
natnes departamenta direktora vietnieks Edgars severs 
informēja par iZM izstrādātajiem projektiem – “sporta 
politikas pamatnostādnes 2013.–2020. gadam” un “valsts 
un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības 
koncepcija”. LPs savos atzinumos par tiem izteikusi virkni 
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iebildumu, par kuriem notika diskusija starp pašval-
dību un iZM pārstāvjiem. Pēc atzinumu apkopošanas 
izteiktie iebildumi tiks apspriesti starpinstitūciju saska-
ņošanas sanāksmē, kurā piedalīsies arī LPs pārstāvji.
komiteja apstiprināja Jūrmalas pilsētas domes saga-
tavoto nolikuma projektu par pašvaldību darbinieku 
veselības, sporta un zināšanu dienu, kas notiks 24. 
augustā jūrmalā.

Novadu apvienībā

• 12. martā Novadu pašvaldību apvienības valde pie-
ņēma lēmumu par Novadu dienas rīkošanu 17. maijā 
Kuldīgas novadā.
valde atbalstīja ierosinājumu organizēt Novadu dienā 
trīs darba grupas: finanšu darba grupu par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas likumprojekta attīstību; nor-
matīvisma novēršanas un apkarošanas darba grupu 
un uzņēmējdarbības attīstības darba grupu. Dienas 
noslēgumā paredzēta plaša kuldīgas novada iepazīša-
nas programma.
Piedalīties Novadu dienas pasākumos tiek aicināti 
visu novadu pārstāvji, politiķi un nozaru speciālisti, 
pašvaldību darbinieki, kā arī lielo pilsētu pašvaldību 
pārstāvji.

Citi notikumi

• 27. februārī Pašvaldību savienībā notika sēlijas 
novadu pašvaldību apvienības kopsapulce.
Apvienība izskatīja reģionālās politikas pamatnostād-
nes līdz 2020. gadam un nolēma prasīt sēlijas noteik-
šanu par investīciju atbalsta sniegšanas funkcionālo 
teritoriju. Apvienības biedri apsprieda sēlijas novada 
kultūras mantojuma vērtību apzināšanu un “sēlijas 
kultūras kanonu” un vienojās uzsākt sēlijai kopīgo kul-
tūras un vēstures vērtību apzināšanu un popularizēša-
nu. vēl sēlieši pārrunāja sadarbības iespējas un kopīgu 
pasākumu organizēšanu sēlijā.
sēlijas novadu apvienība arī tikās ar Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidentu Ojāru spārīti un profesoru 
sēlijas asociācijas Goda prezidentu jāni stradiņu.

• 11. martā Latvijas Pašvaldību savienībā pieredzes 
apmaiņas vizītē viesojās Gruzijas delegācija, kuras 
sastāvā bija Gruzijas parlamenta, Reģionālās attīstības 
un infrastruktūras ministrijas un pašvaldību pārstāvji, 
kā arī Latvijas vēstniece Gruzijā Elita Gavele.

Gruzijas delegācija tikās ar LPs priekšsēdi andri 
jaunsleini, kurš iepazīstināja ar pašvaldību sistēmu 
Latvijā un LPs darbības sfērām un specifiku.

• 13. martā notika uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 
diskusija “Kā atbalstīt draudzīgu un ekonomisku 
attiecību veidošanos starp visu veidu ražotājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem un kooperatīviem kā paš-
valdību, tā nacionālajā līmenī”.

Diskusijā piedalījās un par kooperācijas veiksmes for-
mulu un kooperācijas likuma un nodokļu likumu īpat-
nībām uzstājās kooperatīvās sabiedrības “Mūsmāju dār-
zeņi” vadītāja Edīte strazdiņa. Diskusijas dalībniekiem 
bija iespēja no Zemkopības ministrijas pārstāvjiem 
noskaidrot kooperācijas būtību un atbalstu koope-
rācijas attīstībai Latvijā, tajā skaitā lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zvejniecības kooperatīvu orga-
nizācijām. saistoša bija juridiskā biroja “Assero” pār-
stāvja Viktora Šadinova uzstāšanās par grozījumiem 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķēr-
dēšanas novēršanas un valsts pārvaldes iekārtas liku-
mā. iespējamos modeļus sadarbības veicināšanai lauku 
teritorijās analizēja LPs padomniece lauku attīstības 
jautājumos sniedze sproģe, bet Latvijas Darba devē-
ju konfederācijas ģenerāldirektore Līga meņģelsone 
akcentēja LDDk lomu kooperācijas attīstībā.

• 27. martā notika tiešsaistes diskusija, kas bija veltīta 
topošajam ministru kabineta noteikumu projektam 
bērnudārzu rindu likvidēšanai.
No LPs puses ir iesniegts nesaskaņots atzinums Mk 
noteikumu projektam “kārtība, kādā tiek aprēķināts 
un sadalīts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada 
vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglī-
tības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem šo pakalpoju-
mu privātā izglītības iestādē”.

• 3. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā notika kārtējā 
uzņēmējdarbības atbalsta tīkla darba diskusija paš-
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valdību pārstāvjiem saistībā ar Es fondu 2007.–2013. 
gada plānošanas perioda projektos konstatētajām 
neatbilstībām un piemērotajām finanšu korekcijām.
Diskusijas laikā tika izvirzīti vairāki jautājumi, ko nepiecie-
šams steidzami atrisināt iepirkumu jomā, projektu uzrau-
dzībā pēc to ieviešanas piecu gadu periodā, vērtēšanas 
procesā, kā arī jāprecizē finanšu korekciju vadlīnijas.
LPs akcentē, ka būtiskākā lieta, kas šobrīd jāsakārto, ir 
preventīvi pasākumi, lai pašvaldībām samazinātos kļūdu 
risks. tāpat visiem iesaistītajiem jāvienojas par nākama-
jiem soļiem, lai nepieļautu šā perioda raksturīgākās 
kļūmes un kopīgi sasniegtu iespējami labākus rezultātus 
nākamajā es struktūrfondu plānošanas periodā.

• 16. aprīlī LPs uzņēmējdarbības atbalsta tīkla ietvaros 
sadarbībā ar eiropas Biznesa atbalsta tīklu (eeN) notika 
divi semināri – “Zaļais publiskais iepirkums būvniecī-
bā” un “Vides aspekti būvniecības sektorā”.
tajos tika skartas svarīgas tēmas, kā praktiski stiprināt 
sadarbību starp videi draudzīgiem būvmateriālu ražo-
tājiem, būvniekiem, saistīto nozaru uzņēmumiem un 
pasūtītājiem.

• Šajā dienā Latvijas Pašvaldību savienībā viesojās 
Polijas pašvaldību izglītības asociācijas Wielkopolski 
centra pārstāvji, lai pārrunātu Latvijas pašvaldību un 
Polijas pašvaldību sadarbības iespējas.

sanāksmē vienojās par Polijas pašvaldību vadītāju vizīti 
Latvijā šāgada jūnijā, kad LPs sadarbībā ar pašvaldībām 
iepazīstinās ar Latvijas pašvaldību labo pieredzi lauku 
tūrisma attīstībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanā un atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanā. 
Poļu delegācijas pārstāvji arī izrādīja interesi par Latvijas 
pašvaldībām, kuras meklē sadarbības partnerus Polijā.
tikšanās laikā LPs priekšsēdis andris jaunsleinis iepa-
zīstināja ar LPs darba specifiku, galvenajiem darbības 
virzieniem, kā arī sniedza ieskatu Latvijas pašvaldī-
bu struktūrā. savukārt Polijas pārstāvji informēja par 
savas asociācijas darbu ar pašvaldībām apmācību un 
pētniecības jomā. Abas puses arī pārrunāja aktuālos 
jautājumus saistībā ar pašvaldībām.

• Tajā pašā dienā LPS priekšsēdis andris jaunsleinis 
tikās arī ar austrijas pašvaldību vadītājiem, kuri ievē-
lēti no tautas partijas. Austrijas delegācijas pārstāvji 
bija ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē.

• 18. aprīlī valsts kanceleja sadarbībā ar LPs organi-
zēja semināru “Es struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

projektu ietvaros piemērojamās publisko iepirkumu 
procedūras”.

seminārā tika sniegts ieskats par iepirkumu organi-
zēšanu atbilstoši aktuālajām tiesību aktu prasībām, 
pieļautajām kļūdām, kas konstatētas, veicot iepirkumu 
pirmspārbaudes, es tiesas un Latvijas administratī-
vo tiesu praksi, iUB iesniegumu izskatīšanas komisi-
jas lēmumiem, kā arī plānotajām izmaiņām publisko 
iepirkumu tiesiskajā regulējumā.

• 19. aprīlī valsts Zemes dienesta pārstāvji iepazīstināja 
ar izstrādāto ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam”.
viss noteikumu projekts kopā ar zonējumu kartēm pie-
ejams vZD mājaslapas sadaļā Normatīvie akti/Likumi 
un MK noteikumi/Kadastrālo vērtību bāze 2014.
vZD informēja arī par citām aktivitātēm, kas tiek 
veiktas, lai pilnveidotu kadastrālās vērtēšanas sistēmu 
Latvijā un iegūtu pilnīgākus un aktuālākus kadastra 
datu, kuri tiek izmantoti kadastrālo vērtību aprēķinam 
par konkrētām zemes vienībām un būvēm.

informācijai

• Es mājā oficiāli atklāts Eiropas Pilsoņu gads
15. martā es Mājā notika eiropas Pilsoņu gada oficiālā 
atklāšana.

eiropas Pilsoņu gada vispārējais mērķis ir paaugstināt 
izpratni un zināšanas par tiesībām un pienākumiem, 
ko nodrošina savienības pilsonība, lai ļautu pilso-
ņiem pilnībā izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties 
un dzīvot dalībvalstu teritorijā.
Nominēti arī labas gribas vēstnieki, kuri aicināti ar savu 
piemēru un aktivitātēm popularizēt šā gada nozīmi 
visā Latvijā: Zemgales reģiona kompetenču attīstības 
centra direktore sarmīte Vīksna, valmieras valsts 
ģimnāzijas direktors jānis Zemļickis, Daugavpils uni-
versitātes rektors arvīds Barševskis, Liepājas pilsē-
tas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs ansiņš, 
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektora viet-
nieks māris Kučinskis, Latvijas Pilsoniskās alianses 
direktore Rasma Pīpiķe un eiropas kustības Latvijā 
prezidents andris Gobiņš.
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• Pašvaldībām izsludināts konkurss Eiropas 
Brīvprātīgo galvaspilsētas noskaidrošanai
eiropas Pilsoņu gada ietvaros eiropas brīvprātīgo 
centrs (European Volunteer Centre) izsludinājis kon-
kursu eiropas brīvprātīgo galvaspilsētas noskaidroša-
nai, kura mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba attīstību 
vietējā līmenī.
Balvu piešķirs eiropas pašvaldībai, kura visvairāk 
būs iesaistījusies brīvprātīgā darba veicināšanā un tā 
atbalsta struktūru attīstīšanā. Īpaši tiek aicināts pie-
vērst uzmanību brīvprātīgajam darbam, kas saistīts 
ar eiropas Pilsoņu gada tēmu, kā arī parāda pārro-
bežu brīvprātīgā darba iespējas, ko sniedz eiropas 
savienība.
Pašvaldības var pieteikt savu dalību līdz 1. oktobrim.
Plašākai informācijai: http://europa.eu/
citizens-2013/sites/default/files/content/Press_rele-
ase-european_%20volunteering_Capital.pdf.

• “Pieslēdzies, Latvija!” un reģistrējies bezmaksas 
datorapmācībām!
Līdz ar “Lattelecom” iniciatīvas “Pieslēdzies, Latvija!” 
viesošanos piecos sociālās aprūpes centros e–pras-
mju nedēļas laikā uzsākta 50 gadu un vecāku cilvēku 
reģistrācija 2013. gada bezmaksas datorapmācībām.
“Kopš 2012. gada projekta noslēgšanas novembrī esam 
aktīvi strādājuši pie šāgada projekta attīstīšanas un 
ņēmuši vērā apmācīto ieteikumus,” atzīst projekta inicia-
tors “Lattelecom” valdes priekšsēdētājs juris Gulbis. 
“Dalībnieki uzsver, ka jaunās prasmes un saziņas iespē
jas ļauj justies pašapzinīgākiem, modernākiem, piede
rīgākiem sabiedrībai. Tādēļ, lai gados cienījamākajai 
paaudzei vēl vairāk palīdzētu pārvarēt digitālo plai
su, esam izvirzījuši vērienīgu mērķi – līdz novembrim 

apmācīt septiņus tūkstošus cilvēku visā Latvijā.”
Līdz pat oktobrim ikviens interesents pēc 50 gadu 
vecuma var pieteikties bezmaksas datorapmācībām, 
kas no maija līdz novembrim norisināsies visā Latvijā 
– zvanot uz bezmaksas tālruni 80000822, kā arī 
pašiem vai ar kāda datorpratēja palīdzību aizpildot 
pieteikumu www.piesledzieslatvija.lv. Aicināti pie-
teikties arī skolotāji.

• Konkurss “Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 
2013”
Lai popularizētu veiksmīgākos jaunos Latvijas tūrisma 
produktus un veicinātu mūsu valsts tūrisma produktu 
pazīstamību kopumā, tūrisma attīstības valsts aģen-
tūra aicina visus nozarē strādājošos piedalīties kon-
kursā “veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013”.
konkursam jāpiesaka tūrisma produkti, kas ieviesti 
tirgū, sākot ar 2012. gadu. konkursā var piedalīties 
jebkura Latvijā reģistrēta persona, kura radījusi tūris-
ma produktu un/vai sekmē tā attīstību un atbilst 
virknei nosacījumu, kas aprakstīti tAvA mājaslapā 
http://www.tava.gov.lv/lv/veiksmigakais-jaunais-
turisma-produkts.
konkurss tiek organizēts četrās kategorijās: kultūras 
tūrisms, dabas tūrisms, veselības un labjūtes tūrisms 
un kompleksais tūrisma pakalpojums.
Galvenā balva, ko saņems visi četri konkursa uzvarē-
tāji, būs piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienā 
divām personām uz kādu no Latvijas tūrisma mārke-
tinga stratēģijā minētajām prioritārajām mērķa tirgus 
valstīm. konkurss noritēs divās kārtās. visi dalībnieki, 
kas tiks uz konkursa otro kārtu, saņems veicināšanas 
balvas.
konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1. jūlijs.

Latvijas Pašvaldību savienība kopā ar kultūras, Labklājības, veselības, 
izglītības un zinātnes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā jau otro reizi 
organizē konkursu “Eiropas Gada pašvaldība”.
Šogad konkurss sasaistīts ar eiropas Pilsoņa gadu, un tā mērķis ir 
veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju integrācijai, kultūrai, vese-
līga dzīvesveida popularizēšanai, eiropas savienības vērtību popu-
larizēšanai un sabiedrības iesaistei starptautiskajā sadarbībā.
konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta tiek organizēta 
sadarbībā ar plānošanas reģioniem. No katra reģiona vērtēšanas 
komisija izvirzīs trīs pašvaldības uz otro kārtu valsts mērogā, kur tiks 
noskaidroti balvas ieguvēji četrās nominācijās: “Pašvaldība kultū-
rai”, “Pašvaldība integrācijai un iekļaušanai”, “Pašvaldība veselībai” 
un “Pašvaldība eiropas savienības vērtību popularizēšanai”, kā arī 
galvenais uzvarētājs – “eiropas Gada pašvaldība 2013”.
Pieteikties konkursam var, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot 
to līdz 15. maijam uz savu plānošanas reģionu.
konkursa ģenerālsponsors ir As “swedbank”. sadarbības part-
neru vidū ir “Latvenergo” koncerns. konkursu atbalsta arī siA 
“Lattelecom”, vAs “Latvijas dzelzceļš”, As “Grindeks”, taipejas misi-
ja Latvijā, As “valters un Rapa” un As “Latvijas valsts meži”.
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kopš aprīļa As “Latvenergo” paplašinājusi sociālā 
atbalsta iespējas vēl vairākām iedzīvotāju grupām. Arī 
šogad joprojām turpinās 2011. gada decembrī uzsāktā 
As “Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienības soci-
ālā atbalsta kampaņa, kuras ietvaros sociāli mazaiz-
sargātajām ģimenēm ar bērniem nodotas 40 000 
elektrības dāvanu kartes – katra 53,70 latu vērtībā.

Jau vairākus gadus As “Latvenergo” īsteno plašu soci-
ālās atbildības kampaņu, piešķirot norēķinu kartes 
sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Šogad 
uzņēmums sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 
ir pieņēmis lēmumu paplašināt atbalsta saņēmēju 
loku, lai atbalstu saņemtu vairākas iedzīvotāju grupas.

Līdz šim atbalstu 53,70 latu dāvanu kartes veidā 
savas pašvaldības sociālajā dienestā varēja saņemt 
daudzbērnu ģimenes, kas nav saņēmušas tarifa kom-
pensāciju 2400 kWh patēriņam, trūcīgās ģimenes 
ar bērniem, ģimenes, kurās aug bērni invalīdi, kā arī 
ģimenes ar audžubērniem vai aizbildniecībā esošiem 
bērniem.

sākot ar aprīli, savas pašvaldības sociālajā dienestā 
53,70 latu atbalstu dāvanu kartes veidā var saņemt 
arī maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, ģimenes, 
kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju, ģimenes ar 
jaundzimušajiem (ja bērni dzimuši pēc 2013. gada 
1. janvāra), Černobiļas Aes avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni, nepilnās 
ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai 
viens no vecākiem audzina bērnu viens, ģimenes ar 
bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Šīs As “Latvenergo” kampaņas noteikumi paredz 
ģimenei saņemt atbalstu tikai vienu reizi, taču tās 
daudzbērnu ģimenes, kas saņēmušas dāvanu karti 
arī iepriekš, pēc 2013. gada 1. aprīļa varēs to saņemt 
atkārtoti.

Īstenojot koncerna korporatīvās sociālās atbildības 
politiku, As “Latvenergo” jau ekonomiskās krīzes 
laikā īstenoja plašu atbalsta kampaņu, palīdzot trūcī-
gajām ģimenēm ar bērniem.

2009. gada nogalē As “Latvenergo” īstenoja 100 000 
elektrības norēķinu karšu dāvinājumu. sadarbojoties 
ar Latvijas Pašvaldību savienību, trūcīgajiem iedzīvo-
tājiem, garantētā minimālā ienākuma saņēmējiem, 
kā arī trūcīgajām ģimenēm ar bērniem tika izsniegtas 
norēķinu kartes par 500 kWh elektrības. koncernam 
šis projekts izmaksāja 3,7 miljonus latu. iedzīvotājiem 
kartes izsniedza pašvaldību sociālajos dienestos.

Dati gada griezumā liecina, ka aptuveni puse no 
mājsaimniecībām mēnesī patērē ap 75 kWh elektro-
enerģijas. izvēloties atbalsta shēmu, As “Latvenergo” 
speciālisti sadarbībā ar Pašvaldības savienību cenšas 
rast optimālo risinājumu.

elektrības norēķinu kartes piešķiršana savulaik tika uzti-
cēta Latvijas Pašvaldību savienībai, kas noslēdza līgumu 
ar katru Latvijas pašvaldību, lai trūcīgās mājsaimniecī-
bas sava novada vai pilsētas sociālajā dienestā varētu 
saņemt norēķina karti par 500 kWh elektrības atbilstoši 
katrā pašvaldībā esošajam trūcīgo personu sarakstam. 
svarīgi, ka šīs norēķinu kartes ir paredzētas konkrētām 
personām kā atbalsts elektroenerģijas rēķina apmaksai, 
nevis jebkura cita veida norēķiniem vai darījumiem.

As “Latvenergo” ir līdz šim vienīgais uzņēmums Latvijā, 
kas pēc savas iniciatīvas jau vairākus gadus īsteno 
tik plaša mēroga iedzīvotāju atbalstu. izmantojot 
izdevību, As “Latvenergo” izsaka lielu pateicību par 
atsaucību un sadarbību sociālo dienestu darbinie-
kiem, kuri daudzām Latvijas ģimenēm ir nogādājuši 
uzņēmuma nodrošināto atbalstu.

as “LaTVENERGO” 
PaPLaŠiNa aTBaLsTa saŅĒmĒjU LOKU
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• 1. martā Dublinā (Īrijā) notika es Reģionu komitejas 
rīkotā konference “Darba kārtība jaunām prasmēm 
un darba vietām”, kur Latviju pārstāvēja mūsu valsts 
pašvaldību delegācijas vadītājs Reģionu komitejā LPs 
priekšsēdis andris jaunsleinis. Uzstājoties konferen-
cē, viņš uzsvēra pašvaldību lomu bezdarba mazinā-
šanā un jo īpaši jauniešu nodarbinātības veicināšanā, 
norādot, ka šīs problēmas risinājuma centrā jābūt 
teritoriālam skatījumam, kā arī atzina, ka centralizēti 
veiktas aktivitātes nav efektīvas.

• 4. un 5 martā Briselē (Beļģijā) norisinājās attīstības 
sadarbībai veltīts forums “mainīgais Eiropas kon-
teksts: atbalstot ilgtspējīgu attīstību kopīgi ar vietē-
jām un reģionālajām pašvaldībām”, kurā pašvaldību 
pārstāvjiem no eiropas, Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas 
bija iespēja dalīties pieredzē attīstības sadarbības akti-
vitāšu īstenošanā. No mūsu valsts šajā forumā piedalījās 
Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu noda-
ļas vadītāja Guna Švika un ventspils novada domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks māris Dadzis.

• 19. un 20. martā sabiedrisko attiecību speciālis-
tiem no 19 Latvijas pašvaldībām bija iespēja piedalī-
ties eiropas komisijas organizētajā vizītē un apmeklēt 
Beļģijas galvaspilsētu Briseli. tikšanās laikā ar eiropas 
komisijas pārstāvjiem un eiroparlamenta deputātiem 
viņi diskutēja par daudzām patlaban pašvaldībām un 
to iedzīvotājiem aktuālām tēmām, sākot no nabadzības 
mūsu iedzīvotāju vidū un beidzot ar eiro ieviešanu.

• No 19. līdz 21. martam strasbūrā (Francijā) noti-
ka Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 24. 
plenārsēde, kuras centrālā tēma kā allaž bija vietējā 
demokrātija kongresa dalībvalstīs. Latvijas pašvaldības 
šoreiz pārstāvēja Jelgavas domes priekšsēdētājs andris 
Rāviņš, Gulbenes novada domes deputāts Nikolajs 
stepanovs un LPs priekšsēdis andris jaunsleinis.

• 9. un 10. aprīlī es Reģionu komitejas Latvijas delegā-
cijas pārstāvji Briselē piedalījās trešajā konferencē par 
decentralizētu sadarbību attīstības veicināšanai, ko 
organizēja eiropas komisija un es Reģionu komiteja. 
konferencē bija pārstāvēti vairāki simti pašvaldību no 

eiropas savienības un attīstības sadarbības valstīm, un 
dalībnieki diskutēja par fiskālo decentralizāciju, pār-
robežu sadarbību un nākotnes attīstības sadarbības 
prioritātēm. LPs priekšsēdis andris jaunsleinis tikās 
arī ar vairākiem Latvijas Pašvaldību savienības sadar-
bības organizāciju vadītājiem – Moldovas vietējo 
pašvaldību kongresa prezidenti Tatjanu Badanu, 
Gruzijas Nacionālās vietējo pašvaldību asociācijas 
prezidentu mamuku abuladzi, Azerbaidžānas Pilsētu 
asociācijas priekšsēdētāju abulfazu Babajevu, kā arī 
kišiņevas mēru Dorinu Čirtoaku. konferences noslē-
guma sesijā dalībniekus uzrunāja eiropas savienības 
attīstības sadarbības komisārs andris Piebalgs.

• 9. aprīlī eiropas Parlamentā Briselē pēc deputātes 
ineses vaideres iniciatīvas sadarbībā ar Latvijas vēstnie-
cību Beļģijā notika spēlfilmas “sapņu komanda 1935” 
demonstrācija un tikšanās ar filmas režisoru aigaru 
Graubu, producentu andreju Ēķi un inesi Vaideri.

• 11. un 12. aprīlī Briselē notika Es Reģionu komitejas 
100. plenārsēde, kurā piedalījās arī Rk Latvijas delegā-
cijas pārstāvji – skrundas novada domes priekšsēdētāja 
Nellija Kleinberga, saldus novada domes priekšsē-
dētāja indra Rassa, Jēkabpils domes priekšsēdētājs 
Leonīds salcevičs, Mālpils novada domes priekšsē-
dētājs aleksandrs Lielmežs, Grobiņas novada domes 
deputāts jānis Neimanis, Rīgas domes deputāts Dainis 
Turlais un LPs priekšsēdis andris jaunsleinis. Galvenie 
izskatītie jautājumi plenārsēdē bija par finanšu krīzi, 
spēcīgāku eiropas rūpniecību un cīņu pret nabadzību.

• Sākusies gatavošanās šāgada Atvērtajām dienām 
Briselē, kas tradicionāli ik gadu notiek oktobrī. 
Atvērtajās dienās jeb eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā 
Latviju šoreiz pārstāvēs Vidzemes plānošanas reģions 
un Rīgas pilsēta, organizējot divus seminārus no kopu-
mā 100 notiekošajiem. Dalība Atvērto dienu pasākumos 
apstiprināta 29 pilsētām, tostarp 13 galvaspilsētām, kā 
arī 162 reģioniem un pašvaldībām. interesentiem pie-
teikšanās Atvērto dienu pasākumiem sāksies 8. jūlijā.

ĪsUmĀ
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agita Kaupuža,
LPs pārstāvniecības 
Briselē vadītāja

“Latvijas pašvaldībām tiek piešķirts arvien vairāk pie
nākumu, par ko Eiropas Komisija ir bažīga,” 11. aprīlī 
Briselē notikušās tikšanās laikā ar Latvijas dele-
gāciju Reģionu komitejā atzina Eiropas Komisijas 
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģene-
rāldirektorāta politikas speciāliste Linda adamaite.

2012. gadā divi sociālajā jomā būtiski Latvijas valdības 
lēmumi bija garantētā minimālā ienākuma pabal-
sta samazināšana no 40 latiem (45 lati bērniem) uz 
35 latiem un valdības līdzfinansējuma pārtraukšana 
garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstam. L. 
Adamaite skaidroja, ka tieši šie divi lēmumi izraisījuši 

eiropas komisijas bažas par to ietekmi uz pabalstu 
adekvātumu, nabadzīgo iedzīvotāju īpatsvaru, atšķi-
rībām starp pašvaldībām, kā arī sociālās palīdzības 
politikas attīstību.

Eiropas Komisijas mājasdarbi Latvijai

eiropas komisija nākamajam plānošanas periodam 
– 2014.–2020. gadam – kā vienu no četrām finansē-

juma prioritātēm izvirzījusi augstu nodarbinātības 
līmeni, prasmīgus cilvēkus un iekļaujošu sabiedrību. 
Jāatzīst, ka nodarbinātības jomā Latvija citu eiropas 
savienības (es) dalībvalstu vidū ir vienā no vājā-
kajām pozīcijām. sliktākie rādītāji 2011. gadā, par 
kuru pieejama apkopota statistika visā es, Latvijai ir 
divās jomās: ilgtermiņa bezdarba līmenis ir trešais 
augstākais es jeb 8,8% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem, savukārt jauniešu bezdarba līmenis ir 
piektais augstākais es jeb 31%. tāpat Latvijai raksturīgi 
salīdzinoši augsti nodokļi zemo algu saņēmējiem, 
par ko šāgada sākumā diskusiju aktualizējusi arī lab-
klājības ministre ilze viņķele, norādot uz sava veida 
Latvijas unikalitāti, jo nabadzības riskam pakļauti 
daudzi strādājoši cilvēki. kā vienu no aktivitātēm šīs 
problēmas risināšanai eiropas komisija ierosinājusi 
veicināt efektīvāku profesionālo izglītību, jo patlaban 
prakses un mācību kvalitāte ne vienmēr atbilst darba 
tirgus prasībām.

tikšanās laikā emocionālas diskusijas izraisījās par 
iekļaujošas sabiedrības veicināšanu, proti, deinstitu-
cionalizācijas jautājumu Latvijā – pāreju no institucio-
nālās uz alternatīvo aprūpi bērniem, invalīdiem, cilvē-
kiem ar garīgām saslimšanām un vecākiem cilvēkiem. 
Latvijas pašvaldībās tas nozīmētu pamatīgas izmaiņas 
saistībā ar bērnunamiem un pansionātiem. Šajā jau-
tājumā vērojama liela plaisa starp teoriju un praksi, jo 
pašvaldības patlaban nesaņem pietiekamu atbalstu 
alternatīvās aprūpes nodrošināšanai – ne sociālo māju 
būvniecībai, ne citu veidu aktivitātēm, bet tas ir ļoti 
būtiski, gatavojoties šāda mēroga reformai.

Gatavojoties alternatīvajai aprūpei 
Latvijas pašvaldībās

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselī-
bas un sociālajos jautājumos silvija Šimfa sarunā ar 
žurnālu “Logs” uzsvēra, cik būtiski katram politiska-
jam lēmumam paredzēt arī finansējumu. viņa norā-
dīja, ka sākotnējie Labklājības ministrijas sagatavotie 
priekšlikumi deinstitucionalizācijas aktivitāšu īsteno-
šanai paredzēja 4000 klientu integrāciju sabiedrībā 
nākamo četru gadu laikā, par pamatu ņemot klienta 
vajadzību un spēju izvērtēšanu – vai cilvēks var dzīvot 
sabiedrībā vai tomēr klienta vajadzībām vislabāk at-
bilst uzturēšanās aprūpes iestādē. taču aktivitāšu plā-
nošanā netika ņemts vērā būtisks aspekts – šo klientu 
uzņemšanai laikus jāsāk gatavoties arī pašvaldībām: 

EiROPas KOmisija BaŽĪGa 
PaR TENDENCĒm LaTVijas 

sOCiĀLajĀ POLiTiKĀ



LPs PĀRsTĀVNiECĪBĀ BRisELĒ

LOGS24

“Labākajā gadījumā šiem procesiem jānorit paralēli, jo 
jāsagatavo arī jaunas mītnes, kur šie cilvēki dzīvos pēc 
institūcijas atstāšanas,” norāda s. Šimfa.

tāpat vēl viena problēma ir mazais grupu dzīvokļu 
skaits, kas nebūs pietiekams visiem jaunajiem klien-
tiem. Labklājības ministrijas sniegtās ziņas liecina, ka 
tikai 15% šo cilvēku saglabājusies saikne ar ģimeni, 
tātad pārējie pēc institūcijas pamešanas nevarēs rē-
ķināties ar atbalstu no tuvinieku puses. “Mēs zinām, 
cik slikta ir situācija ar brīvajām dzīvojamajām telpām 
– daudzkur telpas privatizētas un jaunu mājokļu būv
niecība praktiski nenotiek. Savukārt jaunu īres dzīvokļu 
būvniecībai pašvaldībām līdzekļi no valsts puses netiek 
piešķirti. Problēma ir milzīga,” situācijas nopietnību at-
klāja silvija Šimfa. Patlaban pozitīvi vērtējams tas, ka 
Labklājības ministrija deinstitucionalizācijas aktivitāšu 
plānošanā ņēmusi vērā Latvijas Pašvaldību savienības 
un nevalstisko organizāciju ieteikumus vairāk pievērst 
uzmanību tieši sagatavošanās posmam cilvēku integ-
rācijai sabiedrībā. tāpat jārod risinājumi sociālo dar-
binieku skaita palielināšanai sociālajos dienestos, jo 
institūcijas pametušajiem cilvēkiem sociālo darbinie-
ku atbalsts un palīdzība būs nepieciešama ik dienas.

Uz līdzīgām problēmām deinstitucionalizācijas akti-
vitāšu veiksmīgai īstenošanai norādīja arī Rīgas domes 
sociālās pārvaldes priekšnieks mārtiņš moors, uzsve-
rot, ka katrai reformai nepieciešami līdzekļi: “Reforma 
vienmēr prasa naudu vismaz trim lietām: darbinieku ap

mācībai, izmaiņām datubāzē un iedzīvotāju informēša
nai. Klientu nevar vienkārši paņemt un ielikt dzīvesvietā, 
pat ja tāda ir.” viņš tāpat atzina, ka vienlīdz būtiski ir 
paredzēt arī pārejas periodu, kad noteiktu laiku spē-
kā ir gan vecā, gan jaunā sistēma. sociālās pārvaldes 
priekšnieks kā vēl vienu paredzamo problēmu no-
rādīja uz sociālo darbinieku trūkumu, kuru atbalsts 
klientiem nenoliedzami būs ļoti svarīgs.

Deinstitucionalizācijas vēsmas Eiropā

Deinstitucionalizācijas pasākumi patlaban tiek aktīvi 
īstenoti virknē eiropas savienības valstu, taču reformu 
veikšanā atšķiras gan metodes, gan, protams, pieeja-
mais finansējums. 18. un 19. aprīlī Helsinkos (somijā) 
notikušajā eiropas sociālā tīkla konferencē somijas 
sociālo un veselības lietu ministrijas finanšu padom-
nieks arto Koho norādīja, ka viņa pārstāvētajā valstī 
sagatavots piecu gadu deinstitucionalizācijas plāns, 
taču politiskie lēmumi pamatoti finanšu iespējās, 
lai nodrošinātu plāna reālu īstenošanu. “Mēs aprēķi
nājām, ka no institūcijām būs jāpārvieto 1300 klientu, 
taču, gatavojot plānu, ņēmām vērā to, ka turpmākajos 
piecos gados šādu klientu skaits vēl vairāk palielināsies. 
Tāpēc kopējos aprēķinos iekļāvām 3600 klientu, ku
riem būs nepieciešami jauni mājokļi,” pieredzē dalījās 
koho.

Arvien vairāk jautājums par alternatīvo aprūpi aktuali-
zējas arī mūsu kaimiņvalstīs – Lietuvā un igaunijā. Lie-
tuvas sociālās drošības un darba ministrijā sagatavots 
plāns deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai. 
Atšķirībā no Latvijas tas nav eiropas komisijas mājas-
darbs, bet gan lietuviešu pašu vēlme, taču pagaidām 
vēl apjomīga aktivitāšu īstenošana nav sākusies. tā-
pat arī igaunijā patlaban notiek plašas diskusijas par 
deinstitucionalizācijas pasākumiem. No vienas pu-
ses, institūcijās sniegtie pakalpojumi ne vienmēr ir 
pietiekami kvalitatīvi, taču vienlaikus tie ir dārgi. No 
otras puses, ne visos gadījumos cilvēkam vispiemē-
rotākais risinājums ir mājas aprūpes pakalpojums, kas 
nepieciešamības gadījumā nav pieejams 24 stundas 
diennaktī.
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Daina Oliņa

Laikam gan pirmoreiz Latvijas Pašvaldību izpilddirek-
toru asociācijas (LPia) vēsturē 1. marta izbraukuma 
sēde bija tik salda. turklāt – veselīgi salda, jo, attaisnojot 
gan saldus novada nosaukumu, gan tā devīzi “saldus – 
medus piliens kurzemē”, gan ģerboni, kurā savienoti 16 
medus pilieni (15 pagasti un saldus pilsēta), ciemiņus te 

cienāja ne tikai ar stāstiem par novada veiksmēm, bet arī 
ar jaukos minitrauciņos fasētu medutiņu. Arī ar saldus 

senioru akordeo-
nistu ansambļa 
“akords” jestra-
jiem un garastā-
vokli augšupceļo-
šajiem priekšnesu-
miem.

saldus novada 
domes priekšsē-
dētāja indra Rassa, 
uzrunā sveicot tos 
daudzos izpild-
direktorus, kas 
pulcējās saldus 
kultūras centrā, 
solīja dalīties pie-

redzē tajās jomās, 
kuros pašvaldī-
ba jūtas spēcīga. 
i z p i l d d i re k t o r s 
Pēteris Dubra 
izteica prieku, ka 
kolēģi atbraukuši 
ciemos kuplā skai-
tā. Mērķi visiem 
kopēji, taču risi-
nājumi mēdz būt 
atšķirīgi, tāpēc 
vērts skatīties un 
mācīties citam no 
cita.

Mēs esam saldākais no visiem Latvijas novadiem, 
bet tāpat kā katrai maizītei sava garoziņa klāt, tā 
daudziem mūsu cilvēkiem sava lielā rūpe un dzīves 
rūgtums klāt. Sociālais dienests ir tas, kas cenšas ja 
ne tieši šo rūgtumu mazināt, tad profesionāli palīdzēt 
cilvēkiem ieraudzīt ceļu uz pārmaiņām.

Pirmā joma, kurā saldenieki bez liekas kautrības var 
atļauties uzsist paši sev uz pleca, ir sociālais darbs. krīzes 
gados tas paklupināja daudzas pašvaldības, tomēr 
saldus novadā ar neplānota-
jām problēmām ne vien tika 
galā, bet arī ieviesa dažādus 
jauninājumus. Aģentūras 
“sociālais dienests” direktore 
ina Behmane uzreiz minēja 
skaitli 28 tūkstoši – tāds ir 
novada iedzīvotāju skaits, jo 
daudzus rādītājus sociālajā 
sfērā vērtē uz tūkstoti iedzī-
votāju. (Šī un citas LPiA sēdes 
prezentācijas, kā vienmēr, 
atrodamas LPs interneta 
vietnē http://www.lps.lv/izpilddirektoru_asociacija/
?task=sessions&committee_id=1478).

saldus novada domes izglītības, sociālā un kultūras 
departamenta pārraudzībā ir trīs iestādes – pašvaldī-
bas aģentūra “sociālais dienests”, pansionāts “Ābeles” 
un dienas aprūpes centrs. Aģentūra izveidota drīz 
pēc novadu reformas, tomēr saknes daudzām idejām 
meklējamas daudz senāk, saldus rajona laikos.

Budžets sociālajām iestādēm un sociālo pakalpojumu 
sniegšanai izklausās varens – 1 351 486 jeb 8,5% no 
kopbudžeta, turklāt ar katru gadu tas nedaudz pieaug. 
49% sociālā budžeta izmaksā pabalstos. Pašvaldībā 
strādā 24 sociālie darbinieki un seši sociālā darba orga-
nizatori. Dažos pagastos gan abu profesiju pārstāvjiem 
ir pusslodzes, tātad saskaņā ar prasībām katrs pilda 
tikai savus uzdevumus. Mīnuss ir tas, ka otru pusslodzi 
nodrošina darbs kaimiņu pagastā, kas prasa papildu 
degvielu un laiku pārbraucienam. Novadam ir sociālie 
pedagogi un pat sociālie psihologi(!), viena no viņām 
pilda mobilā psihologa pienākumus, jo brauc visur, 
kur tas nepieciešams. Lielākoties viņa strādā ar gru-
pām, bieži palīdzību lūdz skolas, kam vairs neizdodas 
tikt galā ar pusaudžiem. Arī vecāki. Psihologa pakal-
pojumi uz vietas pārvaldēs attaisnojas. ir speciālisti 
darbam ar atkarīgām personām, arī nepilngadīgajiem 
likuma pārkāpējiem. sociālā māja ar krīzes istabām 
garantē to, ka novada iedzīvotāji var rast patvērumu 
jebkurā kļūmīgā situācijā – pēc ugunsgrēka, krīzes 
ģimenē utt. Dienas centram saldū ir “satelīti” pagastos 
(drīzumā tie būs visos pagastu centros!). Darbu jūtami 

“LEPOŠaNĀs maRaTONs” 
VissaLDĀKajĀ NOVaDĀ
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atvieglo politiskais atbalsts (visiem 104 darbiniekiem 
ir veselības apdrošināšanas polises), novembrī allaž 
notiek sociālo darbinieku svētki, kad ciemos nāk nova-
da vadība. Šis paldies ir ļoti nozīmīgs. Daudz dod arī 
ik ceturkšņa tikšanās ar sadraudzības novadiem (talsu, 
kuldīgas, Dobeles, kandavas un tukuma novadu).

2012. gadā sociālā dienesta palīdzību izmantoja 3400 
klientu jeb 11% iedzīvotāju, no tiem 1434 bija darb-
spējīgā vecumā. kopš pašvaldībām ir tiesības lemt 
par pabalstu piešķiršanas noteikumiem un to lielu-
mu, saldus novadā ieviesta stingra kārtība. katram 
tiek prasīta 12 stundu līdzdarbība. 2013. gadā ieviesti 
jauni pabalsti – īpašā gadījumā (piemēram, nespējot 
norēķināties par slimnīcas pakalpojumiem) var lūgt 
vienreizēju pabalstu (80% no minimālās algas), jaun-
dzimušos atbalsta ar 100 latiem, bet dižjubilāriem, 
sākot no 75 gadu vecuma, piešķir 30 latus. veselības 
pabalstu un brīvpusdienas saldus novadā piešķir tikai, 
vērtējot ienākumus, nevis īpašumā esošu auto un 
mājokli. Brīvpusdienas piešķir arī novadā deklarētiem 
bērniem, kas mācās citā pašvaldībā, kā arī arodskolu 
un tehnikumu audzēkņiem. ina Behmane gandarīti 
atzina, ka viņu aģentūras spēkos ir pozitīvi risināt kom-
plicētas situācijas un pavisam reti nākas atzīt savu bez-
spēcību. Prezentācija deva iespēju neklātienē apcie-
mot daudzas sociālās iestādes, bet izskaņā direktore 
parādīja “sapņu namu” – ēku, kur nākotnē saimniekos 
aģentūras kolektīvs.

sadalījušies grupās, izpilddirektori, maršrutiem rei-
zumis krustojoties, apciemoja mājinieku iecerētos 
objektus. saldus medicīnas centrs (sMC) vērtējams 

kā “uzņēmējdarbības sasnieguma stāsts”. tas atrodas 
agrākās saldus slimnīcas izremontētajā tā saucamajā 
jaunajā ēkā, bet blakus – slimnīcas vecajā ēkā viesojā-
mies dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības trau-

cējumiem, apbrīnā 
vērojot viņu prasmī-
go roku darinājumus 
arodapmācības spe-
ciālistu vadībā. sMC 
valdes priekšsēdētāja 
ingemara Harmsena 
stāstījums pārliecinā-
ja par to, ka panāku-
mus var gūt pat tik 
šķietami bezcerīgā 
jomā kā veselības 
aprūpe. interesanti, 
ka viņam ir arī pašvaldības izpilddirektora darba pie-
redze, tāpēc viņš solīja mazāk skaidrot ārstniecības 
nianses, bet vairāk – iespēju risināt izdzīvošanas prob-
lēmu. sMC ir privātās un publiskās kapitālsabiedrības 
piemērs, kur 75% pieder saldus novada pašvaldībai, 
bet 25% kaimiņiem – Brocēnu novadam. 2008. gadā 
te vēl darbojās daudzprofilu slimnīca, taču 2009. gadā 
viss mainījās, jo slimnīcai noteica aprūpes iestādes 
profilu. i. Harmsens neslēpa mērķi – nākotnē sama-
zināt izdevumus (protams, uz pacientu rēķina taupīt 
nedrīkst). vietējās apkures vietā pieslēgsies pilsētas 
centralizētajai siltumapgādei.

sMC veiksmīgi izmantojis eiropas savienības projektu 
iespējas, rodot iespēju iegādāties mūsdienīgus ārstnie-
cības līdzekļus, siltināt ēku. i. Harmsens ar biznesmeņa 
domāšanas vieglumu stāstīja pat par kredītsaistībām, 
kas ierindas cilvēka interpretācijā būtu žēluma caurvīts 
bēdu stāsts. Bankai viņi esot slikti klienti. izrādās, ne 
parādu dēļ. tieši otrādi – aizņēmumu izdodas dzēst 
raitāk, nekā paredzēts, samazinot bankas cerēto peļņu. 
teju centrs būs brīvs no kredīta. tagad jau izremontēts 
pirmais stāvs, tam sekos otrā stāva atdzimšana, kur pār-
celsies septiņas ārstu prakses. Mediķiem ne santīma 
nebūs jāmaksā par jaunajām telpām un iekārtojumu. 
turklāt domes nauda nav tērēta!

vērtīgs bija Pētera Dubras ieteikums kolēģiem pēc 
sMC apmeklējuma: “Droši uzticiet medicīnas iestādes 
vadību neārstam – cilvēkam, kurš prot skaitīt naudu! 
Protams, Ingemars strādā ideālā tandēmā ar savu viet
nieci – profesionālu mediķi.” Dažos gados, kopš valstī 
tika nolemts, ka saldū (tāpat kā daudzviet Latvijā) 
slimnīcas jālikvidē, saldenieki tomēr pamanījušies 
patstāvīgi ne tikai ķepuroties, bet pozitīvi risināt savu 
iedzīvotāju veselības aprūpi. Arī šī pieredze būtu atda-
rināšanas cienīgs paraugs, diemžēl saspringtais grafiks 
neparedzēja laiku izsmeļošai noslēpumu pētīšanai.

Nevalstiskās organizācijas 
ir mūsu novada demokrā
tijas augļi.

saldus novada pašvaldī-
bas Attīstības departa-
menta direktore sarmīte 
Ozoliņa skaidroja pašval-
dības sadarbību ar novada 
171 nevalstisko organizāciju 
(Nvo). Finansiālo atbalstu 
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tās saņem no diviem novada “maciņiem” – projektu 
fonda un atbalsta pasākumiem.

Pašvaldības projektu fondu izveidoja 1998. gadā ar 
Baltijas un Amerikas partnerības programmas atbalsta 
fonda palīdzību. Četras programmas (vispārējā, kultūras, 
jauniešu un LeADeR) finansē Nvo, kas darbojas veselī-
bas, vides, izglītības, sociālās, kultūras, sporta un mākslas 
jomā. 2013. gadā projektu fonda budžets ir 26 000 latu. 
vispārējo projektu programmā katra no atbalstītajām 
idejām var saņemt līdz tūkstotim latu. Jauniešu un kultū-
ras projektu programmā cits sadales princips – par labā-
ko atzītajai Nvo vienai jāapgūst viss piešķīrums (3000 
latu), parasti – novadā aktuālu problēmu risināšanai. 
katru gadu fonds saņem apmēram 40 Nvo pieteiku-
mus, atbalstīt izdodas gandrīz divas trešdaļas no tiem.

atbalsta pasākumiem saldus novada Nvo aktivi-
tāšu īstenošanai iespējams saņemt līdz 200 latiem. 
Pieteikumus var iesniegt visu gadu, kamēr beidzas 
finansējums.

Cits stāsts par pašvaldības deleģējuma līgumiem. tie 
noslēgti ar divām Nvo – saldus pilsētas pensionā-
ru biedrību un mākslu attīstības biedrību “ilizanna”. 
tā, piemēram, “ilizanna” saskaņā ar domes lēmumu 
saņem fiksētu naudas summu gadā kultūras aktivitāšu 
veikšanai kapelleru namā (bijušajā galvenās bibliotē-
kas ēkā). Līgums nosaka aktivitātes, kādas “ilizannai” 
jāīsteno gada laikā, kā arī atskaitīšanās kārtību.

Atbalstu saņem arī pašvaldības pārstāvniecība bied-
rībā “Muižu un piļu asociācija”, dalība saldus rajona 
attīstības biedrībā un citi novada attīstību veicinoši 
pasākumi. 2012. gadā pašvaldība noslēgusi sadarbības 
memorandu ar tās teritorijā ietilpstošajām Nvo.

Būt radošam – tas ir veids, kā meklēt un atrast pašam 
savus risinājumus dažādās situācijās, nevis meklēt šķēr
šļus, vadoties pēc stingriem priekšnoteikumiem. Spēja 
un drosme būt radošam ir būtisks priekšnoteikums 

veiksmīgai savu nodomu 
realizācijai.

Radošuma spējas saldus 
novada izglītības pārvaldes 
vadītāja saulcerīte Levica 
apliecināja jau tūlīt, negai-
dīti aicinot zālē sēdošos 
sasveicināties ar saviem 
blakussēdētājiem, bet tad 
ķērās pie iecerētā stāstīju-
ma par profesionāli orien-

tēto programmu īstenošanu vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs novadā. Runātāja gan atzina, ka šis nosaukums 
daudzus pārsteidz – vai tiešām skolēnus pie darbgaldiem 
liekot? tā gluži nav, taču saldenieki laikus apzinājušies 
tradicionālās izglītības trūkumus, jo bieži vien vidusskolas 
beidzējam, kurš neiestājas augstskolā, īsts pielietojums 
iegūtajām zināšanām nav rodams. trūkst praktisko iema-
ņu un saiknes ar dzīvi. tomēr lielākā daļa pamatskolas 
beidzēju pašsaprotami turpināja mācības vidusskolā, bet 
profesionālo izglītību izvēlējās nedaudzi.

saldus novada izglītības nozares attīstības programmu 
izstrādāja 2009. gadā. Novadiem veidojoties, visur 
Latvijā jaunajās teritorijās daudz raižu radīja skolu nera-
cionālais izvietojums un atšķirīgais audzēkņu skaits. Lai 
izplānotu skolu tīkla optimizāciju, saldenieki izvirzīja 
kritērijus, kas pamatoti ar izmērāmiem rādītājiem katras 
izglītības iestādes novērtēšanai: skolēnu skaits, infra-
struktūras kvalitāte, mācību procesa kvalitāte un rezul-
tāti, saimnieciskā efektivitāte. secinājumi ļāva izstrādāt 
priekšlikumus iespējamām rīcības alternatīvām.

Attīstības programmas galvenais mērķis ir nodroši-
nāt kvalitatīvu, pieejamu un sasniedzamu vispārē-
jo izglītību saldus novadā, vienlaikus sistēmai jābūt 
saimnieciski efektīvai un jāattīsta visu līmeņu izglītības 
iestāžu infrastruktūra, tai jāņem vērā nelabvēlīgā demo-
grāfiskā prognoze. saldus novada skolu direktori ir 
beiguši apmācību uzņēmējdarbībā, kas viņiem ļauj 
ne vien būt labiem pedagogiem, bet arī domāt kā 
uzņēmējiem. iegaumējiet! Par vadītājam nepiecieša-
mo biznesa “nervu” todien dzirdējām ne reizi vien! 
Reorganizētās skolas darbojas sorosa fonda – Latvija ini-
ciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros, skolas kļūst 
par daudzfunkcionāliem centriem. visas novada skolas 
strādā e–vidē. ekonomiskie apstākļi mūsu dienās neļauj 
vecākiem sūtīt atvases apgūt arodu tālu no mājām, 
tāpēc rūpīgi tika analizēts saldus profesionālās vidus-
skolas (sPv) programmu piedāvājums, saistot ar tām arī 
pamatizglītības profesionāli orientētā virziena program-
mas. izpilddirektoru darba problēmām veltītā materiālā 
sīki analizēt saldenieku izvēlēto ceļu nav iespējams, 
tomēr interesentiem tas noteikti ir izpētes vērts. Minēšu 
tikai dažus piemērus: vairākās skolās ieviestā sporta 
programma sasaucas ar ugunsdrošības un ugunsdzē-
sības specialitāti sPv, Pampāļu pamatskolēni papildus 
apgūst informātikas programmu, ko var sekmīgi turpināt 
sPv, savukārt valodu programma nākotnē var noderēt 
gan “datoriķiem”, gan viesnīcu darbiniekiem.

Radoša bija arī stāstījuma izskaņa, kurā ar populārā 
multfilmu seriāla “Maša un lācis” neordināru ideju 
pārbagātās Mašas piemēru klātesošajiem tika node-
monstrēts, ka, par spīti grūtībām, pat lāci no ziemas 
miega iespējams pamodināt – tāpat kā laika garam un 
iespējām atbilstoši virzīt novada izglītības attīstību.

s. Levica: “Esam pārliecināti, ka katrai izglītības 
ie stādei jāpiedāvā kaut kas atšķirīgs, bērniem node
rīgs, tāpēc novada 18 skolās ir dažādas programmas – 
skolotāji mēģinājuši strādāt citādāk, bērni ir priecīgi 
mācīties citādāk; izmaiņas novada izglītības jomā 
palīdz iet jēgpilnu un mūsdienīgu pārmaiņu virzienā.”
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Par “veiksmes stāstu” uzskatāma Pii “Pasaciņa” reno-
vācija. Līdzekļus tai piešķīra “treknajos” gados, bet 
būvdarbus veica krīzes periodā, tāpēc izmaksas saruka 
par pusi. otra finansējuma puse ļāva uzcelt vēl vienu 
ēku, pilnībā atrisinot rindu problēmu.

Oriģinālas idejas un to īstenošana ir tā sāls šķipsna, kas 
dod garšu gan ikdienas dzīvē, gan izklaides nozarē.

saldus novada kultūras 
darba vadītāja Zaiga 
Vēja savu stāstu sāka 
ar “gaismas pili”, kas 18 
tūkstošu kvadrātmetru 
platībā piedāvā ne tikai 
plašu grāmatu krājumu, 
bet arī atbilstošas telpas 
izstādēm, sanāksmēm 
un citiem pasākumiem. 
LNB Atbalsta biedrības 
konkursā par “gaismas 
nesējiem” sešu gadu 
laikā kurzemē nominē-
ti trīs saldus novada pagastu bibliotekāri. te notiek ne 
tikai populārā Muzeju nakts, bet pat Bibliotēku nakts! 
vēl viens Jaņa Rozentāla pilsētas zīmols ir saldus 
mākslas skola, tās pedagogi prasmīgi piesaista projektu 
līdzekļus dažādiem ārpusstundu pasākumiem, piemē-
ram, Rozentāla vasaras skoliņai, plenēram Rozentāla 
pilsētā un citiem. saldus mūzikas skola saņēmusi “labā-
kās skolas titulu” daudzos Latvijas mēroga konkursos. 
Arī paši saldenieki savās mājās rīko trīs konkursus: 
kopš 2001. gada – Latvijas mūzikas skolu jaunāko klašu 
audzēkņu etīžu konkursu klavierspēlē, bet kopš 2006. 
gada – kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu 

un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursu un 
kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu 
nodaļu audzēkņu konkursu. Abas “izcilnieces” šopa-
vasar saņēma godam nopelnīto – jaunas mājas pilsētas 
centrā. izpilddirektori plašās telpas, kur rūpīgi izdo-
māts katrs topošo mākslinieku un mūziķu izglītošanai 
un ērtībām nepieciešams sīkums, novērtēja vēl brīdi 
pirms oficiālās atklāšanas 22. martā.

Uz Jaņa Rozentāla saldus vēstures un mākslas muzeju 
pieredzes apmaiņā jābrauc tiem, kas uzskata, ka Latvijā 
ar mecenātismu ir pavisam slikti. Muzeja darbinieki visas 
saldū esošās bankas ir pratuši iesaistīt “muzeja draugu” 
kustībā! Pozitīvā publicitāte rosinājusi arī individuālos 
ziedotājus, kas papildinājuši muzeja krātuves. saldus 
novadā 11 kultūras namos un piecās kultūras darbam 
pielāgotās telpās strādā 18 kultūras darbinieki un 65 
amatiermākslas kolektīvi. Uz Dziesmu un deju svētkiem 
Rīgā šovasar pošas 30 kolektīvi ar 630 dalībniekiem! 
kultūras cilvēku veikumu saldus novadā godina ar vairā-
kām balvām – Jaņa Rozentāla prēmiju, titulu “Gada kul-
tūras darbinieks”, bet sekmīgākais amatiermākslas kolek-
tīva vadītājs katru gadu saņem balvu “kristāla zirgs”.

saldus mūzikas un mākslas skolas jaunās mītnes 
projekts jau guvis atzi-
nību valsts mērogā. 
Pirmoreiz Latvijā uzcel-
ta šāda ēka, kuras pro-
jekts tapa ciešā sazobē 
ar abu skolu vadību, 
tāpēc tajā pārdomāts 
katrs sīkums. Pieņemot, 
ka šo “izcilības stāstu” 
paraugam gribēs iepazīt 
daudzi, P. Dubra mudi-
nāja kolēģus ekskursijas 
pieteikt iepriekš.
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Sports apzīmē visu veidu fiziskās aktivitātes, kuras 
caur nejaušu vai organizētu piedalīšanos vērstas uz 
fiziskās un garīgās labsajūtas izteikšanu vai uzla
bošanu, sociālo attiecību veidošanu vai rezultātu 
sasniegšanu jebkura līmeņa sacensībās.

“Lielīšanās maratonu” 
(šā vārda vislabāka-
jā nozīmē) turpināja 
saldus novada sporta 
darba vadītāja Elga 
Grota. viņas vadī-
tie sporta entuziasti 
un vadītāji pilnībā 
attaisno nule citēto 
sporta hartas atziņu. 
Fiziskām aktivitātēm 
paredzētas 38 attīs-
tītas sporta bāzes – 
sporta komplekss, 18 

sporta spēļu zāles, peldbaseins, mototrase, BMX trase, 
futbola laukums (nākotnē tam lemts pārtapt stadionā, 
kura trūkums līdz šim novadā bijis jūtams), 13 sporta 
laukumi pie izglītības iestādēm, 12 smagatlētikas zāles, 
desmit pludmales volejbola laukumi utt. saldus ezerā 
atkal ierīkoti četri atklātie peldceliņi 25 m garumā. 
Novada sporta dzīves dzinulis ikdienā ir 24 sporta 
klubi un biedrības, kas organizē Latvijas un starp-
tautiskas sacensības. Novada atklātie čempionāti un 
kausu izcīņas notiek 18 sporta veidos. Reizi vai divas 
gadā pagastos notiek sporta dienas. Labākos izcilnie-
kus gada beigās cildina pasākumā “sporta zvaigznes”. 
tomēr pats nozīmīgākais ir fakts, ka katru vakaru nova-
da sporta zālēs organismam un muskuļiem ierūsēt 
neļauj ap 60 iedzīvotāju.

sportisko tematu papildināja Latvijas Futbola fede-
rācijas pārstāvja Guntara indriksona stāstījums par 
futbola laukumu apgaismošanas programmas iespē-
jām. sīkāk ar šo piedāvājumu varat iepazīties pre-
zentācijā vai izmantot kontaktinformācijas iespēju – 
stadioni @lff.lv.

savukārt Latvijas Nacionālā kinocentra direktore ilze 
Gailīte–Holmberga kopā ar speciālistiem aktualizē-
ja kinoteātru un kultūras namu digitalizācijas nepie-
ciešamību sakarā ar tehnoloģiju nomaiņu, kas neļauj 
demonstrēt mūsdienu tehnikā veidotās filmas. Latvijā 
darbojas 17 kinoteātri, astoņi no tiem pieder pašvaldī-
bām. Pieci kinoteātri atrodas Rīgā, bet 12 – reģionos, 
kas, protams, ir niecīgs skaits, salīdzinot ar vēstures 
faktu: 1991. gadā valstī darbojās ap tūkstoti lielāku un 
mazāku kinoteātru. Diemžēl tikai astoņi no esošajiem 
kinoteātriem spēj izmantot digitālo projekcijas tehniku. 
kultūras ministrija nākotnē solījusi atbalstu kinojomas 
mūsdienīgošanai, bet pagaidām par to jādomā pašval-
dībām – sākumam izpētot prezentācijas LPs mājaslapā.

Par sanāksmes izskaņas gaišo noti gādāja jaunās grā-
matas “Atmiņu Daugava” autors jānis ivars Padedzis 
un projekta autors jānis Dzenis ar emocionālu video-
prezentāciju un piedāvājumu pašvaldībām tiešām 
skaisto izdevumu iegādāties par īpašu cenu (www.
atminudaugava.lv ar to varat iepazīties arī jūs).

saldus novada izpilddirektors Pēteris Dubra: 
“Pārbraukt lielo Saldus novadu, kuram pa diagonāli ir 
aptuveni simts kilometru, ir tas pats kā aizbraukt līdz 
Rīgai, Liepājai, Ventspilij vai Klaipēdai. Esam apmie
rināti ar šo lielumu. Četros gados esam sapratuši, kas 
ir kas, pašiem liekas, ka arī cilvēki būs novērtējuši to, 
ka pēc apvienošanās dzīve nav pasliktinājusies, un pir
majā jūnijā veikumu gluži nenovērtēs ar “sitienu zem 
jostasvietas”. Jau vairākus gadus novada vadība regu
lāri apbraukā pagastu pārvaldes. Mums ir interesants 
veidojums – līdzsvarotas attīstības komisija, kur ietilpst 
visu pārvalžu un domes vadība. Katru mēnesi sanāksme 
notiek citā pagastā, bet pirms tam tiekamies ar iedzī
votājiem. Sākumā interesentu bija mazāk, tagad ļaudis 
aktivizējušies. Sevišķs gandarījums bija pēc sarunas kādā 
no nomaļajiem pagastiem, kur skola likvidēta un tiešām 
varētu vēlēties vēl daudzko. Ja tur iedzīvotāji atzina, ka 
sliktāk neesot ne par grama tiesu, to uztvērām gandrīz 
kā uzslavu, jo cenšamies strādāt tā, lai atbalsts tiktu gan 
pilsētai, gan laukiem.”
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Daina Oliņa

tā kooperāciju raksturojis viens no kustības teorē-
tiķiem Šarls Židē. Latvijas pašreizējā situācija – pēc-
krīzes un pirmsizaugsmes (vismaz cerētas) periods 
– šķietami atbilst šim spilgtajam vērtējumam. vai 
tā devusi pamatu kooperācijas attīstībai? Par to un 
pašvaldības iespējām atbalstīt uzņēmējus Latvijas 
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPiA) biedri 5. 
aprīlī diskutēja izbraukuma sēdē Rūjienas novadā.

Mājastēvs Rūjienas nova-
da izpilddirektors ivo 
Virsis uzrunā atgādināja 
gan šābrīža aktualitāti – 
stūrgalvīgo pavasari, gan 
izteica pieļāvumu, ka 
pavasara neskaidrās jaus-
mas uz Latvijas politiskās 
skatuves varētu turpināties 
līdz pat pašvaldību vēlē-
šanām vasarā. Aplausus 
izpelnījās vēlējums, lai 
“mūsu politiķi paliek savās 
vietās, tad arī mēs, izpilddirektori, paliksim savējās”. 
tomēr ne mazāku atbalstu guva i. virša alegorijām 
pārbagātais runas turpinājums: “Kāpēc mums būtu 
jāpaliek? Visi zina, ka Latvijā sācies darbs pie jaunas 
lugas iestudējuma – pašvaldību apvienošanās. Režisori 
ir zināmi, galvenais “vedējtēvs” ticis pie savas iecerētās 
lomas, gan jau arī mums kāda lomiņa tiks iedalīta. Pat 
pūra nauda jau noteikta. Kas atliks mums, izpilddirek
toriem? Saprecināto bērnu vecāku loma! Kurš cits gan 
rūpēsies par jaunlaulātajiem? Kurš posīs viņus jauna
jam ceļam? Domāju, ka tie būsim mēs. Turpmākais 
droši vien būs līdzīgs dzīvē vērotajam. Kādas pašvaldī
bas apprecēsies mīlestības, citas – naudas pēc, vēl citas 
– pagaidām nenojaušamu apsvērumu vadītas. Dažs 
pāris varbūt drīz izšķirsies un precēsies atkal no jauna, 
cits dzīvos kopā tikai 
pieraduma dēļ, bet 
cits – ilgi un laimīgi, ar 
gadiem veidojot kuplu 
ģimeni ar daudziem 
bērniem. Cieniet savus 
vecākus un savus bēr
nus, tad lielajā dzīves 
teātrī cienīs arī jūs!”

Rūjienas novada 
domes priekšsēdē-
tājs Guntis Gladkins 
tos, kuri atbraukuši 

uz Latvijas tālāko ziemeļu punktu, sveica ar līdz šim 
nedzirdētu vērtējumu: “Izpilddirektori ir tā vara, kas 
dara, bet tie, kuri bužina spalvas, nereti viņus izmanto.”

Pēc šīm kritiski paškritiskajām un līdzīgām sēdēm neti-
piskajām uzrunām sekoja tikpat neparasta uzstāšanās. 
kultūras nama direk-
tores Vitas melbārdes 
dziesmas, brīvi pastai-
gājoties starp skatītāju 
rindām, bija tik uzru-
nājošas, ka prasījās 
dziedāt līdzi. “Runājot 
spēku zaudē, bet dzie
dot iegūst. Varbūt tāpēc 
reizi piecos gados lat
vieši pulcējas savos 
Dziesmu svētkos, lai 
uzkrātu spēkus. Varbūt 
esam līdzīgi zālei – jo 
vairāk mūs min kājām, jo dziļākas un spēcīgākas saknes 
iegūstam. Mūsu senči prata pieskandināt telpu pirms 
kopīgas pasēdēšanas. Aicinu jūs darīt to pašu, kopā 
nodziedot spēka dziesmu “Bēdu manu, lielu bēdu”!” 
kaut arī neviens zālē sēdošais precīzi neuzminēja 
vadības zelta likumu, tomēr aiz auss to likt bija gatavs 
katrs: “Esi tāds vadītājs, kādu tu vēlētos pats sev.”

Gunta Gladkina prezentāciju par Rūjienas novadu 
šoreiz sīki nepārstāstīsim, jo 2012. gada jūnijā “Logs” 
viesojās visziemeļnieciskākajā novadā. Rudens pusē 
aprakstījām novada veiksmes kopā ar citām finālam 
izvirzītajām “eiropas Gada pašvaldībām”. Atgādināšu 
tikai svarīgāko, bet drīzāk mudināšu vasaras brīvbrīdī 
aizbraukt turp pašiem, jo nosebojies pavasaris pastai-
gā neļāva pilnasinīgi izbaudīt Rūjienas piedāvājumu. 
Pat, neturot rokās tūrisma ceļvedi vai minēto “Loga” 
numuru, tukšā neaizbrauksit, jo katrā no iepazītgri-
bētājiem svarīgajiem objektiem noteikti satiksit kādu 
aizrautīgu stāstnieku, kas “savu Rūjienu” spēs padarīt 
arī par “jūsējo”.

Pilsētas kontūra atgādina putnu lidojumā, arī jaun-
izveidotā novada robežās ar iztēli apveltīts pētītājs 
samanīs kādu lidoni. Apdzīvoto stārķa ligzdu centrā 
saredzēt var pat bez īpašas piepūles, tāpēc neordi-
nāri domājošie rūjienieši pērn iesaistījās “putnu paš-
valdību” salidojumā un pilsētas centrā atklāja jaunu 
vides objektu “Ligzda”, cerot, ka novada “lig zda” 
pamazām kļūs apdzīvotāka. 2009. gadā izveidotā 
novada lidojums daudzās jomās ir tiešām apbrīnas 
cienīgs. Par spīti attālumam no galvaspilsētas, lielo 
uzņēmumu trūkumam, nelielajam iedzīvotāju skai-

NaBaDZĪBas mEiTa 
UN PĀRTiCĪBas mĀTE
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tam, kas tāpat kā citur Latvijā nepieaug, bet drīzāk 
samazinās (“Līdzekļus jaunās paaudzes izglītībā un 
brīvā laika pavadīšanā guldām, taču lietotāju skaits 
diemžēl sarūk,” rūgtumu neslēpa Guntis Gladkins). 
tomēr uzreiz piebildīšu, ka ir arī pretēji piemē-
ri – jauni un enerģiski ļaudis, kuri no galvaspilsētas 
reģiona dodas šurp, lai īstenotu kādu ierosmi. tas 
liecina, ka pašvaldība visiem spēkiem cenšas atbalstīt 
uzņēmīgus ļaudis, nevis klupināt ar ierobežojumiem 
un prasībām. Novada vadība palīdz izdzīvot tiem, 
kas nevēlas meklēt laimi citur. tāpēc nebija pārstei-
guma, vēlāk uzzinot, ka Rūjienas novadā vēlēšanām 
pieteikts tikai viens saraksts. Ja novadā neatrodas 
spēki, kas jūtas gatavi vadīt un darīt labāk par pašrei-
zējiem deputātiem, vai paģērēt vēl kādu sarakstu nav 
“demokrātijas imitācija”?

Rūjienas novadam ir daudz īpašu, nostāstiem apvītu 
objektu un notikumu – trīs (!) kārļa Zemdegas piemi-
nekļi, viņa mūsdienu amata brāļa – novadnieka tēl-
nieka Andra vārpas daudzveidīgās “pēdas” gan vidē, 
gan sadzīvē (viņa kaldinātu bronzas medaļu saņem 
jaundzimušie, bet statueti – Goda pilsoņi), Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikā speciāli vietējai varai celtā 
domes ēka, Rūjienas vidusskola un tās sporta halle 
ar unikālajiem sienas dekoriem – vimpeļu kolekciju, 
divu izstāžu zāļu senās vērtības un neparastie mūsdie-
nu ieguvumi – pat no koka darināta Lielvārdes josta 
un Japānas istaba. tieši ar tālās Hokaido salas ļaudīm 
piecos gados izveidojušās vissiltākās attiecības, bet 
“romāna” cienīgs būtu stāsts par veiksmīgo nejaušību, 
kas satuvināja Rūjienas un Higašikavas pašvaldību. 
“Rūjienas saldējums” ilgus gadus ir bijis lielākais uzņē-
mums un atpazīstamākais simbols, tomēr G. Gladkins 
uzsvēra, ka rēķināties tikai ar vienu balstu būtu viegl-
prātīgi, tāpēc novadam rodas vēl citi zīmoli.

Rūjienas novada Attīstības nodaļas vadītāja ieva 
Zemīte (ar mākslinieku Zemīšu kuplo ģimeni saistās 
vēl kāds novada veik-
smes stāsts – oleru 
muižas atjaunošana un 
atdzimšana) iepazīs-
tināja ar realizētajiem 
projektiem. saprotot, 
ka visu pašvaldību 
izpilddirektori veic 
līdzīgus darbus, runā-
tāja centās mazāk vir-
knēt formālos projek-
tu skaitļus, bet vairāk 
raksturot virtuves pusi. 
Prieks par eRAF projek-
tiem satiksmes drošībai, kas atrisinājuši samilzušas 
problēmas. Arī LAD naudu novads centies ieguldīt 
ceļu sakārtošanā. Latvijā atbalstīja astoņus mazpilsētu 
apzaļumošanas projektus, un Rūjiena bija to skaitā. 
Rūjieniešiem šajā jomā jau bija uzkrāta pieredze, jo 
2006. gadā līdzīgu projektu viņi izstrādāja ar tuvāka-
jiem kaimiņiem un sadarbības partneriem daudzās 
jomās – igauņiem.

Ar eLFLA finansējumu uzcelta sporta halle Rūjienā un 
sporta laukums Jeru pagasta endzeles ciemā. Nākotnē 
tādu plāno arī novada centrā. Par multifunkcionālo 
jaunatnes iniciatīvu centru vislielākais paldies pienā-
kas Šveices atbalstam. Novads nekavējies izmantot 
arī vides piesārņojuma samazināšanai paredzētās 
atbalsta iespējas. Novadā saudzīgi izturas pret seno 
apbūvi, tāpēc visai sarežģīts uzdevums bija risināt 
siltināšanas projektus tā, lai atrastu kompromisu starp 
komfortu un vēsturisko vērtību.

Pašlaik lielie projekti īstenoti, bet ievu Zemīti šis 
klusinātais posms priecē – atliek laika pārdomām 
par plāniem. Prezentāciju noslēdza slaids “ieceres” 
– ģerbonī iekodētā linu zieda nozīmes iedzīvināša-
na novadā, sporta laukums Rūjienā, jauna kapliča, 
atbalsts grāmatu izdošanai, kas iemūžina Rūjienas 
vēsturi, novada izcilās personības un savdabīgo rūve-
niešu valodu. tik “kluss” ir klusais periods projektu 
cilvēkiem!

tūrisma un uzņēmēj-
darbības speciāliste 
Guna Ķibere uzskatā-
ma par novada attīstī-
bas galveno dzenskrū-
vi, kura nepārtraukti 
izdomā jaunas iespējas 
uzņēmēju atbalstam (arī 
šī pieredze detalizēti 
aprakstīta “Logā”, tāpēc 
atgādināšu būtisko, pie 
reizes rosinu braukt visu 
izzināt klātienē, jo rūjie-

nieši allaž ir pretimnākoši pieredzes apguvējiem – 
varbūt tāpēc, ka paši daudzko aizgūst no citiem, 
to nemaz neslēpjot). svarīga ir atziņa, ka atbalsts, 
kas nepieciešams uzņēmējiem, nav nekas tāds, ko 
nespētu “pacelt” pat neliela pašvaldība. Radošuma 
balvu pērn Rūjienas novada uzņēmīgie ļaudis bija 
godam nopelnījuši. 2001. gadā izveidots Rūjienas 
tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs (visai netipisks salikums, kas darbojas per-
fekti!), ko veiksmīgi vada Guna. te uzņēmējiem bez 
maksas pieejami dažādi biroja pakalpojumi – kopē-
šana, drukāšana, internets, palīdzība reklāmas jomā, 
konsultācijas.

Atbalsts uzņēmējiem ir vispusīgs, prezentācijas 
vienā lapā pat grūti satilpināms – tikšanās reizi trijos 
mēnešos (uzklausītie ieteikumi līdz nākamajai reizei 
noteikti jāīsteno – atstājot tos bez ievērības, citreiz 
uzņēmējs vairs netērēs laiku neauglīgai sēdēšanai!); 
tūrisma bukletu izdošana, reklāmas materiālu izvei-
de, uzņēmēju sadaļa Rūjienas mājaslapā (arī te savē-
jos reklamē bez maksas); telpu īres atlaides pašvaldī-
bai piederošajās ēkās (krīzes laikā sāktas, tās turpina 
joprojām), reklāmas filmas izveide (tā skatāma www.
rujiena.lv); finansiāls atbalsts dalībai izstādēs un pie-
redzes braucieniem; tirdziņu, semināru un kursu 
organizēšana.
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Īpašs stāsts par novada suvenīriem, jo G. Ķibere 
uzskata par nepieļaujamu pašvaldības ciemiņiem 
dalīt Ķīnā ražotas piemiņas veltes. kāpēc gan uz to 
nemudināt vietējos amatniekus un suvenīrus nepirkt 
no viņiem? Linu auduma maisiņi un austas grāmat-
zīmes ar Rūjienas vārdu, keramikas “ligzdiņas”, koka 
suvenīri, piemēram, zeķu lāpāmās “sēnītes”, dažādas 
“ēdamlietas” ar Rūjienas simbolu un oriģināliem tek-
stiem (“Liepkalnu” cepumi, lielo ogu (ķirbja) sukādes). 
svarīgs ir princips – savējie savējiem, ko Guna Ķibere 
lika pie sirds kolēģiem citās pašvaldībās. Ja nepiecie-
šamas mēbeles, labāk izmantot savējo darinājumus, 
kaut arī tie izmaksātu nedaudz dārgāk nekā internetā 
nopērkamie priekšmeti.

visus novada uzņēmējus – lielus un mazus – nesauk-
sim, te veiksmīgi attīstās arī zemnieku saimniecības 
– govis un zirgi, cūkas un aitas (viena no pēdējo gadu 
prioritātēm), biškopība, dārzeņu un ogu audzēšana. 
Ne mazāk veiksmīgi Guna šos uzņēmējus “samiksē” 
– piemēram, vietējā rabarberu audzētāja produkcija 
pārtop rabarberu saldējumā.

Gunas Ķiberes tēzi par pieredzes apmaiņas braucienu 
lietderību izpilddirektoriem apliecināja arī “lietiskais 
pierādījums” – kooperatīva “Rūjienas oga” vadītājs 
artis Lielbārdis. viņa 
mamma inta Jeru pagastā 
ilgus gadus audzēja visda-
žādākos ķirbjus – savam 
priekam. G. Ķiberei radās 
doma “lielo ogu” sukādes 
izmantot novada suvenīru 
klāstā. krīzes gados dēlam 
nācās mainīt biznesa vir-
zienu, un igaunijas Polli 
dārzkopības pētījumu 
centrā interesants likās 
eksperimentālais cehs, 
kur pārstrādā nelielas ogu 
partijas. tā pamazām ķirbju audzēšana ģimenē uzņē-
ma jaunus apgriezienus. Ķirbju biezenis nelikās pārāk 
“ejoša prece”, jo attieksme pret ķirbjiem nav vien-
nozīmīga. turpretim visi novērtē biezsulu ar smilts-
ērkšķu un cidoniju skābeno piedevu (fasētu nelielās 
pudelītēs, to nogaršoja un par gardu atzina LPiA sēdes 
dalībnieki). Pati ķirbju audzētāja inta Lielbārde todien 
kultūras namā izrādīja īstu veselības arsenālu no ķir-
bjiem, cidonijām un smiltsērk šķiem. Artis Lielbārdis 
atzina, ka īstus apgriezienus jaunais bizness uzņēmis 

pērn, kad oficiāli nodibināts kooperatīvs. tajā ir 12 
biedru, kas audzē ne tikai jau minētās ogas, bet arī 
tradicionālās avenes, zemenes, upenes. kooperatīvā 
iesaistījušies arī kaimiņi no Naukšēnu novada. Audzēt 
māk daudzi lauku ļaudis, taču viņus biedē realizā-
cijas grūtības. kooperatīvs apzinājis biedru iespējas 
un izskaitļojis apjomu, ko spēj realizēt. Pašvaldība ir 
vidutājs, kas apzina un uzrunā šķietamos konkuren-
tus, sasēdina viņus pie viena galda.

Pēc A. Lielbārža uzstāšanās vēlreiz vārdu ņēma Guna 
Ķibere, kura pastāstīja, ka tagad, kad ogu audzētāju 
bizness ir nokārtots, uzmanība tiks pievērsta sīk-
dzīvnieku un putnu audzētājiem. saimniecībās no 
tuvākiem un tālākiem ceļiem atgriezušies pieaugu-
šie bērni, kas nespēj rast sev “pielietojumu”. varbūt 
kādus iedvesmos Gunas jaunās idejas? ierasts, ka biz-
nesa ļaudis savas ieceres tur noslēpumā, bet rūjienie-
ši darbojas pēc citiem principiem un nejūtas vīlušies.

Beverīnas novada izpild-
direktors sandris Brālēns 
dalījās pieredzē koope-
rācijas veicināšanā savā 
novadā. sīkāk novada pie-
redzi, pašvaldības iespē-
jas un šķēršļus atbalstīt 
kooperāciju, kā arī intere-
santu ieskatu kopdarbības 
vēsturē skatiet LPiA sēdes 
prezentāciju sakopojumā 

http://www.lps.lv/izpilddirektoru_asociacija/?task=
sessions&committee_id=1484.

Rūjienas novada pieredzi papildināšu tikai ar beverī-
niešu galvenajām atziņām:
* kooperatīvi ienes rosīgumu saimnieciskajā dzīvē, jo 
veic tos darbus, kas paliktu nedarīti, ja kooperatīvu 
nebūtu. var teikt arī, ka tie rada jaunas un labas darba 
vietas.
* kooperācija parasti dzimst apstākļos, kad daudzi 
cilvēki cieš no nabadzības, posta un netaisnības. 
kooperatīvu biedri neorganizē revolūcijas un negata-
vo valsts apvērsumus, bet paši uzņemas atbildību par 
savu dzīvi un padara to labāku.
* Nav tādas dzīves jomas, kurā cilvēki nevarētu orga-
nizēties kooperācijai.

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece 
Rigonda Lerhe sanāksmes dalībniekus informēja par 
vietējo pārtikas produktu īpatsvara palielināšanas 
iespējām vietējā patēriņā (skaitļus un grafikus par 
kooperatīvo sabiedrību skaitu un darbības jomām 
izpētiet prezentācijā!), tomēr viņas teiktais sasaucās 
ar iepriekšējo runātāju viedokli.

R. Lerhe uzsvēra Latvijas eksporta bilances lielāko 
problēmu – tikai puse ir pārstrādāti produkti, tātad – 
ar pievienotu vērtību. Mūsu vietējā pārtika uzskatāma 
par nacionālo bagātību (pašlaik tikai 65% ir pašmā-
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ju pārtika, tāpēc izvirzīts mērķis līdz 2020. gadam 
par 7% palielināt vietējās pārtikas īpatsvaru patēri-
ņā). Pagaidām niecīgs ir pašmāju produktu īpatsvars 
iepirkumos, jo vietējie nespēj nodrošināt vajadzīgo 
apjomu, regularitāti un zemāko cenu. ZM pārstāve 
mudināja iepirkumus dalīt lotēs. ievērību pelna ZM 
izstrādātais kalendārs, kur atzīmēts laiks, kad tirgū 
pieejami dažādi vietējie augļi un ogas; iecere veidot 
vēl vienu “zaļās karotītes” radinieci – produktiem, kas 
gan nav audzēti pašu mājās, bet ir pilnībā pārstrādāti 
Latvijā; kā arī plānota lauku attīstības konsultantu 
iesaiste vietējās produkcijas noieta palielināšanā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLkC) 
valdes priekšsēdētājs mārtiņš Cimermanis iepazīstinā-
ja ar centra jaunāko projektu, kurā pēta atbalsta iespē-
jas vietējo pārtikas produktu iepirkumu veicināšanai.

LPs padomniece sniedze sproģe, uzjundot disku-
siju, analizēja vairāku novadu pieredzi. salacgrīvas 
novads sevi deklarējis kā “zaļo novadu”, lai veicinātu 
un popularizētu veselīgu, ekonomisku, dabai un 
cilvēkam draudzīgu ilgtspējīgu dzīvesveida un saim-
niecisko darbību. kokneses novads prasmīgi stimulē 
vietējo produktu izmantošanu iepirkumos – zināmi 
apjomi produktiem, kas nepieciešami ēdināšanas 
iestādēm, un tam, ko saražo pašu mājās. Šos datus 
liek kopā un vērtē, ko vajag iepirkt no malas.

Par Apes novada pieredzi sadarbībā ar pārrobežas 
kaimiņiem igaunijā (arī tā ne reizi vien cildināta 
žurnālā “Logs”) stāstīja Apes novada domes priekš-
sēdētāja astrīda Harju. Atzinīgus vārdus viņa veltīja 

pasākuma saimniekiem – rūjieniešiem, kas “grib dzī
vot, strādāt un audzināt savus bērnus savā dzimtajā 
novadā”. Ar šo domu Latvijas pierobežā dzīvo arī 
apenieši kopā ar četrām pašvaldībām no setomā 
reģiona. Pēdējo gadu laikā darīts daudz, lai veicinā-
tu vietējās produkcijas ražošanu un noietu. Abām 
sadarbības pusēm ir kopēja “tirgošanās lapa”, Apē 
plāno atvērt tirgošanās māju. interesanti, ka igaunijā 
atdzimusi darvas ražošana – šo ekoloģisko materiā-
lu skandināvi labprāt izmanto guļbūvēs. Niša esot 
pabrīva! Apes novada četrās skolās izvietoti darbgaldi 
kokapstrādei, ko vakaros var izmantot citi interesenti. 
Pagaidām novadā īpašs kooperatīvs nav nodibināts, 
tomēr kopdarbības formas mazajiem uzņēmējiem 
ir! Līdzīgi rūjieniešiem arī Apes pašvaldība atbalsta 
uzņēmējus ar telpām, pieredzes apmaiņas braucie-
niem un padomiem projektu rakstīšanā.

Žurnālā esam jau stāstījuši un izrādījuši vairākus 
novada iepazīšanai paredzētos objektus. LPiA sēdes 
dalībnieki apmeklēja vidusskolu un sporta halli, spe-
ciālo pirmsskolas izglītības iestādi “vārpiņa” ar sešām 
izglītības programmām un radošiem meklējumiem 
bērnu veselības atjaunošanā; arī izstāžu zāli. Šoreiz 
sīkāk par jaunumu, kurā tikko nožuvusi krāsa. vietējie 
to raksturoja kā “divi vienā”, jo skaisti izremontētajā 
Rūjienas novada tautskolas namā atvēlētas telpas 
arī apsviedīgajām “rūzelēm”, kas vairākus gadus kopā 
sanākšanas reizēs savas prasmes nodeva cita citai, bet 
pērn oficiāli nodibināja amatnieku biedrību “Rūzele”. 
Guna Ķibere ir tās valdes priekšsēdētāja, bet viņa prot 
ne tikai rokdarbus vien – interesentiem viņa māca 
cept gardo maizi, ko nobaudīja arī izpilddirektori.
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Elita Kresse,
LPs padomniece ārējo sakaru jautājumos,

un Kristīne Kūlīte,
LPs ārējo sakaru speciāliste

Pirms kāda laiciņa, kad sau-
līte deva mānīgu zīmi, ka 
pavasaris vairs nav aiz kal-
niem, bet sniegs joprojām 
spītīgi apskāvis zemi, LPs 
ģenerālsekretāre mudīte 
Priede un ārējo sakaru 
speciālistes Elita Kresse un 

Kristīne Kūlīte devās uz Priekules novadu, lai pārlie-
cinātos, vai prieks patiesi mājo Priekulē.

vai jūs zināt, ka Priekules novada ģerbonī, kas apstip-
rināts 2010. gadā, atspoguļots ikars – muižas kalējs, 
kurš pirms vairākiem gadu simtiem no baznīcas torņa 
veicis lidojuma mēģinājumu ar paša izgatavotiem 
spārniem? tas viņam esot arī izdevies – apmetis divus 
riņķus ap baznīcas torni un nokritis divu kilometru 
attālumā no Priekules. toreiz lidojumu pasludināja 
par nepiedodamu Dieva zaimošanu, tāpēc kalējs tika 
sadedzināts uz sārta Grobiņā.

Šī leģenda novadā dzīvo vēl šobaltdien, un ik gadu 
augustā par godu ikaram tiek svinēti lielākie nova-
da svētki, uz kuriem aicina arī draugus no ārvalstu 
pašvaldībām. Šāgada vasarā svētki norisināsies jau 
desmito reizi.

Jau atverot Priekules novada domes durvis, nojau-
tām, ka prieks te varētu mājot, jo smaidīgā domes 
priekšsēdētāja Vija jablonska, Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītājs modris Baumanis un virgas pagasta 
pārvaldes vadītāja Ruta Balode kā senus draugus mūs 
sirsnīgi aicināja iekšā.

tā kā ārējie sakari ir mūsu specialitāte, tad pirmais, 
kas mūs interesēja, – novada sadarbība ar citu zemju 
pašvaldībām.

Jau vairāku gadu garumā Priekules novadam izveido-
jusies cieša sadraudzība ar kaimiņu pašvaldību Lietuvā 
– skodu. sadarbība notiek dažādās jomās, tajā skaitā 
kultūras, sporta un izglītības jomā. Priekules novada 
uzņēmēji un amatnieki piedalās skodas ikgadējos 

rudens gadatirgos. Pagājušā gada oktobrī ar pašu 
ražotajām veltēm uz gadatirgu devušies 12 novada tir-
gotāji, kā arī Priekules un kazdangas apvienotais pūtē-
ju orķestris un radošo pieaugušo klubs “saspraude”, 
kas organizējuši radošās darbnīcas. tā esot lieliska 
iespēja parādīt gan sevi un savu produkciju, gan mācī-
ties lietuviešu lielo mākslu tirgoties. Abu draudzīgo 
pašvaldību pārstāvji un iedzīvotāji bieži tiekoties viens 
otra rīkotajos kultūras un sporta pasākumos.

skodā 16. februārī tika atzīmēta Lietuvas neatkarī-
bas 95. gadskārta. svinīgajā pasākumā, kas sākās 
ar Lietuvas, Latvijas un eiropas savienības karogu 
pacelšanu centrālajā laukumā, aizlūguma dievkalpo-
jumu baznīcā un svētku sarīkojumu skodas kultūras 
centrā, piedalījās arī Priekules pašvaldības pārstāv-
ji. koncertā uzstājās Priekules novada māksliniecis-
kās pašdarbības kolektīvi, kalētu jauktais koris ar 
savu diriģenti olitu Mauerzaku priekšgalā un Lienes 

PRiEKs PaTiEsi 
mĀjO PRiEKULĒ!
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Rihteres vadītais Priekules vidusskolas jauniešu deju 
kolektīvs, kas dibināts nesen un kam šī bija viena 
no pirmajām uzstāšanās reizēm. Priekules novada 
dejiski dziedošais sveiciens noslēdzās ar Priekules 
himnu “Mēs lidosim”, un pēc skanīgā noslēguma 
akorda sirsnīgus sveicienus skodeniekiem lietuviski 
veltīja Priekules novada domes priekšsēdētāja vija 
Jablonska. katrs šāds pasākums tuvina latviešus un 
lietuviešus, jo tā ir lieliska iespēja dalīties pieredzē 
par dzīvi abpus robežai.

Cieša draudzība Priekules novadam izveidojusies 
ar Torsas komūnu Zviedrijā. sākotnēji šī draudzība 
veidojusies starp virgas pagasta pašvaldību un torsas 
komūnu, bet pēc novadu izveidošanās sadarbība 
notiek visa novada mērogā.

torsas komūnā desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits 
krities gandrīz uz pusi – no 12 tūkstošiem līdz 6800, un 
tos pārstāv 35 deputāti. Līdzīgi kā Priekulē arī torsas 
komūnā darbojas daudz dažādu apvienību – vecā-
ku biedrības skolās, uzņēmēju, dažādu speciālistu, 
sportistu apvienības, kas apvieno gan vispopulārākā 
veida – florbola, gan arī citu veidu pārstāvjus, nesen 
uzcelta speciāla sporta halle. izplatītas ir biedrības, 
kas pārstāv ciematus un apdzīvotas vietas.

katras domes sēdes sākumā pusstunda tiek veltī-
ta iedzīvotāju jautājumiem, uz ko uzreiz jāatbild. 
Galvenais nosacījums – jautājums skar komūnu kopu-
mā, nevis kādu individuāli, un klāt ir pats jautājuma 
uzdevējs. Ja vismaz desmit procenti balsstiesīgo vēlas 
ierosināt tautas nobalsošanu, deputātiem šāda iespē-
ja jāizvērtē. taču tautas balsojumam ir padomdevēja 
raksturs – politiķi var pieņemt arī lēmumu, kas ar to 
nesaskan.

Par godu abu pašvaldību draudzībai virgas pagastā 
2001. gadā tika atklāts savdabīgs piemineklis – kreisās 

kājas 56. izmēra čuguna 
zābaks. Pēc nostāstiem, 
Lielā Ziemeļu kara laikā 
1701. gada ziemā virgā 
atradās karaļa kārļa Xii 
vadītā zviedru karaspēka 
nometne. karalis cīņas 
karstumā zābaku pazau-
dējis pie Rīgas, spilves 
pļavās, bet virgā tas 
izmantots kā simbols. 
Piemiņas zīmes idejas 
autors ir vēsturnieks 
Rihards Rubīns, ideju 

īstenojis tēlnieks Raimonds Gabaliņš un mākslinieks 
Raimonds kalniņš.

kad Priekules novada domes priekšsēdētājai vijai 
Jablonskai jautājām par novada vērtībām un priori-
tātēm, viņa bez vilcināšanās atbildēja: “Cilvēki mums 
ir zelts.”

Pašvaldības vadītāja uzsvēra, ka Priekules novadā ir 
ļoti aktīvi iedzīvotāji – gan veci, gan jauni. Īpašs prieks 
esot par katru novadā piedzimušo bērniņu. kopš 
2011. gada jūnija starptautiskajā bērnu aizsardzības 
dienā uz Ģimeņu dārza veidošanu tiek aicināti gada 
laikā dzimušie novada bērniņi un viņu vecāki, lai 
iestādītu ozolu un liepu. Ģimenes tiek sveiktas un 
dāvanā saņem dārza darbiem noderīgu inventāru.

Priekules novadā darbojas 30 nevalstiskās organizā-
cijas, kas aktīvi raksta projektus un piesaista finansē-
jumu savu ieceru īstenošanai. Lūk, daži no tiem.

Ar eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
atbalstu Priekulē īstenots projekts, kas tiešā veidā 
ir saistīts ar kopējo lauku attīstību – “Hokeja un 
slidošanas laukuma apmaļu (bortu) un minigolfa 

laukuma un inventāra iegāde”. Projekta īstenošana 
bija iespējama, pateicoties biedrības “Liepājas rajo-
na partnerība” aktivitātei un LeADeR programmai. 
izmantojot piešķirto atbalstu, laukumā pie Priekules 
kultūras nama izveidotais slidošanas laukums piesais-
ta daudzus novada iedzīvotājus un viesus. Ziemā tā ir 
iespēja droši slidot un spēlēt hokeju, savukārt vasarā 
– spēlēt minigolfu. Jau pirms slidotavas svinīgās atklā-
šanas slidotāju aktivitāte bija liela – kopš 21. janvāra, 
kad tika uzliets ledus, mazi un lieli slidotāji to iemēģi-
nāja gan dienas laikā, gan vēlās vakara stundās.

virgas pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Balode LPs 
delegācijai izrādīja Purmsātu brīvā laika pavadīša-
nas centru, kura apkārtne labiekārtota, pateicoties 
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Hipotēku bankas klientu kluba “Mēs paši” atbalstam. 
Projekta rezultātā izlīdzināta pirms tam nelīdzenā 
zeme, iesēts jauns zālājs, iestādīti košumkrūmi un 
puķes, izveidoti trīs glīti soliņi un iegādātas trīs skais-
tas āra lampiņas. Centrs uzcelts uz saimniecības ēkas 
pamatiem un iekārtots, izmantojot gan pašvaldības 
finanšu līdzekļus, gan projektos pieejamo finansē-
jumu. kad ieradāmies centrā, arī šeit izjutām, ka te 
mājo prieks – centrs bija pilns ar jauniem un veciem, 
un katrs ar kaut ko aktīvi nodarbojās. Divas kundzītes 
azartiski spēlēja galda hokeju un sajūsmā spiedza, ja 
izdevās iemest ripu pretinieces vārtos.

kalētos mums bija iespēja redzēt vēl kādu īstenotu 
projektu – meža parku “Priediens”. tur mūs sagaidīja 
kalētu pagasta pārvaldes vadītāja agrita Driviņa, vai-
cādama, vai mēs zinot, kas ir irsis, un cienādama ar iršu 
medu. izrādās – tā 19. gadsimtā esot saukuši briedi.

Ar šo meža parku saistās kāds nostāsts, kas vēsta par 
to, ka 19. gadsimta beigās pie barona Noldes viesojies 
krievu cars Romanovs un Noldes briežu dārzā medī-
bās nošāvis irsi. Bet iršu medus gan būtu jānogaršo 
katram saldummīlim! Diemžēl recepti mums neizde-
vās izdibināt, tomēr dažas sastāvdaļas spējām noteikt 
– kondensētais piens, magones un lāse alkohola.

Pēc brīža, nebēdādamas par ziemas spītīgo nepiekā-
pību, pieslēpoja kalētu pagasta pārvaldes darbinie-
ces, kuras atklāja ziņas par meža parka bagātībām. te 
ir dažādu sugu priedes, ozoli, dižskābarži. Parku caur-
vij dabas takas, kuru galvenā tikšanās vieta ir “Dabas 
klase”. Dabas objekti “Astoņas māsiņas”, “Dižpriede” 
un “Dižskābardis” ir skaistākās “Priediena” pieturas 
vietas. Šī ir brīnišķīga pastaigu un atpūtas vieta ģime-
nēm ar bērniem. Pārvaldes meitenes saka, ka rosība 
te notiek visās sezonās un šeit ļoti patīkot darboties 
bērniem. Parka attīstībai esot realizēti jau vairāki 
projekti.

Priekulnieki var pamatoti lepoties ar Priekules daudz-
funkcionālo sporta halli, kas atklāta pirms četriem 
gadiem. Hallē notiek dažādas sacensības – Rūdolfa 
Beņķa piemiņas turnīrs novusā, Latvijas čempionāts 
handbolā un svarcelšanā, Priekules kauss telpu futbo-

lā, Priekules novada čempionāts dambretē, novada 
čempionāts zolītē, Lejaskurzemes novadu čempio-
nāts telpu futbolā, Latvijas čempionāts handbolā 
veterāniem, Lejaskurzemes novadu čempionāts bas-
ketbolā, Priekules kauss minigolfā un citas sportiskas 
aktivitātes.

Ja esat Priekulē, noteikti apskatiet Zviedru vārtus – 
tādi Latvijā ir tikai divi – Priekules centrā un Rīgā!

kāda sena teika vēsta, ka barons 
pavēlējis meistariem iebūvēt 
slepenu nišu Zviedru vārtu ārējo 
durvju stenderē, lai tur varētu 
noglabāt naudu un vērtslietas, 
kas jāmeklē zināmā laikā noteik-
tā stundā. visi vārtu būvētāji pēc 
tam dažādos veidos gājuši bojā. 
Līdz pat mūsdienām nišu atrast 

nevienam vēl nav 
izdevies. kas zina, 
varbūt tas izdodas 
jums? Atliek vien 
doties uz Priekuli, 
kur mājo prieks! Un 
kādēļ lai tas nebūtu 
šovasar Priekules 
novada ikara svēt-
kos?

2013. gada 1. jūnijs – iesniegšanas termiņš projektiem 
programmas “Eiropa pilsoņiem” 1. aktivitātē “Aktīvi 
iedzīvotāji Eiropai” – atbalsts pašvaldību sadraudzī
bai, iedzīvotāju projektiem un atbalsta pasākumiem 
un 4. aktivitātei “Aktīvi piemiņas pasākumi Eiropā” – 
atbalsts galveno deportācijas vietu un ar deportāciju 
saistīto arhīvu saglabāšanai un upuru piemiņai.

Raksts sagatavots ar Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild autores.
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Unda Krieviņa,
“Labsserviss.lv” valdes locekle un “Best Marketing” 
vadītāja Latvijā

12. aprīlī, noslēdzoties Vislatvijas klientu servisa 
kvalitātes uzlabošanas kampaņai “Uzslavē labu ser-
visu!”, “Labsserviss.lv” sadarbībā ar galveno partne-
ri “Lattelecom” apbalvoja uzslavētākos uzņēmumus 
2013. gadā dažādās nominācijās trīs kategorijās – 
“Bizness patērētājam”, “Bizness biznesam” un “valsts 
un pašvaldību iestādes”.

visu martu sabiedrība vērtēja servisu un uzslavē-
ja uzņēmumus un valsts un pašvaldību iestādes 
portālā www.uzslave.lv. Paralēli saņemtajām uzsla-
vām savu vērtējumu sniedza arī eksperti no Latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas 
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas. 
savukārt “Labsserviss.lv” sadarbībā ar “Dive Latvija” 
martā veica vērienīgu klientu servisa kvalitātes pētīju-
mu “slepenais pircējs”.

Šogad jau otro gadu tika vērtētas arī valsts un pašval-
dību iestādes, nosakot labākās četrās nominācijās. 
Par sabiedrībai un vienlaikus arī uzņēmējiem drau-
dzīgāko pašvaldību un/vai tās iestādi atzīta siguldas 
novada dome.

Atzinības rakstu par dalību kampaņā “Uzslavē 
labu servisu!” ieguva alūksnes, Dobeles, Kocēnu, 
Priekuļu, Rundāles un Tukuma novada un jēkabpils, 
Valmieras un Rīgas pilsētas pašvaldība.

LTRK valdes priekšsēdētājs jānis Endziņš: “Uzņēmēji 
tāpat kā iedzīvotāji ir vēl viena ļoti nozīmīga valsts 
un pašvaldību iestāžu pakalpojumu “ņēmēju” grupa. 
Diemžēl nereti pakalpojumu sniedzēji, jo īpaši pašvaldī
bās uzņēmējus kā atsevišķu, vienmēr steidzīgu mērķau
ditoriju nemaz neredz. Kampaņas “Labs serviss” ietvaros 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera apbalvo tās valsts 
un pašvaldību iestādes, kuras pakalpojumus augstā 
līmenī sniedz ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem. 
Ceram, ka šā apbalvojuma gods kļūs par “modes lietu” 
un aizvien vairāk valsts un pašvaldību iestāžu aktīvi 
iesaistīsies kampaņā.”

katrs uzslavētākais uzņēmums saņēma diplomu un 
kvalitātes zīmi “klienti mūs uzslavē 2013”, ko apmek-
lētāji redzēs uzņēmumu klientu apkalpošanas vietās 
un informēs sabiedrību par augsto servisa kvalitāti, ar 
ko lepoties visu turpmāko gadu.

Uzslavētāko uzņēmumu 2013. gada toP50 iekļuvuši 
arī vairāki pašvaldību uzņēmumi – Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka, Ķekavas novada Kultūras aģentūra, 
Teātra nams “jūras vārti”, “Vidzemes slimnīca” un 
VTU “Valmiera”.

Apbalvošanas ceremonijā šogad reģionālos apbalvo-
jumus ieguva:

uzslavētākais uzņēmums Zemgalē – – “silva”;
uzslavētākais uzņēmums Latgalē – – “Kolonna 
Hotels Group”;
uzslavētākais uzņēmums kurzemē – – “Kurzemes 
filharmonija Teātra nams “jūras vārti””;
uzslavētākais uzņēmums vidzemē – – “Vidzemes 
slimnīca” un “VTU Valmiera”.

kampaņas “Uzslavē labu servisu” veidotāji vēlas 
pateikties visiem dalībniekiem, partneriem un eksper-
tiem, jo būtiska ir katra iesaistīšanās! tikai kopīgi, ar 
pacietību, neatlaidību un regularitāti, strādājot pie 
klientu servisa kvalitātes savā organizācijā vai iestādē, 
mēs panāksim to, ka katrs klients un visa sabiedrība 
kopumā arvien vairāk novērtēs, ieteiks un uzslavēs 
mūs. Mēs ticam, ka klientu servisa kvalitāti Latvijā var 
pacelt tādā līmenī, lai tas kļūtu par labāko pasaulē. 
Un, tikai kopīgi sadarbojoties, tas ir iespējams.

LaBa sERVisa PaŠVaLDĪBa –
siGULDas NOVaDa DOmE
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Gunta Klismeta

Jau tradicionāli aprīļa beigās visā Latvijā norisinās 
radošās darbības nedēļa “radi!” ar mērķi parādīt un 
izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi un 
apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā 
– izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, paš-
valdībās, sociālajā sfērā – un tā spēju radīt pievienoto 
vērtību un risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautā-
jumus. Šogad šīs nedēļas moto bija – “radi!=dari!”.

18. aprīlī Hedas mājā andrejsalā notika radošās 
darbības nedēļas “radi!2013” ieskaņas pasākums. tā 
dalībnieku vidū bija gan “radi!” iniciatori – kultūras 
ministrijas un Britu padomes Latvijā vadītāji, gan 
sadarbības partneru – vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības un izglītības un zinātnes ministrijas, 
UNesCo Latvijas Nacionālās komisijas un Ministru 
kabineta pārstāvji, gan atbalstītāji un līdzdomātāji, arī 
no pašvaldībām.

klātesošajiem bija iespēja baudīt radošuma atmosfē-
ru, mielojoties ar pavasarīgi spirgtu cienastu un iesais-
toties improvizētās radi!=dari! aktivitātēs, piemēram, 
pie kalējmeistara varēja izgatavot radošuma monēti-
ņu un uz “radi!2013” punktotā plakāta izveidot savus 
radošuma tēlus ar savilkto punktiņu palīdzību – šo 
darbību rezultātā izveidojās viens burts vai simbols, 
kas kopā veidoja uzrakstu – radi!=dari!.

Pasākuma vadītājs Didzis jonovs, aicinot viesus 
ieņemt vietas pie lodziņiem, kas izvietoti Hedas 

mājas trijos stāvos, mēģināja noformulēt radošuma 
definīciju: “Vispirms ir vajadzīga vēlme savā galvā 
saņemt idejas “šāvienu”. Ja esam tam gatavi, tad pirmais 
priekšnosacījums, lai ideja rastos, ir izpildīts. Nākamais 
– ir nepieciešama vide un rituāls jeb simboliska darbī
ba, jo tie sev līdzi nes noskaņu. Vispirms ideja iešaujas 
noskaņas veidā, kā sajūta, kā iedvesma, bet vide un 
rituāli palīdz iedvesmai atnākt. Valsts līmenī mēs varam 
veicināt radošu vidi, taču darbība paliek katra paša 
atbildības zonā. Kad grūtākais ir aiz muguras – pēc 
iedvesmas atnākusi ideja un tā noformulēta, sākas 
sarežģītākais – ideja ir jāīsteno. Šajā ziņā gan ar pašu 
spēkiem nepietiek – vajadzīga plānošana, projektu rak
stīšana, citi cilvēki, palīgi, tehniskie līdzekļi, finanses, 
vieta, visādu veidu atbalsts. Aicinu visus būt radošiem un 
lidot tā, kā katrs protam un varam!”

savus formulējumus un papildinājumus šai definīcijai 
pauda arī kultūras ministre Žaneta jaunzeme–Grende, 
uzsverot, ka kultūra ir nozare, kurā vērts investēt, un 
ka radošajām industrijām ir pieaugoša loma valsts 
ekonomiskajā attīstībā. viņa aicināja izmantot iespē-
ju līdz 31. maijam pieteikties finansējumam jaunajā 
valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā radošo 

industriju pilotprojektiem, kam paredzēti 100 000 
latu. izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretā-
ra vietniece izglītības departamenta direktore Evija 
Papule ir pārliecināta, ka 21. gadsimta skola noteikti 
nevar iztikt bez radošuma, tāpēc radošās nedēļas 
ietvaros aktuālākais jautājums šajā jomā ir diskusija 
par to, kādai jābūt nākotnes skolai un skolotājiem un 
kas būtu jādara, lai veicinātu radošumu skolās. Britu 
padomes Latvijā Programmu direktore ilze saleniece 
pauda prieku, ka radošās nedēļas mērogs kļūst lie-
lāks un plašāks, vairāk iesaistīto partneru, no abs-
traktām runām pārejam uz konkrētiem jautājumiem 
un problēmām un “radi!” no pasākumu kalendāra 
pārtop par kustību. UNesCo Latvijas komisijas ģene-
rālsekretāra pienākumu izpildītāja Baiba moļņika 
uzskata, ka radošs ir katrs cilvēks un radošums rodas 
tur, kur sastopas izglītība, kultūra un uzņēmējdarbība. 

RaDĪT NOZĪmĒ DaRĪT
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savukārt Ministru kabineta preses sekretāre signe 
Znotiņa–Znota atzīmēja, ka radoši strādā arī Ministru 
kabinets un valsts kanceleja – gan organizējot iekšējo 
procesu pārvaldē un menedžmentā, gan arī sadar-
bībā. Pasākuma dalībniekus uzrunāja arī Dizaina 
informācijas centra vadītāja Daina Vītoliņa, RiseBA 
Arhitektūras un dizaina fakultātes Arhitektūras studiju 
programmu direktors Oskars Redbergs, režisore un 
teātra festivāla jauniem cilvēkiem “NoMadi” direkto-
re Krista Burāne, radošo industriju interneta platfor-
mas “Fold” galvenā redaktore Evelīna Ozola, grupas 
“Prāta vētra” starptautisko un sabiedrisko attiecību 
menedžere Guna Zučika un radošās kultūras telpas/
ēdinātavas “371” Rīgas Centrāltirgū pārstāvis Roberts 
Celms.

Radošās nedēļas ieskaņas pasākumā tika arī pasnieg-
tas Radošuma balvas pašvaldību pārstāvjiem, kuri 
piedalījās vides un reģionālās attīstības ministrijas 
izsludinātajā konkursā pašvaldībām, pašvaldību 
ie stādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām. Šogad 
balvai tika saņemti 20 pašvaldību pieteikumi.

vARAM valsts sekretāra vietniece ilona Raugze: “Jau 
otro gadu “radi!” nedēļas ietvaros tiek rīkots Radošuma 
balvas konkurss, un man prieks, ka tas pārvērties par 
tradīciju un gūst pašvaldību atsaucību. Radošuma 
balva tiek piešķirta ar mērķi, lai izceltu radošus risi
nājumus teritorijas attīstībai, kas bieži vien neprasa 
daudz naudas, bet drīzāk netradicionālu un integrē
tu skatījumu uz sabiedrības vajadzībām un teritorijā 
pieejamajiem resursiem, kā arī iniciatīvu, sadarbību 
un drosmi. Pašreizējos sociāli ekonomiskajos apstāk
ļos teritorijas dzīvotspēja ir atkarīga no tā, cik gudri 
pašvaldība domā un rīkojas, lai noturētu un piesaistī

tu iedzīvotājus, nodrošinātu kvalitatīvus un sasniedza
mus pakalpojumus, radītu pievilcīgu vidi dzīvošanai 
un uzņēmējdarbības veikšanai. Teritorijas dzīvotspējas 
nodrošināšanai pašvaldībai ir jāspēj pieņemt ne tikai 
tradicionālus ieguldījumus, piemēram, ceļu un komu
nikāciju sakārtošanā, bet arī ieviest netradicionālu un 
jaunu pieeju pakalpojumu nodrošināšanā un darbavie
tu radīšanā. Radošuma balvas konkurss iedvesmo un 
iedrošina citas pašvaldības meklēt, ģenerēt un īstenot 
radošus risinājumus atbilstoši savām vajadzībām, lai 
veicinātu “gudro” izrāvienu vietējā līmenī.”

Radošuma konkuss notika trīs grupās: republikas 
pilsētu un novadu pašvaldības, kas ietver reģionālās 
nozīmes attīstības centru; novadu pašvaldības, kur 
iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5500; novadu pašval-
dības, kur iedzīvotāju skaits ir līdz 5500.

Pirmajā grupā Radošuma balva tika piešķirta Zemgales 
reģiona Kompetenču attīstības centram par ideju 
“sistēmas izveide intereses par dabaszinātnēm un 
spējas risināt tehniskas dabas problēmas veicināšanai 
visos izglītības posmos”. to saņēma Jelgavas pilsētas 
pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales 
reģiona kompetenču attīstības centrs” direktore 
sarmīte Vīksna.

Šīs iniciatīvas ietvaros Jelgavas pilsētas un Jelgavas un 
ozolnieku novada skolās ieviesta jauna metodika, 
kuras pamatā ir 52 eksperimenti mācību stundām un 
starpbrīžiem – 52 kompaktas eksperimentu stacijas, 
kas attēlo kādu interesantu fizikas parādību. kad 
bērni darbojas ar eksperimentu stacijām, skolotājs 
nestāsta, kā kurš eksperiments darbojas un kāda fizi-
kas parādība ar to tiek attēlota, audzēkņiem tiek ļauts 
pašiem eksperimentēt un atrast atbildes.

savukārt otrajā grupā tika sumināta Dagdas novada 
pašvaldība un tās priekšsēdētājs Viktors stikuts par 
iniciatīvām “kļūsti uzņēmējs laukos”, kuras mērķis ir 
aktivizēt jauniešus uzņēmējdarbības uzsākšanai lau-
kos, un “izstāžu zāles izveidošana Jaundomes muižā 
un teritorijas labiekārtošana”, kuras ietvaros pašvaldī-
ba veiksmīgi un efektīvi izmanto tās unikalitāti tūrisma 
attīstībai.

Ar iniciatīvas “kļūsti uzņēmējs laukos” palīdzību dag-
dānieši cer attīstīt savas pašvaldības uzņēmējdarbī-
bas potenciālu. Projekta gaitā jaunieši nodarbosies 
ar dārza ogu audzēšanu, attīstot uzņēmējdarbības 
iemaņas un gūstot pieredzi dēstu stādīšanā, ravēša-
nā, ogu iegūšanā, bet vēlāk kļūs par uzņēmējiem, 
kas veiksmīgi nodarbosies ar ogu audzēšanu un, 
realizējot savu produkciju, sadarbojoties sava starpā 
un attīstoties, nākotnē pāraugs par nopietniem lauk-
saimniekiem. tāpat ieguvēji būs arī novada iedzīvotā-
ji, jo viņi varēs iegādāties pašu novadā audzētās ogas, 
tādējādi atbalstot vietējos ražotājus.

savukārt iniciatīvas “izstāžu zāles izveidošana 
Jaundomes muižā un teritorijas labiekārtošana” ietva-
ros pašvaldība veiksmīgi izmanto tās unikalitāti tūris-
ma attīstībai. Dagdas novads ir viens no ezeriem 
bagātākajiem Latvijā – novada teritorijā ir vairāk nekā 
120 ezeru, tajā skaitā arī salām bagātākais – ežezers. 
Lai vietējiem un tūristiem būtu iespēja tuvāk iepa-
zīt ezeru dzīvi un to zemūdens pasauli, iemītnie-
kus un augus, pašvaldība ar es eLFLA finansējumu 
2011. gadā uzsāka projekta “izstāžu zāles izveidošana 
Jaundomes muižā un teritorijas labiekārtošana” īste-
nošanu ezernieku pagasta Novomisļos. Jaundomes 
muižas vides izglītības centrā un ekspozīciju zālē jau 
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šovasar būs pieejamas savdabīgas zivju iemītnieku 
mulāžas un mikroskopos varēs apskatīt zivju mazuļu 
ikrus, bet āra vides klasē notiks nodarbības bērniem 
un jauniešiem.

Jāpiebilst, ka Dagdas novada pašvaldība konkursam 
bija iesniegusi vēl vienu ideju – par dziedošo kolek-
tīvu un “gvelžu” saietu “Auni kõjas, laksteigola!”, kas 
tikko norisinājās jau desmito reizi.

trešajā grupā par laureāti atzīta Beverīnas novada 
pašvaldība, un balvu par iniciatīvu “Lauku biznesa 
inkubators (kooperatīvās, sociālās jeb inovatīvas eko-
nomikas modelis)” saņēma pašvaldības izpilddirek-
tors sandris Brālēns.

Šīs iniciatīvas ietvaros nodibinātas trīs biedrības – 
“Beverīnas kopdarbu asociācija”, kam deleģētas paš-
valdības pārvaldes uzdevumi, biedrībai “Beverīnas 
ūdeņi” uzticēta upes un ezeru apsaimniekošana, bet 
“Beverīnas amatnieki” uzsākuši amatnieku apmācības 
un izstrādājumu tirdzniecību, kā arī divi kooperatīvi 
– lauksaimnieku, kas uzsākuši savu produktu tirdznie-
cību Rīgas Centrāltirgū, un mežsaimnieku.

Pašvaldības tika godinātas arī ar īpašām balvām. 
UNesCo pārstāve Latvijas Nacionālās komisijas ģene-
rālsekretāra p.i. Baiba Moļņika speciālbalvu pasnie-
dza divām pašvaldībām – aizkraukles novada paš-
valdībai par iniciatīvu “vides objekts – divritenis kā 
Aizkraukles novada atpazīstamības zīme” un jelgavas 
novada pašvaldībai par iniciatīvu “Logo un piemiņas 
velte novada jaundzimušajiem”. Aizkrauklē pērnvasar 
novada Mākslas skola pie savas ēkas izveidoja intere-
santu divriteņu novietni, kas pati ir divriteņa formā. 
Nu šis divritenis aizkraukliešiem kļuvis par iedvesmas 
avotu jaunām idejām. savukārt Jelgavas novads pratis 
tradicionālas lietas izveidot kā oriģinālus un unikālus 
priekšmetus – novada logo buras formā un piemiņas 
velti novada jaundzimušajiem (tīra sudraba monē-

ta ar bērniņa pēdiņu nospiedumu un tekstu “Nes 
Jelgavas novadu pasaulē!” aversā un Jelgavas novada 
ģerboni reversā).

Britu padomes pārstāve ilze saleniece speciālbalvu 
pasniedza jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras 
pārvaldei par iniciatīvu “Bērnu pašu sarakstīto dze-
joļu krājuma “Rakstu dzejoli pats” izdošana”. tajā 
publicēti 54 jauno autoru (vecumā no pieciem līdz 12 
gadiem) darbi.

Latvijas it klastera pārstāvji savu balvu pasnie-
dza Valmieras pilsētas pašvaldībai par iniciatīvu 
“konkurss “Hackfest valmiera 2012””. Šā konkursa 
mērķis bija iesaistīt profesionālus informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju drošības auditorus, ama-
tierus speciālistus un studentus valmieras pilsētas 
pašvaldības informācijas sistēmu drošības testēšanā 
un ievainojamību meklēšanā.

“ernst & Young” pārstāve Renāte strazdiņa sveica 
jelgavas pilsētas pašvaldību par ideju “viedā pil-
sētsaimniecība”. tajā vienotā sistēmā apvienotas 
vairākas infrastruktūras pārraudzības sistēmas: ģeo-
grāfiskā informācijas sistēma, inteliģentā luksoforu 
vadības sistēma, lietusūdens sūknētavas, pretplūdu 
aizvari, ielu apgaismojums, automašīnu stāvlaukumi 
un ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēma. Papildus 
izveidota videonovērošanas sistēma, kapsētu saim-
niecības pārraudzības sistēma, iedzīvotāju ziņojumu 
interaktīvā karte, mobilā aplikācija, sMs apziņošanas 
risinājums, īsā iedzīvotāju atbalsta tālruņa 8787 ievie-
šana un problēmu uzskaites un kontroles sistēma visu 
notikumu vienotai reģistrēšanai.

Radošs bija arī Latvijas Pašvaldību savienības priekš-
sēža andra jaunsleiņa apsveikums Radošuma balvas 
laureātiem un visiem pasākuma dalībniekiem. viņš 
aicināja uz 30 sekunžu klusuma brīdi – lai šajā mirklī 
katram galvā iešautos kāda spoža ideja!
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Brīvpusdienas jūrmalas pamatskolēniem. Jūrmalas 
pilsētas dome 18. aprīlī pieņēma lēmumu par brīvpus-
dienām visiem skolēniem līdz 9. klasei. Brīvpusdienas 
saņem arī piecus un sešus gadus vecie pirmsskolnieki. 
Pagājušajā mācību gadā pašvaldība piešķīra brīvpus-
dienas visiem Jūrmalas vispārizglītojošo skolu audzēk-
ņiem līdz 6. klasei, bet no 1. septembra tās saņems visi 
skolēni līdz 9. klasei.

“Pepija” gaida mazos tukumniekus. tukuma novadā 
darbu uzsākusi vēl viena pirmsskolas izglītības iestāde – 
“Pepija”. septiņās grupās te var uzņemt līdz 140 bērniem 
vecumā no pusotra gada, ļaujot būtiski samazināt rindu 
uz vietām novada bērnudārzos. Jāpiezīmē, ka 2011. 
gada novembrī darbu uzsāka bērnudārzs “karlsons”.

2013. gada produkts Nr. 1 Kurzemē. 17. marta pus-
naktī noslēdzās divu nedēļu balsojums par kurzemē 

ražotiem pro-
duktiem izstā-
des “elementi 
2013” ietvaros. 
izstādē pieda-
lījās 50 dažādi 
kurzemes pro-
dukti, par kuriem 
kopumā tika 
atdots gandrīz 

40 000 balsu. spraigajā balsošanas maratonā uzvarēja 
“Cherry Berry” ķiršu kauliņu produkcija (siA “eCotex”), ar 
3848 balsīm iegūstot pirmo vietu. Ar izstādes balsojuma 
rezultātiem un pašiem produktiem visus interesentus 
aicinām iepazīties vietnē www.kuzemerazo.lv.

Rosīgais pavasaris Ventspilī. Ar eRAF projekta finansē-
jumu notiks Lielā laukuma rekonstrukcija pilsētas cen-
trā. tajā plānots izveidot unikālu strūklaku, kas sastāvēs 
no vairākiem mastiem. tie funkcionēs gan ziemā, gan 

vasarā. tikmēr pārējās ventspils strūklakas pilsētnieku 
un viesu priekam iedarbinātas jau aprīļa beigās. Pie 
ventspils Dienvidu mola 35. piestātnes novietots foto-
grāfa visvalža Šteinberga informatīvais plakāts, kurā 
var apskatīt 29 putnu sugas, kas mīt ventspils apkaimē.

Vakanču gadatirgus Liepājā. 10. aprīlī Liepājas Latviešu 
biedrības namā atklāja ceturto Nodarbinātības valsts 
aģentūras organizēto izstādi “Darbs un karjera 2013” 
un pirmo sezonas vakanču gadatirgu, kas ir bezmak-
sas pasākums darba devējiem un darba meklētājiem. 
Šajā vakanču gadatirgū tika aicināts pieteikties ikviens 
darba devējs, kurš savam uzņēmumam vēlējās atrast 
trūkstošos speciālistus.

Bauskas novada iedzīvotāji veido savu vidi. Jau otro 
gadu pašvaldība sadarbībā ar “Bauskas rajona lauku 
partnerību” piedāvāja iespēju iesaistīties projektu kon-
kursā “iedzīvotāji veido savu vidi”, kura īstenošanai 
līdzekļi piesaistīti nīderlandiešu apvienības kNHM 
projektā. Žūrijas komisija apstiprināja 21 no 41 pie-
teiktās projektu idejas. Nereti konkursa otrajā gadā 
iedzīvotāju aktivitāte ir mazāka, jo finansējuma otra 
puse jāsedz pašiem projektu īstenotājiem. Lai atbal-
stītu iedzīvotāju labās idejas, trūkstošo finansējumu 
nodrošinās no pašvaldības līdzekļiem.

izdots ceturtais ikšķiles almanahs. Ar pašvaldības un 
vkkF atbalstu izdotā rakstu krājuma pamatā izmantoti 
2011. gada notikušās zinātniskās konferences materiāli. 
tā bija veltīta ikšķiles vēsturei, tās iedzīvotājiem vidus-
laikos un agrajos jaunajos laikos 13.–17. gs. izdevums 
veidots kā informējošs, analītisku tekstu un vizuā-
lo materiālu apkopojums par folkloru, dažādu laiku 
sadzīvi, paražām un notikumiem.

atdzimis Līvānu stikla muzejs. 12. aprīlī Latgales mākslas 
un amatniecības centrā Līvānos atkal durvis vēra vienī-
gais stikla muzejs Baltijas valstīs. kādreiz slavenajā Līvānu 
stikla fabrikā, kuras pirmsākums datēts ar 1887. gadu, 
ražošana vairs nenotiek, taču unikālā bagātība – stikla 
muzejs ir pašvaldības īpašums. Līvānu novada dome 
ieguldījusi finanšu līdzekļus, uzbūvējot īpašu ekspozī-
cijai domātu ēkas piebūvi un izstrādājot jaunu dizainu. 
Atjaunota arī muzeja otra zāle “Amatnieki Latgalē 19.–20. 
gadsimtā”. te iekārtots kulinārā mantojuma stends, kurā 
aplūkojama Līvānu firmas ēdiena “Dubnas un Daugavas 
akmeņi” oriģinālrecepte – kartupeļu klimpas, kas pildītas 
ar biezpienu, sviesta un krējuma mērcē. tās nobaudīt 
varēja arī muzeja atklāšanas pasākuma dalībnieki.

LaTVijas PiLsĒTĀs UN NOVaDOs
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Rikavā sabirst 
“ K a u d z ē m 
smiek lu”. Jau vai-
rākus gadus kādu 
no Rēzeknes 
novada kul-
tūras namiem 
piepilda skanī-
gi smiekli, jo ar 
asprātīgiem ske-
čiem un izrāžu 
fragmentiem uz 

skatuves kāpj Rēzeknes novada amatierteātri. Šoreiz 
“kaudzēm smieklu” izskanēja Rikavas pagasta kultūras 
namā. vairāk nekā divu stundu garumā 13 kolektīvi uz 
skatuves izdzīvoja pasakas, atgriezās kolhozu laikos, 
kā arī prasmīgi pasmējās par sevi un citiem, izspēlējot 
jautrus atgadījumus no dzīves.

atdzimusi alūksnes mākslas skola. tās renovācija 
notika Alūksnes novada pašvaldības īstenotā un eRAF 
atbalstītā projekta “valsts nozīmes arhitektūras pie-
minekļa “vecā pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes 
mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” 
ietvaros. Ēkas iekštelpas ir atguvušas senatnīgo auru, 
telpās ierīkots apgaismojums atbilstoši mākslas skolas 
vajadzībām, īpašu apgaismojuma sistēmu paredzot 
izstāžu zāļu telpās. tāpat telpas pielāgotas personām 
ar funkcionāliem traucējumiem.

2014. – jāņa Cimzes 200. jubilejas gads. Ne tikai 
valka, bet arī visa vidzeme ir cieši saistīta ar pedagoga, 
tautasdziesmu vācēja un harmonizētāja, ērģelnieka, 
latviešu kora mūzikas pamatlicēja un profesionālās 
mūzikas aizsācēja Jāņa Cimzes vārdu. Godinot izci-
lo tautskolotāju, 2014. gads valkas novadā kļūs par 
Jāņa Cimzes jubilejas gadu. Bērnu un jauniešu centrs 
“Mice” izsludināja Cimzes gadam veltītu logo konkur-
su, un labākas idejas autore ir valkas ģimnāzijas 9. kla-
ses skolniece krista Annija Namniece. Nākamā iecere 
– Jāņa Cimzes vaska figūras izveide valkas novadpēt-
niecības muzejā. Šim mērķim tiks novirzīti visi 11. Lielā 
labdarības robežtirgus laikā iegūtie līdzekļi.

aizraujoši skolēnu ekskursiju maršruti Valmieras pusē. 
Mācību gada noslēgumā valmieras tūrisma informācijas 
centrs aicina doties jautrās, aktīvās, saistošās un tema-
tiskās klases ekskursijās valmieras pilsētā, kā arī tuvējos 
kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novados. Mācību eks-

kursijas sagatavotas četros tematiski izzinošos maršrutos: 
“Dzīvā vēsture” ļaus iztēloties, kā cilvēki dzīvojuši senāk; 
“kas lācītim vēderā” atklās, kā norit darbs valmieras 
lielākajās ražotnēs un organizācijās; “Lauku dzīve” ļaus 
aplūkot dažādus lauku sētu dzīvniekus, nobaudīt lauku 
labumus un vērot, kā videi draudzīgi saimnieko lauku 
sētās; “svaigais gaiss” sniegs informāciju par atpūtas vie-
tām, kur pavadīt aizraujošus mirkļus brīvā dabā.

Pirmais skrējiens un piektie svētki Cēsīs. 25. marta rītā 
Cēsu novada aktīvākās sievietes devās pirmajā Māras 
dienas skrējienā uz svētavotu, kur viņas sagaidīja dabas 
lietu pārzinātāja Anna Lutere un deva padomus, kā 
saglabāt možu garu visu gadu, kā pareizi mazgāties avotā 
un kā smelties enerģiju no saulītes. 15. maijā Cēsīs jau 
piekto gadu tiks rīkota Ģimenes diena. Novada ģimenes 
ar bērniem varēs doties pastaigā pa Latvijā vienīgo Bērnu 
tiesību un pienākumu taku, novērtēt bērnu ratiņu otro 
parādi un noskatīties ģimenēm veltītu koncertu.

Ārciemā notiks jurim Neikenam veltīti dziedāšanas 
svētki. 22. jūnijā Limbažu novada Pāles pagasta Ārciemā 
notiks dziedāšanas svētki “skani dziesmai, mīlestībai, 
vienprātībai!”, kas veltīti Dziesmu svētku idejas auto-
ram mācītājam Jurim Neikenam, kurš dzimis Ārciemā. 
tā būs ieskaņa lielajiem Dziesmu svētkiem un vasaras 
skaistākajiem svētkiem – Līgo. Šogad Dziesmu svētku 
idejai aprit 150 gadu. Godinot Jura Neikena devumu 
Latvijas kultūrā, pie Ārciema brīvdabas baznīcas tiks 
atklāta tēlnieka Jura Rapas veidotā piemiņas zīme.

siguldas iD karšu programmā 16 jauni pakalpoju-
mi. 25. februārī siguldas novada deklarētā iedzīvo-
tāja identifikācijas karti saņēma jau desmittūkstošais 
iedzīvotājs – Dzerkalu ģimene no Mores pagasta. 
Martā iecienītajai iD programmai “es esmu siguldietis” 
pievienojušies septiņi jauni sadarbības partneri ar 16 
dažādiem pakalpojumiem, ko iD karšu īpašnieki var 
saņemt daudz izdevīgāk.

Talkošana silakrogā 
pie silezera. silakrogs ir 
ciems Pierīgā, Ropažu 
novadā. turpinot rude-
nī iesākto vides sakop-
šanu, aktīvākie kaimi-
ņi un biedrības “Cits 
silakrogs” pārstāvji aici-
nāja iedzīvotājus pie-
dalīties skaistā silezera 

sakopšanas talkā jau februārī. tapa aicinājums “Nāc 
pakusties svaigā gaisā, labā kompānijā, lai silezers kļūst 
sakoptāks, skaistāks un pieejamāks!”. Nedēļu nogalēs 
notikušas vairākas talkas, kur talciniekiem pievienojās 
gan ģimenes ar bērniem, gan vecāka gadagājuma cilvē-
ki, gan vietējie jaunieši un arī kaimiņi  no Zaķumuižas.

Ziņas sagatavojuši: Elita Cepurīte, maija Šulca, ilze 
Eglāja, aija skiba, ieva Šomina, Valdis Villerušs, 

Ginta Kraukle, madara Ļaksa, Evita aploka, inguna 
medne, aiga akmentiņa, Vita Pleševnika, Liene 

Preimane, siguldas novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību nodaļa un Kristīne Ozoliņa
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Draudzene, līgava, māte, sieva, māsa un citas sievie-
tes!

Ja tu kaut ko gribi, tad ir pilnīgi pietiekami, ja tu to pa-
saki. Atceries likumu – MĒs esAM vieNkĀRŠi! Mēs 
nesaprotam smalkus mājienus. saki skaidri, ko tu vē-
lies!

Ja tu uzdod jautājumu, uz kuru negaidi atbildi, nebrī-
nies, ja dabū atbildi, kuru tu nevēlējies dzirdēt. 
Mēs esam vieNkĀRŠi! Ja es tev lūdzu iedot man mai-
zi, tad es ar to nedomāju neko citu. tas nav pārme-
tums, ka maizes nav uz galda. Mēs nemaskējam jau-
tājumus. Mēs tieŠĀM esam vienkārši.
Ja es tev prasu: “kas noticis?” un tu atbildi: “Nekas!”, 
tad es ticu tavai atbildei un uzvedīšos tā, it kā viss būtu 
pilnīgā kārtībā. Mēs esAM vienkārši. Nav nekādas jē-
gas prasīt man, par ko es domāju. 96,5% sava laika vī-
rieši domā par seksu. Nē, mēs neesam norūpējušies, 
vienkārši mums tas patīk vislabāk. 

Neprasi man: “vai es tev patīku?” Manis jau sen vairs 
te nebūtu, ja būtu citādi.
Mēs esam vienkārši. Reizēm es Nedomāju par tevi. 
Nekā slikta tur nav. vienkārši pierodi pie tā. Neprasi 
man, par ko es domāju, citādi tev jābūt gatavai runāt 
par politiku, ekonomiku, filozofiju, futbolu, iedzerša-
nu, automašīnām…
Piektdiena, sestdiena, svētdiena = draugi = hokejs = 
tv = alus = sliktas manieres. tas ir kā pilnmēness, kā 
paisums un bēgums. tas ir nenovēršami.

Ja mēs kaut kur ejam, tev piestāv tieši tas apģērbs, kas 
tev mugurā. ZvĒRU! tev ir pietiekami daudz apģērbu 
un apavu. es atkārtoju: MĒs esAM vieNkĀRŠi! kāpēc 
tu domā, ka es varu pateikt, kurš no taviem 30 apavu 
pāriem piestāv šim tērpam vislabāk?

Lūdzu, izplatiet šo manifestu pēc iespējas lielākam 
skaitam sieviešu, lai viņas beidzot saprastu vīrie-
šus! vienreiz un uz visiem laikiem!!!

VĪRiEŠU maNiFEsTs

Draugs, līgavaini, tēvs, vīrs, brāli un citi vīrieši!
Mēs arī esam vienkāršas. Un, ja mēs paziņojam, ka 
gribam gulēt, un liekamies gultā agrāk, tas nozīmē, ka 
GRiBAM GULĒt UN Neko vAiRĀk!

Mēs esam vienkāršas. Un, ja sakām, ka gribam nopirkt 
vēl vienu kurpju pāri, tas nozīmē, ka mums nav sle-
penas vēlēšanās jūs izputināt vai mājiena uz to, ka jūs 
maz pelnāt. Mēs vieNkĀRŠi vĒLAMies vĒL vieNU 
kURPJU PĀRi. 
Mēs zinām, ka jūs esat vienkārši. Un pat sevišķi ne-
ceram, ka jūs varētu atrisināt mūsu problēmas. Un, ja 
mēs tās stāstām jums, nesaspringstiet tik ļoti – tikAi 
PAŽĒLoJiet. vairāk no jums neko neprasām.

Jūs esat vienkārši. Bet ne tik neaptēsti, lai nebūtu spē-
jīgi atcerēties dažas pavisam vienkāršas frāzes: “es tevi 
mīlu!”, “tu brīnišķīgi izskaties!”, “tu man esi vienīgā.” 

sakiet mums to biežāk, un jums nevajadzēs 96,5% 
sava laika domāt par seksu. JŪs AR to NoDARBo-
sieties!

Neuzskatiet, ka laiks, kas pavadīts saskarsmē ar sievu 
(draudzeni), ir veltīgi izšķiests. vai jums nešķiet, ka 
pavadīt visu savu brīvo laiku datora apkampienos, 
bet skūpstus gaidīt no mums ir mazliet panaivi pat tik 
vienkāršām būtnēm kā jūs?

Lai cik jūs būtu vienkārši, atrodoties blakus sievai 
(draudzenei), sAkiet kAUt ko. Ja jūs visu laiku klusē-
jat, galvā nevilšus iezogas doma, ka sievas (draudze-
nes) vietā varētu būt suns.

Lūdzu, izplatiet šo manifestu pēc iespējas lielā-
kam skaitam vīriešu, lai viņi beidzot saprastu sievie-
tes! vienreiz un uz visiem laikiem!!!

siEViEŠU maNiFEsTs

ko sieviete var uztaisīt no nekā? Frizūru, salātus un tra-
ģēdiju.

J J J
Bērnībā meitenes interesē lelles un zēnus – mašīnas. 
vēlāk viss ir otrādi...

J J J
soļo pa ielu jauns vīrietis, stumj bērnu ratiņus. tajos 
gulošais mazulis nemitīgi kliedz. vīrietis tik iet un visu 
laiku pie sevis runā:
– Mierīgs, Anatolij, mierīgs!
Pienāk dāma, palūkojas uz mazuli un saka:

– Cik jauks bērns! vai viņu sauc Anatolijs?
– Nē, viņu sauc Maija. Anatolijs esmu es...

J J J
– tēti, kas tas ir – vīrietis?
– Nu, tas ir cilvēks, kas mīl, sargā un rūpējas par savu 
ģimeni!
– Lieliski! es gribu kļūt par vīrieti, tā kā mamma!

J J J
sieviešu loģika:
– Labi, beidzot salīgstam mieru, abi taču bijām vainī-
gi… it īpaši tu!

* * *



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

2009.–2013. GaDa 
sasaUKUma 

mĀCĪBas
Aizgājušie gadi noteikti paliks Latvijas pašvaldību vēsturē. Tuvojas noslēgumam periods, kurā vietējie 
iedzīvotāji izvēlējās savus pārstāvjus, lai pēc iespējas labāk organizētu vietējo dzīvi. Šajā laikā pašval-
dībām bija jārisina daudz problēmu.

1) morālās problēmas attiecībās ar centrālo valdību

Pasaules ekonomiskās krīzes sākumposmā sarunu tonis bija draudzīgs, premjeri nāca kopā ar 
pašvaldībām risināt teju vai visas savas problēmas un ik uz soļa pierunāja pašvaldības pameklēt vēl 
kādas iespējas pastutēt valdības sociālās iniciatīvas vai piesegt valdības neizdarības, bet, situācijai 
stabilizējoties, pēc SVF aiziešanas viss izmainījās kā diena pret nakti. Izrādījās, ka valdības solidaritāte 
beidzas, tiklīdz bez pašvaldību palīdzības var iztikt.

2) administratīvās problēmas

Jaunizveidoto novadu pašvaldībām bija jāmeklē optimāli pārvaldes modeļi. Finanšu krīzes apstākļos, 
kad nācās pārtraukt normālas attīstības pasākumus un samazināt algas un darbinieku motivāciju, jauno 
novadu pārvalde bija jāveido tā, lai līdzsvarotu apvienoto teritoriju iedzīvotāju intereses.

3) Kaitīgu reformu problēmas

Visā sasaukuma periodā, bet īpaši pēdējā laikā regulāri izpaudās centieni pārkāpt gandrīz katru Eiropas 
Vietējo pašvaldību hartas paragrāfu. Daudzkas arī izdevās – atklāto balsojumu ieviešana, diskriminācija 
virknei profesiju ieņemt deputāta amatu, pašvaldību patstāvīgo ieņēmumu samazināšana. Tiek izdarīts 
spiediens, lai pašvaldību iekārtai negatīvus priekšlikumus Saeima pieņemtu daudz vairāk.

4) Valdības centieni sašķelt pašvaldības

Šā perioda sākumā LPS pirmo reizi vēsturē apvienoja 100% visas pašvaldības. Tāpēc valdība (un ar 
daļējiem panākumiem) cenšas īstenot “skaldi un valdi” politiku. Iespēja pretoties negatīvām reformām 
samazinās, ja neesam vienoti.

Pēc vēlēšanām pašvaldības gaida jauns darba cēliens. Domājot par nākamā perioda prioritātēm, būtu 
jāatceras arī iepriekšējā perioda mācības.
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PIEKTOREIZ – ĢERBOŅU SVĒTKI!
28. martā, turpinot 2011. gada 25. oktobrī aizsākto Pašvaldību ģerboņu svētku tradīciju, Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš piektoreiz (šoreiz – Melngalvju namā) pulcēja tos novadus un pagastus, kas izstrādājuši un guvuši 
Heraldikas komisijas apstiprinājumu savu pašvaldību jaunajām atpazīstamības zīmēm.

Ķeguma novada ģerboņa centrā attēlotā saule simbolizē gan enerģi-
ju, gan Latvijas pirmo lielo hidroelektrostaciju, bet četras daļas – nova-
dā apvienotos Birzgales, Tomes un Rembates pagastu un Ķeguma 
pilsētu. Svinībās domes priekšsēdētājs Roberts Ozols ieradās kopā 
ar kolēģiem un popgrupu “Sienāži”, kas klātesošos priecēja ar novada 
kopdziesmas pirmatskaņojumu.

Sējas novadu pār-
stāvēja 14 cilvēku 
delegācija, kas savu 
novadu prezentēja ar 

muzikālu sniegumu. Domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš saņēma 
jauno ģerboni, kura ieceri nācies ilgi skaidrot un pierādīt, jo ozols 
varētu būt simbols daudzām pašvaldībām. Tomēr Sējas novadam uz 
to pirmtiesības, jo Sējas dižozols ir otrs lielākais Latvijā. Tas arī mirdz 
zeltā uz ģerboņa zaļā fona.

Viļānu novads Melngalvju namā saņēma oficiālu apliecinājumu jau-
najam simbolam – uz zaļa fona attēlota zelta lakstīgala, tai knābī zelta 
ievas zars ar sudraba ziediem, bet ģerboņa lejasdaļā sudraba upe 
ar četriem vilnīšiem simbolizē četras pašvaldības, kas apvienojušās 
Viļānu novadā. Priekšsēdētājs Arnolds Pudulis uz Rīgu atbrauca kopā 
ar lauku kapelas “Bumburneicys” kolorītajām dāmām.

Salaspils nova-
da ģerbonis ir 
“sena dziesma 
jaunās skaņās”, 

jo salaspilieši vēlējās saglabāt mākslinieka Jāņa Strupuļa 1995. 
gadā Salaspils pilsētai radīto simbolu ar Daugavas dzelmi, pils 
mūri un lapoto asnu virs tiem. Tagad iecienīto ģerboni papildi-
na sudraba pavedienapmale. Salaspiliešu pulks bija ļoti kupls, 
jo domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars pasākumā ieradās 
kopā ar kolēģiem, bijušajiem pašvaldības vadītājiem un Goda 
salaspiliešiem.

Madonas novada Ošupes pagasts īstenojis sen loloto sapni par 
savu ģerboni, kura priekšplānā ir pasaulē apdraudētāko putnu sugu 
sarakstā iekļautais ķikuts. Lubāna mitrājā ligzdo puse no Latvijas 
populācijas. Pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls kuplināt svinīgo 
pasākumu bija uzaicinājis zemniekus, kuru saimniecībās ciemojies 
Prezidents, un Degumnieku tautasnama sieviešu vokālo ansambli 
“Harmonija”.

Daugavpils nova-
da Skrudalienas 
pagasta daba ir 

bagāta ar reti sastopamiem augiem un dzīvniekiem. Pagasta iedzīvo-
tāju atbalstu guva iecere ģerbonī iemūžināt čemurziežu dižtaureni. 
Skrudalienu pārstāvēja vissievišķīgākā delegācija, jo pagasta pārvaldes 
vadītāja Betija Ivanova kuplināt svētkus bija uzaicinājusi Silenes kluba 
vokālo ansambli “Līgaviņas”.

Foto autors: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
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