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Aizvadīts marts – ar skolēnu “olimpiskajām spēlēm” jeb tradicionālo Latvijas 
skolu Ziemas olimpisko festivālu Ērgļos, ar Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā, 
kas šogad notika jau devīto reizi un stājusies agrākās E-prasmju nedēļas 
vietā, ar Pasaules Dabas fonda rīkoto akciju “Zemes stunda”, kad 24. marta 
vakarā daudzviet pasaulē uz vienu stundu tika izslēgts apgaismojums, ar 
pāreju uz vasaras laiku 25. marta naktī, “pazaudējot” veselu stundu, ko atgū-
sim rudenī, ar piemiņas pasākumiem 25.  martā  – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā, kad visā Latvijā pieminējām 1949. gada deportāciju 
un komunistiskā režīma upurus, – gan citiem notikumiem.

Marta ziņu apkopojumā stāstīts gan par infrastruktūras projektiem – ielām, 
ceļiem un laukumiem, ūdenssaimniecības un siltumtīklu sakārtošanu un 
teritoriju labiekārtošanu  –, gan sporta, izglītības, kultūras un sociālajiem 
objektiem, gan izdotajām grāmatām un mūzikas diskiem, un izveidotajām 
spēlēm, gan sadarbības līgumiem un citiem paveiktajiem darbiem un dar-
biņiem.
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Latvijas skolu Ziemas olimpiskais 
festivāls Ērgļos

Marta pirmajās dienās Ērgļos norisinājās Latvijas skolu 
Ziemas olimpiskais festivāls, kas pulcēja rekordlielu 
dalībnieku skaitu – 1418 skolēnus no 146 skolām.
Festivālā, ko rīkoja Latvijas Sporta federāciju padome 
sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, Ērgļu nova-
da pašvaldību, sporta veidu federācijām un Viešūra 
kalnu, tika noskaidroti labākie desmit ziemas sporta 
veidos – distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, biatlo-
nā, hokejā, hokejā 3 x 3, snovbordā, slidošanā, raga-
viņu braukšanā un ziemas orientēšanās sportā, kā arī 
kērlingā un lielajā skolu stafetē.
Pirmo vietu skolu kopvērtējumā izcīnīja Madonas 
pilsētas vidusskola, otrajā vietā  – Jelgavas 4.  vidus-
skola un trešie – Madonas Valsts ģimnāzija.

Zemes stunda
Lai pievērstu uzmanību vides ilgtspējai un rosinātu 
ikvienam padomāt par savu ikdienas rīcību tās sagla-
bāšanā, jau vienpadsmito reizi visā pasaulē notika 
Pasaules Dabas fonda rīkotā akcija “Zemes stunda”, 
aicinot uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu. Šogad 
tas notika sestdien, 24. martā, plkst. 20:30.
Zemes stundas akcijā piedalījās arī Baltinavas 
novads, piedāvājot baltinaviešiem radošu darboša-
nos sveču gaismā. Paši mazākie veidoja smilšu rakstus 
uz smilšu un gaismas galdiem, ierakstot tur savu vārdu 
vai vienkārši spēlējoties ar smiltīm. Savukārt pieau-
gušie vienojās kopīgā novada kartes kolāžas izveidē. 
Uz iepriekš sagatavotas kartes fragmenta pamatnes 
tika ieskicēts novada centrs, lielākās ūdenstilpes, ceļi, 
lauki, meži. Ar dažādiem materiāliem – dziju, audu-

miem, diegiem, līmi  – pasākuma dalībnieki māksli-
nieciski piepildīja un izgreznoja Baltinavas novadu.

Pāreja uz vasaras laiku

25. martā plkst. 3:00 (naktī no sestdienas uz svētdie-
nu) notika pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus 
pagriežot vienu stundu uz priekšu. Pāreja atpakaļ no 
vasaras laika notiks 28.  oktobrī plkst. 4:00 (naktī no 
sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagrie-
žot vienu stundu atpakaļ.
Pāreja uz vasaras laiku ieviesta, lai vakaros ilgāk sagla-
bātu dienas gaismu.
Latvijā kārtību, kādā notiek pāreja uz vasaras laiku, 
nosaka Ministru kabineta 2010.  gada 26.  oktobra 
noteikumi nr. 1010 “Par pāreju uz vasaras laiku”. Vien-
laikus ar MK noteikumiem pārņemtas Eiropas Parla-
menta un Padomes 2001. gada 19.  janvāra direktīvas 
2000/84/EK prasības, kas nosaka vienotu vasaras 
laika sākumu un beigas visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

MARTS PAŠVALDĪBĀS
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PĀRMAIŅAS LPS UN PAŠVALDĪBĀS
25. marts – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
1949. gada marta nogalē uz Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 
15 000 ģimeņu, aptuveni 45 000 cilvēku. Izsūtīto vidū 
bija gan vīri spēka gados un sievietes, gan bērni un 
sirmgalvji. Tās dienas iezīmēja šķiršanās sāpes, bez-
spēcība pārspēka priekšā, neaizsargātība, neizpratne, 
bailes… Smago pārdzīvojumu dēļ 25. marts kļuvis par 
vienu no latviešu vēsturiskās apziņas stūrakmeņiem.
Pieminot 1949. gada deportāciju un komunistiskā 
genocīda upurus, atceres pasākumi 25. martā notika 
daudzās Latvijas vietās, arī Inčukalnā, kur novada 
iedzīvotāji, Inčukalna Represēto biedrības pārstāvji 
un novada domes vadība pulcējās pie pieminekļa 
Inčukalna Stacijas laukumā, lai ar klusuma brīdi godi-
nātu deportāciju upuru piemiņu, bet vēlāk Inčukalna 

Tautas namā noskatītos Ivara Selecka jauno filmu 
“Turpinājums”.

Foto: Ģirts Sils

Pārmaiņas LPS un pašvaldībās

Krāslavas novads atkal Latvijas 
Pašvaldību savienībā
6. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde 
izskatīja Krāslavas novada domes iesniegumu un 
atbilstoši biedrības statūtiem lēma par Krāslavas 
novada uzņemšanu Pašvaldību savienībā. Ar LPS Val-
des vienbalsīgu lēmumu Krāslavas novada pašvaldība 
atkal ir LPS biedrs.

“Esmu gandarīts par Krāslavas novada pašvaldības 
izrādīto vēlmi un visu vārdā paužu patiesu prieku, ka 
tagad Latvijas Pašvaldību savienībā ir visas 119 Latvijas 
pašvaldības,” pēc vienbalsīgā balsojuma pauda LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis.
Krāslava LPS atgriezusies pēc gandrīz sešu gadu pār-
traukuma. Neraugoties uz ilgo prombūtni, arī Krāsla-

vas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks ir 
gandarīts par atgriešanos: “Kaut gan nebijām biedrībā, 
sadarbība un pieredzes apmaiņa jau tāpēc nepārtrūka. 
Tagad esam atgriezušies Latvijas Pašvaldību savienībā, 
un šo faktu es komentētu pavisam īsi: komandā būt!”

Gulbenes novada domei – jauna vadība
21. martā Gulbenes novada domē tika saņemts 11 
deputātu parakstīts iesniegums par līdzšinējā domes 
priekšsēdētāja Andra Vējiņa atbrīvošanu no ieņema-
mā amata, pamatojot to ar vairākiem trūkumiem viņa 
darbībā.

29. martā, izskatot jautājumu par Gulbenes novada 
domes priekšsēdētāja ievēlēšanu, deputāti izvirzīja 
vienu kandidatūru. 15 deputātiem balsojot “par” un 
vienam “pret”, par Gulbenes novada domes priekš-
sēdētāju tika ievēlēts Normunds Audzišs.
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Tās pašas dienas pēcpusdienā viņš sasauca ārkārtas 
domes sēdi, kurā no domes priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumiem tika atbrīvots Mārtiņš Bogdans un šim 
amatam izvirzīja Andi Caunīti, kuru ievēlēja ar 11 bal-
sīm “par” un sešām “pret”.

Jēkabpils deputāti varēs domes un 
komiteju sēdēs piedalīties attālināti

22. martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika pie-
ņemts lēmums par deputātu piedalīšanos domes 
un komiteju sēdēs attālināti. Šāda iespēja deputā-
tiem tiks nodrošināta ar programmas Skype palīdzību. 
Izmantojot programmu, būs iespējams balsot un 
izteikt viedokli.
Lai varētu attālināti piedalīties domes un komiteju 
sēdēs, tiks veikti grozījumi pašvaldības nolikumā. Ja 
deputāts domes vai komitejas sēdes laikā atradīsies 
citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ 
nevarēs ierasties sēdes norises vietā, domes priekš-
sēdētājs varēs noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā 
laikā). Domes deputāts būs uzskatāms par klātesošu 
sēdē un tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties 
sēdes norises vietā, ja viņam būs nodrošināta tehnis-
ka iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palī-
dzību, elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts 
sēdei būs reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības 
sistēmu Namejs.

Rēzeknes novadā būs jauns pagastu 
modelis

Atbilstoši “Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2033” noteiktajam, pašvaldībā tiks veidoti 
un attīstīti četri novada nozīmes attīstības centri: Dri-
cānos, Kaunatā, Maltā un Nautrēnos. Reformas tiek 
veiktas, ņemot vērā Valsts kontroles aizrādījumus par 
Rēzeknes novada pašvaldības izdevumiem grāmat-
vedības uzturēšanā.
Reorganizācijas rezultātā plānots pārskatīt pagastu 
pārvalžu kā pašvaldības iestāžu skaitu, tajā pašā laikā 
saglabājot katra pagasta identitāti  – pagasta nosau-
kumu, robežas un patstāvību neatkarīgi no pagasta 
pārvaldes juridiskās formas  –, bet samazinot grā-
matvedību skaitu. Apspriešanai tiks piedāvāts struk-
turālais veidojums no četrām pagastu apvienībām, 
kuru teritorijās būs vismaz pa vienai vidusskolai, kā 
to paredz arī pašvaldības attīstības programma. Tas 
ļaus gan efektīvāk plānot skolēnu pārvadājumus, gan 
risināt citus saimnieciskus un organizatoriskus jautā-
jumus, taupot līdzekļus.
Lai izvērtētu novada pagastu pārvalžu administratī-
vās darbības efektivitāti un izstrādātu priekšlikumus 
pagasta pārvalžu struktūras modelim, izveidotas čet-
ras darba grupas, kurās iekļauts katra pagasta pārval-
des vadītājs un galvenais grāmatvedis, bet kā novē-
rotāji pieaicināti iedzīvotāju konsultatīvo padomju 
pārstāvji. Darba grupu ziņojumi par darbu un priekš-
likumi tiks iesniegti Rēzeknes novada domes Terito-
riālajai pastāvīgajai komitejai.

Talsu novadā strukturālas izmaiņas 
pašvaldības centrālajā administrācijā
1. martā Talsu novada domes sēdē ar deputātu balsu 
vairākumu tika pieņemts lēmums par strukturālām 
izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā admi-
nistrācijā. Izmaiņas veiktas, lai uzlabotu un padarītu 
efektīvāku centrālās administrācijas darba organizā-
ciju, kā arī sekmētu iekšējo komunikāciju.
Jaunā struktūra izstrādāta, ņemot vērā personāla 
audita rezultātā saņemtos ieteikumus. Izmaiņas skars 
gan nodaļu nosaukumus un nolikumus, gan amatu 
sarakstu. Centrālajā administrācijā tiks izveidota 
jauna, Kultūras un sporta attīstības nodaļa.
Jauns darba organizēšanas princips ir daļu izveide 
lielākajās centrālās administrācijas nodaļās. Proti, 
nodaļu vadītājiem nebūs vietnieku, kuru atbildība ir 
sadrumstalota dažādās jomās, bet būs daļu vadītāji, 
kuri varēs savu uzmanību veltīt jautājumiem, kas 
atbilst viņu specializācijai un tiešajai atbildībai. Tā, 
piemēram, Kultūras un sporta attīstības nodaļā strā-
dās Kultūras daļas vadītājs un Sporta daļas vadītājs, 
nevis par abām jomām atbildīgs nodaļas vadītāja 
vietnieks. Šādā modelī nodaļas vadītājam būs vairāk 
iespēju pievērsties stratēģiskās plānošanas darbam.

Ventspils Digitālais centrs nodrošina 
risinājumu e-adreses izmantošanai
Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam, 
sākot ar 2018.  gada 1.  jūniju, valsts un pašvaldību 
iestādēm saziņai ar fiziskām personām obligāti būs 

https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2018/03/10686-jekabpils-pilsetas-domes-deputatiem-tiks-nodrosinata-iespeja-piedalities-domes-un-komiteju/dsc-9003.jpg?itok=PczTbmZc
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jāizmanto elektroniskā adrese jeb e-adrese. Ventspils 
Digitālais centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izstrādājis 
valsts līmeņa risinājumu e-adreses izmantošanai.
Valsts un pašvaldību iestādēm, kurām nav pašām savu 
sistēmu e-adreses izmantošanai, Ventspils Digitālais 
centrs piedāvā tīmekļa platformu www.parvaldiba.lv. 
Lai saņemtu e-adresi, iestādei jābūt iekļautai Uzņē-
mumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā. 
Savukārt, lai sāktu lietot e-adreses tīmekļa risinājumu 
www.parvaldiba.lv, jāaizpilda pieteikšanās anketa, 
var atrast www.parvaldiba.lv.
Papildu informācija par elektronisko adresi pieejama 
šeit un šeit.

PAŠVALDĪBU BUDŽETI

Pašvaldību budžeti un citas programmas

Grozījumi Rīgas 2018. gada budžetā

27. martā Rīgas dome grozīja pilsētas 2018.  gada 
budžetu, piešķirot papildu līdzekļus skolu remon-
tam un labiekārtošanai, pagalmu remontiem, bērnu 
rotaļlaukumiem, Lielo kapu uzturēšanai, projektam 
“Āfrikas savanna” zoodārzā, piemaksām sociālajiem 
darbiniekiem un līdzfinansējumam kultūras piemi-
nekļu saglabāšanā.
Pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu 
prognoze palielināta par 1,66 miljoniem, bet izdevu-
mu apjoms – par 43,3 miljoniem eiro. Lielāko daļu no 
šīs summas veido 2017.  gadā neizlietotie pašvaldību 
aģentūru līdzekļi, valsts budžeta transferti, neapgūtie 
investīciju objektu atlikumi u.c. Iekļaujot budžeta 
izdevumu daļā pagājušajā gadā neizlietotos līdzek-
ļus un šāgada jaunos piešķīrumus, budžeta deficīts 
pieaugs līdz 9,9%. Tas neparedz jaunu aizņēmumu 
piesaisti, bet tikai iepriekšējo gadu naudas līdzekļu 
novirzīšanu šā gada izdevumos.
Salīdzinot Rīgas pilsētas pašvaldības plānoto budžeta 
deficītu (pret budžeta ieņēmumiem) ar citu Latvijas 
pilsētu attiecīgo rādītāju 2018. gadā, arī pēc grozīju-
miem tas joprojām ir zemāks par pārējo pašvaldību 
plānoto (izņemot Liepāju un Ventspili).

Ķekavas novada pašvaldības tikšanās 
ar iedzīvotājiem par budžetu

Ķekavas novada domes vadība, deputāti un pašval-
dības speciālisti martā tikās ar iedzīvotājiem Mell-
upos, Ķekavā, Katlakalnā, Valdlaučos, Baložos un 
Daugmalē, lai klātienē iepazīstinātu ar šāgada budže-
tu, lielākajām investīcijām un plānotajiem darbiem 
konkrētajā apkaimē, kā arī uzklausītu iedzīvotāju 
priekšlikumus, vajadzības un atbildētu uz novadnie-
ku jautājumiem.
Par nozīmīgākajiem risināmajiem jautājumiem nova-
dā atzīta vides sakopšana un labiekārtošana, kā arī 
ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana. Tam visnotaļ pie-
krīt arī pašvaldības vadība, tāpēc šogad šīm jomām 
tiks atvēlēts vairāk uzmanības un līdzekļu.
Sakot paldies iedzīvotājiem par aktivitāti un viedokļu 
izteikšanu, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja 
Viktorija Baire apliecina, ka rudenī iedzīvotāji vēlreiz 
tiks aicināti uz sapulcēm, lai klātienē iesaistītu novad-
niekus budžeta veidošanā jau 2019. gadam.

http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
http://ejuz.lv/eadrese
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLoga%20pielikums%203/javascript:windowOpen('/lv/systems/news/ShowLargeImage.aspx?PostingGUID={F799C84B-27C3-4C3D-B677-D479B97B0A8D}&Mode=0', 1, 1 )
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Jūrmalai pagarināts kūrortpilsētas 
statuss un top būvprojekts kompleksai 
Ķemeru teritorijas attīstībai
Izvērtējot Jūrmalas pilsētas domes sniegto 2016.–
2017. gada pārskatu par kūrorta teritorijas attīstību un 
vides kvalitātes rādītājiem, atbildīgo nozaru ministriju 
komisija ir pagarinājusi Jūrmalas kūrorta oficiālo sta-
tusu vēl uz diviem gadiem.
Pirmo reizi Jūrmala kā pirmā un vienīgā pilsēta Latvijā 
kūrorta statusu saņēma 2013.  gadā. Kūrorta statuss 
tika piešķirts visai Jūrmalas pilsētas administratīvajai 
teritorijai, izņemot Vārnukroga, Priedaines un Braž-
ciema teritoriju.
Kūrorta statusu iespējams iegūt un saglabāt, ja pilsēta 
atbilst vairākiem nosacījumiem: kūrorta teritorijā ir 
pieejami dziednieciskie dabas resursi, tajā darbojas 
vismaz viena kūrorta ārstniecības iestāde, vides kva-
litātes rādītājiem jāatbilst normatīvajos aktos noteik-
tajām prasībām, kūrorta teritorijā jābūt izveidotai 
atbilstošai tūrisma infrastruktūrai un izstrādātiem plā-
nošanas dokumentiem u.c.

Turpinot Ķemeru attīstības projektus, sākta būvpro-
jekta izstrāde daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra 
izveidei Ķemeros un mežaparka labiekārtojumam.
Izglītojošā dabas tūrisma centra izbūve un mežaparka 
labiekārtojuma projekts ir daļa no Ķemeru attīstības 
vīzijas. Lai gan iecerēts kā Jūrmalas pilsētas tūrisma 
infrastruktūras “enkurobjekts”, tas vistiešākajā veidā 
skars Jūrmalas un jo īpaši Ķemeru iedzīvotājus, tādēļ 
līdz 9.  martam jūrmalnieki varēja iesaistīties šo pro-
jektu publiskajā apspriešanā. Patlaban sabiedriskā 
apspriešana ir beigusies, pašvaldība apkopo saņem-
tos atzinumus un priekšlikumus un atbilstoši tiem 
izstrādās detālplānojumu precizējumus.
Būvprojekta izstrāde turpināsies līdz 2019. gada sāku-
mam, būvdarbus varētu uzsākt nākamā gada nogalē. 
Parka pārbūves un atjaunošanas projekts ir iekļauts 
un apstiprināts Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 
2017.–2019. gadam. Kopējās parka pārbūvei un atjau-
nošanai plānotās izmaksas, ieskaitot būvprojekta 
iz strādi, rēķinātas septiņu miljonu eiro apjomā, no 
tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 
seši miljoni un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfi-
nansējums – 900 000 eiro, valsts budžeta dotācija – 
158 000 eiro.

Jēkabpilī aktualizēts attīstības 
programmas un investīciju plāns un 
izstrādās mājokļu politikas koncepciju

8. martā Jēkabpils pilsētas domes deputāti apstiprinā-
ja aktualizēto Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 
rīcības plānu, investīciju plānu 2012.–2018.  gadam 
un Jēkabpils pilsētas attīstības programmas pieliku-
mu “Integrēto teritoriju investīciju projekti 2015.–
2020. gadam”. Šajos dokumentos apkopota aktuālā-
kā informācija par pašvaldības un tās struktūrvienību 
ieviešanā esošajiem, iesniegtajiem un plānotajiem 
projektiem.
Lai Jēkabpils pilsētā uzlabotu situāciju mājokļu jomā, 
tiks izstrādāta mājokļu politikas koncepcija ar mērķi 
veicināt mājokļu kvalitāti un pieejamību, nodrošināt 
normatīvo bāzi efektīvai dzīvojamo māju pārvaldīša-
nai, sekmēt īres dzīvojamā fonda izveidi un atbalstīt 
enerģiju taupošus pasākumus dzīvojamajās mājās. 
Koncepcijas izstrādei izveidota darba grupa, kas jau 
šovasar piedāvās jaunu sistēmu mājokļu jomā.

Apstiprināta Daugavpils novada ceļu 
attīstības programma trim gadiem

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināta paš-
valdības ceļu vidēja termiņa attīstības programma 
2018.–2020.  gadam. Šajā programmā iekļauti ceļi, 
kuri jāatjauno vai jāpārbūvē, neskarot ikdienas uztu-
rēšanu (greiderēšana, sniega tīrīšana, krūmu ciršana, 
caurteku remonts u.tml.), ko sedz no valsts piešķirtās 
mērķdotācijas.
Vidēja termiņa ceļu attīstības programma tiek apstipri-
nāta katru gadu, aktualizējot pagastu pārvalžu piepra-
sījumus, ko pirms tam apkopo un izskata Daugavpils 

https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2018/03/10621-aktualize-attistibas-programmas-ricibas-planu-investiciju-planu-un-attistibas-programmas/ziema20180801fjl-121.jpg?itok=5kbyWLij
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novada pašvaldības ceļu fonda komisija. Par galveno 
kritēriju ceļu remontiem kalpo skolēnu pārvadājumi, 
satiksmes un uzņēmējdarbības intensitāte.

Stājies spēkā Rugāju novada teritorijas 
plānojums
Pirms gada sākās Rugāju novada teritorijas plānojuma 
izstrāde, jo beidzās termiņš iepriekšējam plānoju-
mam. Jaunais teritorijas plānojums tika izstrādāts visai 
novada teritorijai – Rugāju un Lazdukalna pagastam –, 
kā rezultātā novadam ir iestrādāti vienoti apzīmējumi 
un prasības teritorijas izmantošanai.
Jaunais novada teritorijas plānojums izstrādāts elas-
tīgāks, tas nesarežģī turpmāko novada teritorijas 
izmantošanu, vienlaikus ievērotas normatīvo aktu 

prasības un Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības strat-
ēģija.

Identitātes zīmes

Atkārtots konkurss par Balvu novada 
logo un moto

Lai veicinātu Balvu 
novada pazīstamību 
un vienotu vizuālo 
tēlu, kā arī iedzīvotā-
ju piederības sajūtu 
novadam, Balvu nova-
da pašvaldība orga-
nizēja atklātu ideju 
konkursu “Par Balvu 
novada logo un moto 
izstrādi”, kas noslē-
dzās 15. martā.
Konkursam tika iesū-

tīti 20 darbi. Konkursa komisija, izvērtējot iesniegtos 
darbus, atzina, ka tie neatbilst nolikuma mērķim, 
tāpēc nolēma izsludināt atkārtotu konkursu. Notei-
kumi paliek tādi paši – moto un logo idejai ir jāsaskan 
ar Balvu novada vīzijas pamatideju: “Balvu novadā ir 
veselīga un labvēlīga dzīves vide visu vecumu iedzīvotā-
jiem, tajā dzīvo aktīvi cilvēki, kuri veido savu labklājību, 
radoši apvienojot dabas kapitāla, pierobežas, kultūras 
mantojuma un jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.”
Konkursa darbi jāiesniedz Balvu novada pašvaldībā 
līdz 10. maijam. Konkursa naudas balvu fonds ir 300 
eiro.

Noslēdzies konkurss par “Dobeles 
ūdens” simbola izveidi

Janvārī un februārī norisinājās konkurss par SIA 
“Dobeles ūdens” simbolu, kam Dobeles Mākslas 
skolas audzēkņi iesniedza vairāk nekā 60 darbus. 
To vērtēšanā piedalījās uzņēmuma izvirzītā žūrija un 
māksliniece Agnese Rudzīte.
21. martā uzņēmuma pārstāvji devās uz Dobeles 
Mākslas skolu, lai labāko darbu autoriem pasniegtu 
veicināšanas balvas. Par konkursa uzvarētāju atzīta 
Kristīne Sjomkāne, kuras darbs tiks apstrādāts un 
grafiski attīstīts, lai tas atbilstu SIA “Dobeles ūdens” 
iecerei par uzņēmuma simbola izveidi. Žūrijas sim-
pātijas ieguvušas arī Enija Grišpone, Laura Krampīte 
un Rēzija Tabore.

http://www.balvi.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/16998-izsludinats-atkartots-balvu-novada-pasvaldibas-konkurss-par-balvu-novada-logo-un-moto-izstradi
http://www.balvi.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/16998-izsludinats-atkartots-balvu-novada-pasvaldibas-konkurss-par-balvu-novada-logo-un-moto-izstradi
http://www.dobele.lv/sites/default/files/news_images/dobbeles_udens.jpg
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Liepājas dzimšanas dienā sumināti 15 
Gada liepājnieki un Goda liepājnieks

18. martā Liepājas pilsētas 393. dzimšanas dienā kon-
certzālē “Lielais dzintars” tradicionālajā apbalvošanas 
ceremonijā “Goda un Gada liepājnieks” par īpaši 
spilgtiem un pamanāmiem veikumiem tika sumināti 
15 Gada liepājnieki un Goda liepājnieks – nacionālais 
partizāns, dzejnieks, rakstnieks un publicists Modris 
Zihmanis.
Titulu “Gada liepājnieks 2017” ieguva Tautas māk-
slas biedrības “Saiva” vadītāja, audēja, rokdarbnie-
ce Ira Cīrule, publiciste, literatūrkritiķe, pedagoģe 
Lāsma Gaitniece, Liepājas muzeja Kurzemes tautas-
tērpu informācijas centra vadītāja Lia Mona Ģibiete, 
mākslinieks, tēlnieks Egons Peršēvics, basketbolists 
Kristaps Porziņģis, tenisiste Anastasija Sevastova, 
komponists, pianists, aranžētājs, producents, Liepā-
jas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas radošais 
direktors mūzikas jomā Jānis Strazds, bijušais SIA 
“Liepājas enerģija” Valdes priekšsēdētājs Anatolijs 
Suškovs, ielu vingrošanas aktīvists, kustības pamatli-
cējs Liepājā, sporta skolotājs Liepājas Valsts tehniku-
mā Gvido Šalms, māksliniece, fotogrāfe, grafiķe Irina 
Tīre, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvī-
bas koks” Liepājas nodaļas vadītāja, dzintara sējēja, 
zīmola “Noķerts Liepājā” izveidotāja Ilze Vainovska, 
Liepājas Valsts 1.  ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis, 
Liepājas Pensionāru dienas centra un Liepājas Pen-
sionāru biedrības vadītāja Astrīda Vērdiņa, Liepājas 
Raiņa 6.  vidusskolas fizikas skolotājs Uldis Žaimis 

un par populārāko gada liepājnieku atzītais Valters 
Krētainis, kurš rada palīgierīces bērniem ar cerebrālo 
trieku.

Dāvanas jaundzimušajiem liepājniekiem

Jau vairākus gadus jaundzimušo liepājnieku vecā-
ki pēc mazuļa reģistrācijas Liepājas Dzimtsarakstu 
nodaļā no pilsētas pašvaldības saņem dāvanas, bet 
šogad, sākot ar 18. martu – pilsētas dzimšanas dienu –, 
mazajiem liepājniekiem paredzēts īpaši veidots dāva-
nu komplekts.
Dāvana – Liepājā ražots bioloģiskās kokvilnas dvielis 
ar kapuci, uz kura attēlots Liepājas simbols lauva,  – 
iesaiņota īpaši veidotā kastītē, kur dvielim pievienots 
oriģināls kartīšu komplekts. Kartīšu aversā ir numurēti 
mēneši, lai, fotografējot mazuli, klāt var pielikt kartīti 
un radīt fotogrāfiju ar stāstu un atmiņām no pirmā 
dzīves gada, savukārt kartīšu reversā katru mēnesi 
var ierakstīt bērna svaru un garumu un atzīmēt īpašus 
mēneša notikumus mazuļa dzīvē. Komplektam pie-
vienota arī apsveikuma kartīte, kurā lasāms visu iemī-
ļotais liepājnieces Maijas Kalniņas dzejolis “Liepāja”.
20. martā Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks 
pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs 
Ansiņš apciemoja Liepājas reģionālo slimnīcu, kur 
sveica Liepājas pilsētas dzimšanas dienā jaundzimu-
šos mazuļus un viņu vecākus. 2018.  gada 18.  martā 
Liepājas reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā 
pasaulē nāca trīs mazuļi – divas meitenītes un puika.

Jubilejas
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Eiropas Padomes Ainavas balva 
piešķirta Daugavpils cietoksnim

19.–21. jūnijā Daugavpilī notiks Eiropas Padomes 
ģenerālsekretariāta organizētā konkursa “Eiropas 
Padomes Ainavas balva” piektās sesijas noslēguma 
pasākums.
Pērn tiesības pārstāvēt Latviju konkursā ieguva Dau-
gavpils cietokšņa reģenerācijas projekts, kas atzīts 
par labāko arī Eiropas mērogā: tam piešķirta Eiropas 
Padomes Ainavu balva. Saskaņā ar konkursa tradīciju 
katras sesijas noslēgums tiek organizēts labākā pro-
jekta īstenošanas valstī, tāpēc konkursa piektās sesijas 
noslēgums šogad būs Daugavpilī.

Konkursa “Latvijas būvniecības Gada 
balva 2017” uzvarētāji
7. martā svinīgā apbalvošanas ceremonijā VEF Kultū-
ras pilī tika paziņoti Latvijas labākās būves konkursa 
“Latvijas būvniecības Gada balva 2017” laureāti un 
konkursa “Gada būvinženieris Latvijā 2017” uzvarē-
tāji.

Konkursa GRAND PRIX ieguvusi rekonstruētā VEF 
Kultūras pils un atjaunotā viesnīcas “Grand Hotel 
Kempinski Riga” ēka Rīgas vēsturiskajā centrā.
Kopumā konkursā “Latvijas būvniecības Gada balva 
2017” tika sadalītas balvas desmit nominācijās. Vis-
veiksmīgākā fasāžu renovācija realizēta Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzijas ēkai. Nominācijā “Jauna inženier-
būve” pirmā vieta piešķirta Augšlīgatnes jaunajam 
tiltam, bet vislabākā inženierbūves rekonstrukcija 

pagājušajā gadā tapusi starptautiskajā Viļņas lidostā, 
ko īstenojuši latviešu būvnieki. Labākā dzīvojamā 
ēka Latvijā pērn izbūvēta Rīgā, Citadeles ielā  6  – 
“KERN REZIDENCES”. Par labāko sabiedrisko jaun-
būvi konkursā apbalvoja “CTB” biroju ēku Liepājā. 
Par labāko koka būvi atzītas Latvijā pirmās peldmājas 
Sakas upē Pāvilostā. Publiskās ārtelpas nominācijā 
pirmo vietu ieguvis Baltijā lielākais sporta un aktīvās 
atpūtas laukums pie Rīgas Centra humanitārās vidus-
skolas “Centra sporta kvartāls” K.  Barona ielā  116a. 
Pirmā vieta nominācijā “Ražotne” piešķirta īslaicīgas 
beramkravu uzglabāšanas terminālim Rīgas Brīv-
ostā. Nominācijā “Restaurācija” laurus plūca Rīgas 
Svētā Jēkaba katedrāle, bet labākā rekonstrukcija 
būvniecības nozarē noritējusi Sporta skolā Kuldīgā, 
kur izbūvēts arī jauns baseins.

Foto: Gints Astičs
No pašvaldību objektiem jāatzīmē otrās vietas ieguvējs 
nominācijā “Koka būve” – Krimūnu estrāde Dobeles 
novada Krimūnu pagastā; nominācijā “Re staurācija” – 
paviljons-rotonda “Tempļakalna parks” Alūksnē. 
Par trešās vietas ieguvēju nominācijā “Inženierbūves 
rekonstrukcija” atzīta Cempu un Paula Valdena ielas 
pārbūve Valmierā, bet nominācijā “Publiskā ārptel-
pa” – vides objekts “Potjomkina aka” Ogres novada 
Ķeipenē, kā arī par rūpīgu veikumu atzinību guvusi 
Viļa Plūdoņa muzeja “Lejenieki” klēts restaurācija 
Bauskas novada Ceraukstes pagastā.

Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar 
dvēseli-Latvija” konkursa noslēguma 
pasākums Ādažos

Foto: Gundars Kaminskis
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Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” 
(SDL) noslēguma pasākumā 10. martā Ādažu novada 
Kultūras centrā tika prezentēti trīs labākie projekti no 
katra reģiona – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zem-
gales un Pierīgas – un sumināti to īstenotāji.
Konkursa noslēguma pasākumā klātesošie uzklausīja 
15 projektu stāstus un piedalījās balsojumā par savu 
simpātiju, kā arī noskaidroja, kurš no 528 konkur-
sā “Sabiedrība ar dvēseli” visā Latvijā īstenotajiem 
projektiem 2017.  gadā atzīts par vislabāko. Šoreiz 
uzvarētāja gods pienācās Cēsu novadā īstenotajam 
projektam “Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu 
labiekārtošana – bērnu laukums”, ko realizējusi SIA 
“CDzP”.
Kurzemes reģionā par labākajiem atzīti: “Volzba-
ha bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju plūsmas 
ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi” Vaiņo-
des novadā; “Almāles ciema kapsētas zvanu torņa 
sakopšana un pilnveidošana” Alsungas novadā; “Otra 
iespēja” Skrundas novadā.
Uzvarētāji Latgales reģionā: “Jauniešu istabas iekār-
tojums Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā” 
Krāslavas novadā; “Materiāltehniskās bāzes radīšana 
un piemērotu apstākļu radīšana ielas kaķu pagaidu 
uzturēšanās mītnē” Līvānu novadā; “Vaco sāta” Rie-
biņu novadā.
Par labākajiem Rīgas reģionā atzīti: “Dzīvo sapņu 
dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā!” Ādažu novadā; 
“Pieturvietas “Meņģele” atjaunošana” Ogres novadā; 
“Radām novadam” Jaunpils novadā.
Vidzemes reģionā īpaši atzīmēti: “Viestura un Turai-
das ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana  – bērnu lau-
kums” Cēsu novadā; “3 saujas kino” Līgatnes novadā; 
“Trijdekšņu izgatavošana novada mākslas kolektī-
viem” Pārgaujas novadā.
Zemgales reģionā uzteiktie projekti: “Audz vesels!” 
Rundāles novadā; “Misas tirgus laukuma labiekārto-
šana” Vecumnieku novadā; “Pāces tiltiņa atjaunoša-
na” Bauskas novadā.

Apbalvoti labākie sociālie darbinieki 
Latvijā

Jau piekto gadu notika konkurss “Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā 2017”, lai apzinātu un pateiktu 
paldies sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un god-
prātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profe-
sionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo pro-

blēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā 
darbinieka profesiju Latvijā.
23. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā svinīgā cere-
monijā tika apbalvoti labākie sociālie darbinieki Lat-
vijā. Galveno balvu “Labākais sociālais darbinieks Lat-
vijā 2017” saņēma Burtnieku novada Sociālā dienesta 
sociālais darbinieks Jānis Zauers.
Nominācijā “Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sekto-
ra sociālais darbinieks” balva piešķirta nodibināju-
ma “Valdardze” sociālajai darbiniecei Indrai Priedei. 
Nominācijā “Iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 
sociālais darbinieks” balvu saņēma Iecavas novada 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece Anda Krūmi-
ņa. Nominācijā “Darba devēja un/vai profesionālās 
apvienības izvirzītais sociālās institūcijas, struktūr-
vienības, nodaļas vadītājs” par labāko atzīts sociālās 
aprūpes centra “Zemgale” direktors Alvars Štein-
bergs. Nominācijā “Darba devēja un/vai profesio-
nālās apvienības izvirzītais sociālā dienesta sociālais 
darbinieks” balva piešķirta Liepājas pilsētas pašval-
dības Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei Mārai 
Baklašovai. Savukārt žūrijas speciālo balvu ieguva 
pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais die-
nests” direktore Ina Balgalve.
Konkursu Labklājības ministrija rīkoja sadarbībā ar 
Sociālo darbinieku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Pro-
fesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru 
pārstāvji strādāja žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas 
un piešķirtu atbilstošus titulus.

Iedzīvotāju vērtējumā labākie 
pastnieki un pasta nodaļu operatori

9. martā satiksmes ministrs Uldis Augulis svinīgā 
ceremonijā apbalvoja iedzīvotāju vērtējumā labākos 
2017.  gada pastniekus un pasta nodaļu operatorus, 
kas noteikti ar vairāk nekā 7000 iesūtīto anketu 
palīdzību Latvijas Pasta organizētajā akcijā “Mans 
pastnieks”.
Pastnieku konkurencē klienti par labāko Latgales 
reģionā atzinuši Inetu Voicišu no Rugāju novada 
Rugāju pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Lieni Balo-
di no Jaunpils novada Jaunpils pasta nodaļas, Vidze-
mes reģionā – Rudīti Eglīti no Limbažu novada Skultes 
pasta nodaļas, Zemgales reģionā  – Valliju Skadiņu 
no Neretas novada Ērberģes pasta nodaļas un Rīgas 
reģionā – Ivetu Silkalni no Rīgas 6. pasta nodaļas.
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Savukārt labākā pasta nodaļas operatore Latgales 
reģionā ir Anna Lucijanova no Rēzeknes 1.  pasta 
nodaļas, Kurzemes reģionā  – Kristīne Ķēniņa no 
Kandavas pasta nodaļas, Vidzemes reģionā  – Līga 
Rakecka no Rūjienas pasta nodaļas, Zemgales reģio-
nā  – Anita Lazovska no Dobeles novada Penkules 
pasta nodaļas un Rīgas reģionā – Inga Puķīte no pasta 
centra “Sakta” Rīgā.

Konkursa “Laukiem būt!” 2018. gada 
uzvarētāji

Foto: Ieva Rudzutaka
Idejām piepildīts un sirsnīgā sacensības garā aizvadīts 
konkursa “Laukiem būt!” fināls. Uzvaras laurus kon-
kursā, ko jau sesto gadu rīkoja Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centrs (LLKC), šoreiz laurus plūca 
jaunieši no Latgales, Vidzemes un Zemgales.
Konkursā “Laukiem būt!” pirmo vietu un galveno 
balvu 2400 eiro šogad ieguva: kategorijā “Lauksaim-
niecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 
(tajā skaitā mājražošana un maza apjoma pārtikas 
pārstrāde)”  – Velga Sarmule no Rēzeknes ar mājas 
kārumiem “Cukurella”; kategorijā “Nelauksaimniecī-
bas nozare (ražošana)” – Aija Zīmele no Preiļiem ar 
attīstošām un radošām rotaļlietām ar stāstu; kategorijā 
“Nelauksaimniecības nozare (pakalpojumi)” – Artūrs 
Dumbris no Tukuma ar ideju par radošu mūzikas 
darbnīcu; kategorijā “Lauksaimniecība” – Sintija Elste 
no Cēsīm ar mikrodārzeņu, zaļumu un ēdamo puķu 
piedāvājumu restorāniem.
Konkursa finālā otrās vietas ieguvējam tiek piešķirti 
1400 eiro, trešajai vietai – 1000 eiro, bet ceturtās vie-
tas ieguvēji katrs saņem 100 eiro naudas balvu.

Konkurss “Dižprojekts” – inovatīvi un 
ilgtspējīgi risinājumi Latvijas lauku 
attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei
Dižošanās akcija-konkurss “Dižprojekts” notika jau 
septīto reizi. Biedrība “Latvijas Lauku forums” kon-
kursu organizē, lai popularizētu reģionu teritorijām 
un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas pro-
jektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedro-
šinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam  – 
dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursam tika 
pieteikti 24 projekti no visiem Latvijas reģioniem.
Iedzīvotāju lielāko atbalstu ne vien savā novadā, 

bet visā Lat-
vijā guva SIA 
“ B e n e v i l -
la” īsteno-
tais projekts 
“ N a k š ņ o s i m 
Benevillā”, ko 
izvirzīja bied-
rība “Alūksnes 
lauku partne-
rība” un kas 
ieguva titulu 
“ I e d z ī v o t ā -
ju balsojuma 

populārākais projekts 2017”. Arī eksperti pievienojās 
iedzīvotāju balsojumam, norādot, ka ļoti pozitīvi 
vērtējama vēstures saglabāšana un viesnīcas kā daļas 
no kopīga piedāvājuma veidošana, īpaši uzslavējot 
saimnieku iesaisti viesnīcas vadīšanā un arī unikālu 
ēdināšanas piedāvājumu izstrādē.
Pirmo vietu un titulu “Dižprojekts 2017” saņēma SIA 
“Latvia Catering Company” īstenotais projekts “Pār-
vietojamā restorāna tehnoloģisko iekārtu iegāde”, 
ko izvirzīja biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”. 
Projekta gaitā izveidota pārvietojama restorāna vir-
tuve, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus jebkurā 
klientam ērtā vietā, nodrošinot apkalpojošo perso-
nālu un galdu servējumu. Šī ideja, kur virtuve ir kā 
akcents un ietverta automobilī, ir inovatīva visā Lat-
vijā un pārsteidz ar oriģinalitāti, projekta iesniedzēju 
uzdrošināšanos, vērienīgumu un gaumīgu rezultātu.
Otro vietu nominācijā “Dižprojekts 2017” ieguva SIA 
“GFK centrs” īstenotais projekts “Jaunjelgavas pār-
celtuve pār Daugavu”, ko izvirzīja biedrība “Aizkrauk-
les rajona partnerība”. Pārcelšanās pār Daugavu starp 
Jaunjelgavu un Klidziņu dažās minūtēs ir ieguvums 
izglītojošā, garīgā un materiālā jomā gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Trešo dalīto vietu nominācijā “Dižprojekts 2017” iegu-
va DKS “Jāņupe-2” īstenotais projekts “Patriotu lau-
kuma izveide Jāņupē”, ko izvirzīja biedrība “Pierīgas 
partnerība”, sekmējot vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, 
vienotības izjūtu un piederību vietai, un SIA “Bernātu 
dzintariņš” īstenotais projekts “Bernātu dzintariņa 
atdzimšana”, ko izvirzīja biedrība “Liepājas rajona 
partnerība”, realizējot brīnišķīgu un ambiciozu ideju: 
atdzimusi dabasmīļu un sportotāju atpūtas vieta jūras 
krastā, radot sirsnīgu atmosfēru, kas atbilst videi un 
atrašanās vietai.
Konkursa “Dižprojekts” mērķis nav projektu savstar-
pēja sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un 
sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā 
Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Latvijas profesionālo mācību iestāžu 
sacensības Aizkrauklē
9. martā Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā nori-
sinājās Latvijas profesionālo izglītības iestāžu sacen-
sības, kurās startēja direktors, direktora vietnieks, 
sporta darba organizators un sporta skolotājs. Šīs 
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sacensības ir tradicionālas, tās katru gadu noris citā 
izglītības iestādē. Šogad sacensības bija veltītas valsts 
dzimšanas dienai un aizritēja ar moto “Mēs savai Lat-
vijai – garā stipri un jauni, radoši un aktīvi”.
Sacensībās piedalījās 16 komandas. 17. komanda bija 
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas komanda, kas 
nodrošināja sacensību norisi, tiesāšanu, rezultātu 
apkopošanu un apbalvošanu.
Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Rīgas Tehniskā 
koledža, otrajā vietā  – Izglītības un zinātnes minis-
trijas komanda, bet trešajā – Jelgavas Amatu vidus-
skola.

Infrastruktūra un labiekārtošana

Majoru pludmalē stiprina krasta kāpas

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 22. martā sākusi nostip-
rināt kāpu zonu, pieberot smiltis Majoru pludmalē. 
Darbi tiek veikti, lai ierobežotu krasta eroziju un vei-
cinātu pludmales zonas saglabāšanu. Majoru plud-
malē smiltis tiek piebērtas aptuveni 740 m garā joslā 
posmā no Emelīnas ielas virzienā uz Tirgoņu ielu. 
Smiltis, ko izmanto krasta kāpu stiprināšanai, organis-
ki iekļaujas vidē: tās iegūtas Lielupes grīvā, kur ik gadu 
tīra un padziļina upes gultni Jūrmalas ostas teritorijā.
Kāpu stiprināšanai pludmalē regulāri tiek atjaunota 
arī kārklu zona. Pagājušajā vasarā Bulduru, Dzintaru, 
Dubultu, Mellužu, Kauguru un Jaunķemeru pludmalē 
gandrīz divu kilometru garumā tika “sēdināti” vecie 
kārkli, apzāģējot tos 30 cm augstumā, lai saknes sāktu 
dzīt jaunas atvases. Ataugušās atvases uztver pludma-
les smiltis, un atjaunojas kāpu valnis. No nozāģēto 
kārklu zariem izveidotas pinumu sētiņas, kas izvie-
totas pludmalē smilšu aizturēšanai un atpūtnieku 
radītās ietekmes mazināšanai. Kāpas no izbradāšanas 
pasargā arī dēļu laipas, kas ierīkotas lielākajā daļā 
izeju uz pludmali.
Jūrmala ir pirmā piekrastes pilsēta Latvijā, kas jau 
ceturto gadu pēc savas iniciatīvas stabilizē krasta 
kāpas un aizsargā pret noskalošanu.

Tukumā pārbūvē skvēru, novadā 
atjaunos elektrotīklu 46 km garumā

Novembrī Tukuma vecpilsētā tiks uzstādīts Z. A. Meie-
rovicam veltīts piemineklis un labiekārtots skvērs. Lai 
tas notiktu, jāveic arheoloģiskā izpēte, tāpēc laukumā 
Lielajā ielā 5 martā tiks zāģēti koki un krūmi un izņem-
ti ziemciešu stādi.
Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitā-
ti Tukumā un Tukuma novadā, šogad AS “Sadales 
tīkls” plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 
16  km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīni-
jas pārbūvēt par kabeļu līnijām 30  km garumā un 
rekonstruēt vai izbūvēt 16 transformatoru apakšsta-
cijas, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 1,5 miljonus 
eiro. Elektrotīkla rekonstrukcija jau norisinās vai drīz 
tiks uzsākta Tukumā un Irlavas, Degoles, Džūkstes, 
Tumes, Jaunsātu, Sēmes un Slampes pagastā. Pilsē-
tas teritorijā AS “Sadales tīkls” šogad realizēs četrus 
projektus.

Rojas pludmalē apgaismota pastaigu 
taka
Rojas novada dome izveidojusi apgaismotu pastaigu 
taku Rojas pludmalē. Projekts pagājušajā gadā tika 
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iesniegts biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludi-
nātajā atklātajā konkursā Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonda finansētajā pasākumā “Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana”.
Gar pastaigu taku uzstādītas 32 laternas ar saules 
baterijām un vēja ģeneratoriem. Ar apgaismojumu 
nodrošinātas visas pastaigu laipas pludmalē, arī vis-
garākā laipa virzienā uz Kolkas pusi, kas projekta laikā 
pagarināta. Laipas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un ar bērnu ratiņiem.

Ventspilī atjauno ostas Dienvidu 
molu, “Ventspils siltums” īstenos divus 
investīciju projektus
13. martā uz Dienvidu mola Ventspils Brīvostas un 
būvuzņēmēja “BMGS” pārstāvji svinīgi atklāja būvdar-
bus. Tos plānots pabeigt piecu mēnešu laikā, kopējās 
izmaksas veido 2,4 miljonus eiro.
Mola rekonstrukcijas mērķis ir palielināt ostas dro-
šības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti. 
Izveidojot tetrapodu krāvumu, tiks atjaunots mola 
šķērsgriezums visā tā garumā. “BMGS” Ventspils ražo-
šanas bāzē saražoti 1349 tetrapodi ar kopējo svaru 
6745 tonnas, 19 atbalsta tetrapodi ar kopējo svaru 
247 tonnas un 204 masīvi ar kopējo svaru 9180 
tonnas. Kopējais objekta vajadzībām saražoto beto-
na konstrukciju apjoms sasniedz 6746 kubikmetrus. 
Mola labiekārtošanā atjaunos dzelzsbetona sienas, 
izveidos grants ceļu un atjaunos elektrotīklus un 
apgaismojumu, kā arī rekonstruēs dzelzsbetona ceļa 
konstrukciju. Tik pamatīgu rekonstrukciju Dienvidu 
mols nav pieredzējis vismaz 60 gadus.

Foto: Ventspils hronikas arhīvs
29. martā pašvaldības SIA “Ventspils siltums” parakstī-

ja līgumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 
Kohēzijas fonda (KF) finansējuma piešķiršanu divu 
investīciju projektu īstenošanai.
Projekts “Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana” paredz siltumtrašu 
rekonstrukciju. Lai arī Ventspilī siltuma pārvades tra-
ses vairāk nekā 45 km kopgarumā jau ir rekonstruētas, 
tomēr vēl palikuši daži tehniski un morāli novecojuši 
posmi. Tiks veikta sešu siltumtīklu posmu rekonstruk-
cija 525 m garumā, cauruļvadus nomainot ar rūpnie-
ciski izolētām caurulēm. Pēc projekta pabeigšanas 
Ventspils pilsētas siltumtīklus 100% apmērā veidos 
rūpnieciski izolētas caurules, kas aprīkotas ar avārijas 
signalizāciju, lai ātri un nekļūdīgi noteiktu iespējamā 
bojājuma vietu. Plānotās izmaksas ir 328 915,19 eiro, 
tai skaitā KF līdzfinansējums 40% apmērā. Projektu 
paredzēts īstenot 18 mēnešu laikā.
Savukārt projekts “Dūmgāzu kondensatora uzstā-
dīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69 Ventspilī” 
paredz uzstādīt dūmgāzu kondensatoru Pārventas 
katlumājā. Tas ļaus palielināt biokurināmā katlu efek-
tivitāti un maksimāli izmantot siltumu, kas rodas šķel-
das sadegšanā, jo dūmgāzu kondensatorā, atdzesējot 
dūmgāzes, tiek kondensēts tvaiks un iegūtais siltums 
novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā 
ne tikai palielināsies biomasas katlos saražotās sil-
tumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies kurināmā 
patēriņš, cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs 
ievērojami tīrāks. Plānotās izmaksas ir 891  308,26 
eiro, ieskaitot 40% KF līdzfinansējumu. Projekta īste-
nošanas laiks ir 12 mēneši.

Ventspilī atklāts Biznesa atbalsta 
centrs un koprades telpa un veidos 
infrastruktūru Pils ielā komercdarbības 
attīstībai

Foto: Ventspils hronikas arhīvs
16. martā pašā Ventspils vecpilsētas sirdī – Pils ielā 17 – 
svinīgi tika atklāts Ventspils Biznesa atbalsta centrs 
(BAC) un koprades (co-working) telpa, kas ir līdz šim 
nebijis projekts Ventspilī.
BAC svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalījās Vents-
pils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, 
priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks, priekšsē-
dētāja pirmie vietnieki sadarbības jautājumos Gun-
tis Blumbergs un infrastruktūras jautājumos Jānis 
Vītoliņš, izpilddirektora vietnieks informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā Egons Spalāns un 
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citi pašvaldības pārstāvji, Ventspils Augsto tehnolo-
ģiju parka Valdes loceklis Salvis Roga, AS “Citadele 
banka” Valdes loceklis Vladislavs Mironovs, Vents-
pils Biznesa atbalsta centra vadītāja Ilze Valdmane, 
kā arī sadarbības partneri, IKT nozares uzņēmumu 
pārstāvji, atbalstītāji un citi viesi.
Ventspils BAC izveidots, lai sniegtu konsultācijas 
un informatīvu atbalstu komersantiem par biznesa 
uzsākšanas un attīstības iespējām Ventspilī, kā arī 
piesaistītu pilsētai jaunus komersantus un speciālis-
tus. Šeit arī būs iespēja izmantot bezmaksas kopra-
des telpu, kas ir pieprasīta pašnodarbināto, īpaši IKT 
nozarē strādājošo, vidū. Taču koprades telpā tiek 
gaidīts ikviens, kuram ir vēlme mainīt ikdienas darba 
apstākļus un veidot komunikāciju ar citu nozaru pār-
stāvjiem.

Foto: P/i “Komunālā pārvalde”
27. martā Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēdē tika 
atbalstīta projekta “Infrastruktūras izveide komerc-
darbības attīstībai Pils ielā Ventspilī” tālāka virzība 
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizā-
cija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši paš-
valdību integrētajām attīstības programmām” pirmajā 
projektu iesniegumu atlases kārtā.
Ventspils pilsētā pēdējā desmitgadē ievērojami pie-
audzis informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) pakalpojumu sniedzēju skaits, bet šīs nozares 
komersantiem trūkst piemērotu ražošanas un biroja 
telpu. Plānots pārbūvēt uz zemesgabala avārijas stā-
voklī esošās ēkas, uzbūvēt jaunu ēku un labiekārtot 
teritoriju. Jaunajā ēkā tiks izveidotas biroja telpas, 
un piegulošā teritorija tiks sagatavota potenciāla-
jam investoram. Kopējās projekta izmaksas veido 
2 877 140 eiro, t.sk. ERAF finansējums – 82,31%, valsts 
budžeta dotācija  – 3,54% un Ventspils pilsētas paš-
valdības līdzfinansējums  – 14,15%. Projektu plānots 
realizēt līdz 2020. gadam.

Kādas izskatīsies kafejnīcu terases 
Kuldīgas vecpilsētā
Lai radītu Kuldīgas vecpilsētai vizuāli atbilstošu terašu 
tēlu, nolemts izstrādāt vienotu terašu koncepciju, kas 
atvieglotu to izbūvi Kuldīgas vecpilsētas ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzējiem. Ainavu arhitekts Guntis 
Kalniņš izstrādājis savu redzējumu, un arī iedzīvotāji 
aicināti izteikt viedokli.
G. Kalniņš, izstrādājot skices, iedvesmojies no citās 
Eiropas vecpilsētās izveidotām ielu kafejnīcu tera-
sēm. Koncepcijas pamatideja: lai terase būtu saskaņā 
ar Kuldīgas vecpilsētas arhitektūru un stilistiski vieno-
ta ar konkrēto kafejnīcu, izmantojot bēšas vai gaišas 
krāsas.
Viens no ierosinājumiem ir veidot auduma markīzes, 
nojumes vai saulessargus bez reklāmu apdrukas, taču 
uz tiem varētu attēlot tirdzniecības vietas nosauku-
mu vai logotipu. Ēdināšanas iestādes varētu veidot 
arī slēgtas stiklotas terašu nojumes vai daļēji slēgtas 
terases, izmantojot akrila audumu vai stiklu, kā arī 
dekoratīvās puķu kastes. Tāpat izstrādāta koncepcija 
terasēm, ko varētu izveidot autostāvvietā. Iespaido-
joties no vēsturiskas Kuldīgas fotogrāfijas, kurā senlai-
cīgs autobuss brauc pa Liepājas ielu, autors radījis arī 
neparastu terašu dizaina priekšlikumu – slēgtu terasi 
ar noapaļotiem stūriem autobusa formā. Vienotus 
noteikumus plānots izstādāt līdz vasaras sākumam.

Liepājas SEZ pārvalde turpina attīstīt 
infrastruktūru

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde 
īstenos ES Kohēzijas fonda projektu “Liepājas ostas 
ūdens infrastruktūras uzlabošana”, lai uzlabotu navi-
gācijas drošības līmeni, nodrošinot lieltonnāžas kuģu 
piekraušanu ostas iekšējā reidā.
Projekts paredz padziļināt kanālu ostas vidus vārtos 
no 12,5 m līdz 14,5 m, pārbūvēt vai nostiprināt molu 
galvas ostas vidus vārtos, padziļināt priekšostas akva-
toriju un kanālu līdz 14 metriem, pārbūvēt Brīvostas 
iekšējo viļņlauzi un sadalošo molu, atjaunot Brīvostas 
molu un izbūvēt kuģu enkurošanas/tauvošanas vietu 
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pie sadalošā mola. Projekta ieviešanas laiks ir 2018.–
2020. gads, plānotās izmaksas – 31,7 miljoni eiro.
Šogad paredzēts sākt Karostas kanāla pirmās pie-
stātnes demontāžu un krasta nostiprinājumu izbūvi. 
Rezultātā tiks iztaisnots kuģošanas kanāls un uzlabota 
navigācijas drošība. Atjaunos Karostas kanāla dien-
vidu un ziemeļu molus un navigācijas zīmes, kā arī 
ostas Ziemeļu vārtus aprīkos ar navigācijas zīmēm, lai 
nākotnē tos varētu atvērt satiksmei kuģiem ar mazu 
iegrimi, pakāpeniski atslogojot ostas dienvidu un 
vidus vārtus.

Grobiņā būvēs Ālandes upes atpūtas 
kompleksu

Šopavasar Grobiņas novada dome sāk īstenot ilgi 
lolotu projektu “Ālandes upes atpūtas kompleksa 
būvniecība”. Būtiskas pārvērtības piedzīvos pilsdrupu 
vide, kā arī tiks izveidota pastaigu taku līdz Priedulā-
jiem.
Projekts paredz lielas pārmaiņas pilsdrupu teritorijā, 
estrādes pārbūvi, apgaismojuma ierīkošanu, gabionu 
izbūvi, pastaigu takas izveidi vairāk nekā trīs kilo-
metru garumā ar 15 labiekārtotām atpūtas vietām un 
trim vides objektiem. Pastaigu taka kopā ar pilsdrupu 
pārvērtībām un jau iepriekš sakārtoto Pils ielu veidos 
Ālandes upes atpūtas kompleksu, ko laika gaitā varēs 
paplašināt un papildināt.
Grobiņa, kas bijusi viena no nozīmīgākajām vikingu 
pasaules vietām Baltijas jūras austrumu daļā, iekļauta 
UNESCO Latvijas nacionālajā sarakstā un UNESCO 
Pasaules mantojuma nominācijā “Grobiņas arheolo-
ģiskais ansamblis”.
Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecība šogad 
būs viens no lielākajiem Grobiņas novada domes 
īstenotajiem projektiem.

Saldus novadā būvē grants ceļus un 
tiltu pār Mazupi un labiekārto Saldus 
centru
Saldus novadā uzsākta lauku grants ceļu pārbūve 
Vadakstes, Rubas un Jaunauces pagastā. Darbi tiek 
veikti par ES finanšu līdzekļiem un ar Saldus novada 
pašvaldības līdzfinansējumu.
SIA “Saldus ceļinieks” strādā uz pašvaldības grants 
ceļiem “Kalnāji–Friķi” Rubas pagastā un “Zvejnie-
ki–P96” Jaunauces pagastā, un 26.  martā sākās būv-

darbi arī Vadakstes pagasta ceļos “Brauži–Mazdaģi” 
un “Lieldeģi–Kalnmuiža”. Ceļus plānots ekspluatācijā 
nodot oktobrī.
Pārbūve notiek arī uz pašvaldības autoceļa “Zvārdes 
centrs–Brocēnu lauku teritorijas robeža”, kas sākās ar 
tilta pār Mazupi nojaukšanu. Būvdarbiem plānoti seši 
mēneši, kuru laikā uzbūvēs jaunu tiltu, kā arī atjaunos 
grants segumu tilta abos galos.

Saldū turpinās pagājušā gada septembrī iesāktā pilsē-
tas centra labiekārtošana, kas sākās ar Saldus Sv. Jāņa 
evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas sakārtošanu 
un patlaban turpinās Saldus tirgus teritorijā. Tirgus 
laukumā jau izzāģēti vecie krūmi un tiek demontē-
tas nolietotās tirdzniecības vietas. Veco, pāraugušo 
krūmu vietā iestādīs dekoratīvos kociņus un izliks 
akmens bruģi, kā arī pārvietos tirdzniecības moduļus.

Jelgavā sakopj novadgrāvjus

Jelgavā arī šogad vairākiem lielajiem novadgrāvjiem 
mehanizēti novākts apaugums 22 500 m² platībā.
Jelgavas pilsētas teritorijas līdzenais reljefs un zemes 
virsmas nelielais augstums ir cēlonis augstam grunts-
ūdens līmenim, kas lielāku nokrišņu laikā īslaicīgi 
izraisa teritoriju applūšanu un veicina to pārpurvoša-
nos. Grāvju sistēma nodrošina lielākā ūdens apjoma 
savākšanu un aizvadīšanu, taču piesērējums no apau-
guma un lapām bieži veido ūdens līmeņa uzstādinā-
jumu un pārmitrina zemākās teritorijas.

Jelgavas novadā labiekārto Elejas 
muižas parku un veidos vides 
izzināšanas infrastruktūru Kalnciemā
Jelgavas novada pašvaldība, īstenojot Latvijas–Lie-
tuvas pārrobežu sadarbības projektu “Aizraujošais 
ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”, ieplāno-
jusi šovasar labiekārtot Elejas muižas parku. Pare-
dzēts atjaunot vēsturiskās taciņas, uzbūvēt tiltiņu pāri 
dīķim uz pussalu un izveidot interesantus interaktīvus 
objektus. Pašvaldība arī ieplānojusi parku atbrīvot no 
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mazvērtīgiem un bīstamiem kokiem.
28. marta domes sēdē Jelgavas novada domes depu-
tāti nolēma piešķirt 4288 eiro līdzfinansējumu Lat-
vijas Vides aizsardzības fonda projektam “Iepazīsti 
un saudzē!”. Tas paredz labiekārtot nelielu posmu 
dabas lieguma “Kalnciema pļavas” teritorijā pie šose-
jas Kalnciems–Kaiģi. Bioloģiskās daudzveidības izzi-
nāšanai iecerēts pie Vecbērzes upes uzstādīt skatu 
torni, gājēju tiltiņu, soliņus un informācijas stendus. 
Projekts tiks īstenots no šāgada vasaras līdz nākamā 
gada rudenim.

Parakstīts sadarbības līgums par 
Lielupes atveseļošanu

1. martā Jelgavas novada domē tika parakstīts sadar-
bības līgums par projekta “Lielupes atveseļošanas 
pasākumi  – pakalpojumu un infrastruktūras izveide 
ūdenstūristiem” īstenošanu. Līgumu parakstīja piecas 
pašvaldības – Rundāles, Jelgavas, Bauskas, Ozolnie-
ku un Babītes novada pašvaldība. Projekts paredz 
Lielupei piegulošajās pašvaldībās veikt Lielupes atve-
seļošanas pasākumus un attīstīt ūdenstūrisma infra-
struktūru.
Projekta ieviesēji ir trīs lauku partnerības  – “Lauku 
partnerība “Lielupe””, biedrība “Pierīgas partnerība” 
un “Bauskas rajona lauku partnerība”. Ar to atbalstu 
Rundāles, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Babītes 
novadā jau šovasar sāksies Lielupes ūdens “iekustinā-
šana” (attīrīšana).
Kopīgos semināros un forumos iecerēts veicināt paš-
valdību un Lielupes krastu īpašnieku sadarbību, lai 
kopīgiem spēkiem atveseļotu Lielupi. Tiks piesaistīts 
hidrobiologs, kurš ieteiks efektīvākos un labākos 
upes attīrīšanas veidus. Tāpat veidos jaunu tūrisma 
maršrutu, sekmēs jaunus tūrisma piedāvājumus un 

izveidos interaktīvu vides objektu, kas simbolizēs 
Lielupes sākumu un ietvers informāciju par Lielupi.

Tehniskā projekta izstrāde Iecavas upes 
ūdensnotekas atjaunošanai

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpa-
šumi” (ZMNI) īstenos Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansētu projektu, kurā paredzēta Iecavas 
upes tīrīšana Ozolnieku un Iecavas novada teritori-
jās. Tīrīšana plānota 2019. gadā.
ZMNI uzsākuši tehniskā projekta izstrādi Iecavas 
upes ūdensnotekas atjaunošanai, un sagatavošanās 
darbi jau sasnieguši Branku ciema teritoriju. Upē tiek 
veiktas atzīmes ar piketa mietiņiem, kas tiek izvietoti 
ik pēc 100 m, lai mērītu upes šķērsprofilu.

Iecavas novadā infrastruktūrai šogad 
tērēs vairāk nekā divus miljonus eiro
2018. gada Iecavas novada pašvaldības budžetā 
19,2% ir paredzēti kapitālajiem izdevumiem. Nozī-
mīgu infrastruktūras projektu realizēšanai plānots 
atvēlēt vairāk nekā divus miljonus eiro. Lielākie plā-
notie darbi: pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības 
centrs” teritorijas labiekārtošana; autoceļa V1040–
Roņi–Tāmas–Renceles–A7 pārbūve; Ģedules upes til-
tiņa restaurācija; pašvaldības nozīmes koplietošanas 
ūdensnoteku atjaunošana Zālītē un pie Sila kapiem; 
klientu apkalpošanas centra izveide Skolas ielā 4 – 40; 
ēkas jumta pārbūve Baldones ielā 65 (Sarkanā skola); 

Aptaujā par brīvā laika dažādošanu savas vēlmes un 
iedomātās aktivitāšu trases skices iesniedza arī Iecavas 
jaunieši.

http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/6838-ir-uzsakti-tehniska-projekta-izstrades-darbi-iecavas-upes-udensnotekas-atjaunosanai
http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/6838-ir-uzsakti-tehniska-projekta-izstrades-darbi-iecavas-upes-udensnotekas-atjaunosanai
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ielas apgaismojuma būvniecība Raiņa, Robežu un 
Vītolu ielā, Dimzukalnā, Ielejas ielā un autobusu 
pieturvietās; sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
izbūve Rosmes ciemā; skeitparka izveide un teritori-
jas labiekārtošana; elektrības pieslēgums pie Brīvības 
pieminekļa; apgaismojuma ierīkošana pie daudzdzī-
vokļu māju atkritumu konteineru laukumiem; Iecavas 
vidusskolas 3. korpusa remonts.
Iecavas SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” šogad 
un nākamgad īstenos projektu “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.  kārta”, kurā izbūvēs 
jaunus kanalizācijas tīklus 11  km garumā un piecas 
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Jaunie kanalizāci-
jas tīkli 1833 Iecavas iedzīvotājiem nodrošinās drošu, 
centralizētu notekūdeņu novadīšanu. No kopējām 
izmaksām 1 874 760 eiro būs ES līdzfinansējums.

Olainē top mūsdienīgs dzīvojamais 
komplekss

Olainē, Stacijas ielā 48, tiek būvēts jauns dzīvoja-
mais komplekss, kas sastāvēs no trim mājām. Plānots 
izbūvēt 36 dzīvokļus ar vienu, divām un trim istabām 
platībā no 34 līdz 68 m². Projekts īpašs ar to, ka dzī-
vokļus ir iespējams apvienot, veidojot četru, piecu un 
pat sešu istabu dzīvokli ar kopējo platību līdz 175 m².
Projekta nosaukums ir “Jūsu mieram un labsajūtai”. Tā 
autori norāda, ka Olaine pilnībā atbilst šim uzstādīju-
mam, jo šeit ir visas ārpilsētas priekšrocības  – svaigs 
gaiss, zaļa apkārtne, miers, kā arī labvēlīga vide ģime-
nēm ar bērniem. Turklāt tas viss pieejams tikai 20 
minūšu braucienā no Rīgas.

Mārupes novadā attīsta 
uzņēmējdarbībai nepieciešamo 
infrastruktūru

Mārupes novada pašvaldība īsteno ERAF līdzfinansē-
tu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”, kura 
mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu nova-
dā, veicot ieguldījumus ielās un ceļos.
Tiek pārbūvēts ceļš C-16 posmā Alpi–Dumpji līdz 
Dzirnieku ielai, Dzirnieku iela posmā no īpašuma 
Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļš C-15 posmā 
no C-16 līdz Stīpnieku ceļam. 12.  martā pašvaldība 
parakstīja vienošanos ar CFLA par ceļa C-13 no Dzir-
nieku ielas līdz Stīpnieku ceļam iekļaušanu projektā.

Ķekavas novadā modernizēs 
siltumtīklus Titurgā, siltinās astoņas 
daudzdzīvokļu mājas un būvēs Jaunu 
ideju centru
Marta beigās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
apstiprināja, ka kapitālsabiedrībai SIA “Baložu komu-
nālā saimniecība” piešķirts ES fondu līdzfinansējums 
280  301 eiro apmērā siltumtīklu rekonstrukcijai 
Titurgas rajonā. Projektā izmantotās tehnoloģijas un 
materiāli ļaus samazināt gan siltuma zudumus, gan 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī ekspluatācijas 
izdevumus. Šogad projektā paredzēts sakārtot doku-
mentāciju, veikt iepirkumu procedūras un noslēgt 
līgumus. Būvdarbi notiks 2019.  gadā no maija līdz 
septembrim.
SIA “Ķekavas nami” šobrīd strādā pie astoņiem daudz-
dzīvokļu māju siltināšanas projektiem. Plānots šogad 
un nākamgad renovēt septiņas ēkas Ķekavā un vienu 
Valdlaučos. Siltinās ne tikai ēkas ārsienas, bet arī jumtu 
vai bēniņus, pamatus viena metra dziļumā un pagraba 
pārsegumu. Mājās tiks sakārtota apkures sistēma, pār-
būvēti siltumvadi un veikts kāpņutelpas kosmētiskais 
remonts. Darbi aizņems apmēram sešus mēnešus.

Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības padome apstiprinā-
jusi Ķekavas novada pašvaldībai kredīta piešķiršanu 
400  000 eiro apmērā, lai pašvaldība šogad Ķekavā 
varētu uzbūvēt Jaunu ideju centru.
Tā būs mūsdienīga, moderna, ideju piepildīta ēka, 
kas radīs un īstenos jaunas iespējas novada attīstībai. 
Centra telpas kalpos kā multifunkcionāla platforma, 
kurā pulcēties jauniešiem, novada nevalstiskajām 
organizācijām un citām interesentu grupām. Ķekavas 
novada Jaunu ideju centrs atradīsies Ķekavā, Skolas 
ielā 2, vecās saimniecības ēkas vietā.
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Būvniecības kopējās izmaksas ir 696 000 eiro, no kā 
400  000 ir aizņēmums un 296  000 eiro  – Ķekavas 
novada pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļi.

Stopiņu novada Ulbrokā izbūvēta 
jauna katlumāja

Lai samazinātu resursu patēriņu un siltuma zudumus 
siltumenerģijas pārvades trasē, Ulbrokā, Radiostaci-
jas ielā, martā pabeigta jauna katlumāja, kas svinīgi 
tika atklāta 28. martā.
Tā ir gāzes katlumāja ar jaudu 0,8 MW, kas var dar-
boties pilnībā automātiski un tiks uzraudzīta attāli-
nāti. Līdz ar jaunās katlumājas darbības uzsākšanu ir 
palielināta Ulbrokas ciema siltumenerģijas ražošanas 
jauda un sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi: siltu-
ma zudumu samazināšana, demontējot apmēram 
320 m garo trasi, kas kalpoja siltumenerģijas pārvadei 
no Ulbrokas katlumājas uz Radiostacijas ielas daudz-
dzīvokļu dzīvojamajām mājām; uzstādīti apkures katli 
(Vitodens 200–W) ar lietderības koeficientu līdz 98%; 
samazināsies izmešu daudzums atmosfērā.
Būvniecības kopējās izmaksas ir 124 126,64 eiro. Kat-
lumāja uzbūvēta pilnībā par Stopiņu novada pašval-
dības budžeta līdzekļiem.

Salaspilī veidos mūsdienīgu, skaistu, 
ērtu un drošu ārtelpu

Pērn martā tika izsludināts metu konkurss par Salas-
pils centrālās daļas un galvenā laukuma izveidi un 
labiekārtošanu ar laikmetīgu, vizuāli pievilcīgu un 
funkcionāli ērtu administratīvo centru un vietu strūkl-
akai vai kādam citam mākslas objektam, pārvietoja-
mai skatuvei, Ziemassvētku eglei un tirdziņam. Šogad 
14. martā ar uzvarētāju pasludināšanu noslēdzās kon-
kurss, kas noritēja ļoti augstā profesionālā līmenī, 
jo tā organizēšana tika uzticēta Latvijas Arhitektu 
savienībai.
Savus darbus žūrijas vērtējumam bija iesnieguši četri 
pretendenti. Par uzvarētājiem atzīts SIA “Ainavists” 

metu projekts. Tā atslēgasvārdi  – ūdens, enerģija, 
dinamika un cilvēki. “Ainavista” koncepcijas priekš-
likums ir teritoriju izmantot gan svētkiem un atpūtai, 
gan ikdienas vajadzībām, samazināt Līvzemes ielas 
satiksmes intensitāti, priekšroku dodot gājējiem un 
velobraucējiem. Projektētāji piedāvā izdalīt vairākas 
funkcionālās zonas – satiksmes, publisko pakalpoju-
mu, dzīvojamo, rekreācijas, tirdzniecības, reprezen-
tatīvo un rotaļu zonu.

Ogrē rit intensīvi būvdarbi, pārbūvēts 
tornis Vērenē un jaunu izskatu iegūst 
Ķeipenes stacija
Ogres pilsētā turpinās Ogres novada Kultūras centra 
kāpņu pārbūve, ko plānots pabeigt līdz 1.  maijam. 
Līdz 4.  maijam paredzēts labiekārtot pilsētas skvēru 
un izbūvēt skatuvi. Blakusesošajā gājēju tunelī zem 
dzelzceļa, kur tiek veikts kāpņu remonts un lifta pacē-
lāja izbūve, darbi jāpabeidz līdz 31.  maijam. Uzsākta 
demontāža un būvlaukuma sagatavošana ēkā Upes 
prospektā 16, kas tiek pārbūvēta, lai kādreizējo skolas 
ēku pielāgotu sociālā dienesta vajadzībām. Novada 
lielākajā skolā  – Ogres 1.  vidusskolā  – notiek remont-
darbi 2. un 3. korpusā. Nodošanai ekspluatācijā gatavo 
objektu Parka ielā 1, kur ēka tiek pielāgota pirmsskolas 
izglītības iestādes vajadzībām. Aprīlī notiks autoceļa 
A6 asfalta seguma nomaiņa Ogres pilsētā un luksofora 
izbūve šā autoceļa krustojumā ar Karjera un Austrumu 
ielu. Turpinot Kartonfabrikas rajona attīstības plānu, 
izsludināts projektēšanas, būvniecības un autoruzrau-
dzības iepirkums Rūpnieku ielas pārbūvei. Birzgales 
ielas pārbūvei sagatavoti dokumenti projektēšanas 
iepirkuma izsludināšanai, savukārt J. Čakstes prospekta 
rekonstrukcijas otrās kārtas dokumenti iesniegti būv-
valdē un sagatavots darbu izpildes grafiks. Līdz jūnija 
beigām turpināsies projektēšana autotransporta un 
gājēju tuneļu būvniecībai, tāpat arī aizsargmolam, ko 
paredzēts izbūvēt pie Ogres upes ietekas Daugavā. 
Iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tiek 
gatavoti precizējumi par projektu “Degradētās teritori-

jas Pārogres industriālajā 
parkā Akmeņu ielā 74 
revitalizācija”.
Ogres novada Mad-
lienas pagasta Vērenē 
atrodas unikāla būve  – 
ar lubām apšūts 34,37 
metrus augsts ugunsno-
vērošanas tornis. Šobrīd 
noslēgusies torņa pār-
būve. Torņa īpašnieks ir 
Zemkopības ministrija, 
un to apsaimnieko Valsts 
meža dienests (VMD). Šī 
unikālā būve tiks izman-
tota VMD ugunsdrošī-
bas nodrošināšanai, lai 
savlaicīgi atklātu uguns-
grēkus. Tūrismam tornis 
nav paredzēts.
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Uzsākta Ķeipenes dzelzceļa stacijas renovācija. Ēkā 
atrodas Komunikācijas centrs un kinorežisoram Ser-
gejam Eizenšteinam veltīta ekspozīcija.
Pērn maijā Ogres novada pašvaldība iesniedza pro-
jektu “S.  Eizenšteina un kino atdzimšana Ķeipenē” 
publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied 
zeme” izsludinātajā konkursā, lai iegūtu finansējumu 
Ķeipenes dzelzceļa stacijas renovācijai. Augustā no 
Lauku atbalsta dienesta tika saņemts projekta apstip-
rinājums. 70% no projekta attiecināmajām izmaksām 
(35  000 eiro) segs Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai, bet pārējo līdzfinansēs Ogres novada 
pašvaldība.
21. martā Ķeipenē sākās būvdarbi, ko veic SIA “CLEAN-
HOUSE”. Darbi jāpabeidz deviņu mēnešu laikā.

Ķeguma novada pašvaldība pirks 
“Latvenergo” katlumāju

“Tas ir vēsturisks 
lēmums!”  – ar šādiem 
vārdiem Ķeguma 
novada domes priekš-
sēdētājs Ilmārs Zem-
nieks noslēdza Ķegu-
ma novada domes 
izskatāmo jautājumu 
par galvojuma snieg-
šanu pašvaldības SIA 
“Ķeguma stars” katlu-
mājas iegādei no VAS 
“Latvenergo”. Cena  – 
620 000 eiro.

“Šis jautājums tika risināts jau vairākus gadus un bei-
dzot tiks atrisināts. Pašvaldībai kopā ar SIA “Ķeguma 
stars” priekšā jauni izaicinājumi šīs katlumājas darbības 
nodrošināšanai un jauno tarifu un maksāšanas kārtī-
bas izstrādei,”  – šādam lēmumam piekrīt arī novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs.

Jēkabpilī rekonstruēs Pasta un Ausekļa 
ielu un pārbūvēs Kena parku
13. martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā noslēgts 
līgums par Pasta un Ausekļa ielas rekonstrukciju. Pro-
jektā “Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī” ietilpst arī Zaļās, 
Jēkaba, Akmeņu, Katoļu un Viestura ielas pārbūve. 
Plānots rekonstruēt ielu brauktuves un ietves, lietus-

ūdens kanalizāciju, ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju, 
siltumtrasi, kā arī ielu apgaismojumu. Izbūvēs Jēkaba 
un Riekstu skvēru, kā arī uzstādīs strūklaku un vides 
dizaina objektu. Ausekļa ielā plānota braucamās 
daļas, ietvju un komunikāciju izbūve.
Iepirkumā ar viszemāko piedāvāto summu uzvarēja 
un projektu realizēs SIA “Ošukalns”. Kopējā iepirku-
ma summa veido 3,6 miljonus eiro. Ielu rekonstruk-
ciju finansēs no ERAF projekta “Jēkabpils Daugavas 
kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un 
publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbī-
bas attīstībai”. Priekšfinansēšanai Jēkabpils pilsētas 
dome ņems aizņēmumu Valsts kasē 750  000 eiro 
apmērā.

Marta beigās uzsākti objekta “Kena parka pārbūve 
Jēkabpilī” būvdarbi par kopējo summu 258  529,89 
eiro. Tiks labiekārtota Kena parka teritorija un pār-
būvēta skatuve ar laukumu skatītājiem. Būvdarbus 
paredzēts pabeigt līdz 15. jūlijam.

Jēkabpils novadā pārbūvē autoceļu 
posmus četros pagastos
Četros Jēkabpils novada pagastos pagājušā gada 
nogalē tika iesākti vairāku pašvaldības autoceļu 
posmu būvdarbi, ko atbalsta Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonds lauku attīstībai un Jēkabpils novada paš-
valdība.

http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sabiedriba/jaunumi-sabiedriba/3093-katlumajas-iegade
https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2018/03/10662-veiks-objekta-kena-parka-buvnieciba-jekabpili-buvdarbus/dsc-4631.jpg?itok=Hz0axFHe
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Līdz rudenim paredzēts rekonstruēt pašvaldības 
autoceļa “Āres–Lindiņi” posmu 2,7 km garumā Ābeļu 
pagastā. Darbus veic SIA “Ošukalns” par 212  885 
eiro. Ceļa nomalēm tiek noņemts apaugums, veidoti 
notekgrāvji, veikta krūmu izciršana un zaru šķeldoša-
na. Izrakto grunti transportē uz netālo pagasta pārval-
des ierādīto pašvaldības īpašumā esošo zemesgaba-
lu, kur pēc nobēršanas to izlīdzinās un sakārtos.
Vēl viens objekts atrodas Leimaņu pagastā, kur pērn 
iesākta pašvaldības autoceļa “Vārpiņas–Lapas” pār-
būve vairāk nekā 3  km garā posmā. Arī šajā objektā 
būvdarbus veic SIA “Ošukalns”. Projektā pašvaldības 
līdzfinansējums – 25 568 eiro.
Šogad turpināsies darbi vēl divos autoceļu posmos – 
“Kaļvāres purvs–Meņķis” Dignājas pagastā 2,094 km 
garumā un “Alkšņu–Muktānu” posms 5,745 km garu-
mā Rubenes pagastā. Pirmo no šiem objektiem būvē 
SIA “Ošukalns”, bet otru  – SIA “Mikor”. Abi projekti 
jāīsteno līdz 30. novembrim.

Arī Viesītes novadā pārbūvē ceļu un 
veidos atpūtas vietu Elkšņos
Projekta “Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki–Prie-
de–Ikšķiles pārbūve” īstenošana uzsākta 2017.  gada 
nogalē. Ceļš savieno divus valsts nozīmes ceļus, un to 
intensīvi izmanto zemnieki un uzņēmēji. Būvniecībā 
notiek sadarbība ar visiem iesaistītajiem, tajā skaitā 
ar zemnieku saimniecības “Kalna Dambrāni” īpašnie-
kiem. Projekta publiskais finansējums ir 508 446 eiro, 
pašvaldības līdzfinansējums – 56 494 eiro. Būvniecī-
bu veic SIA “Mikor”.

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansējuma palīdzību tiks īstenots projekts “Aktī-
vās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada 
Elkšņu ciemā”. Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 
2. jūlijam.
Projekta gaitā Elkšņu ciemā taps labiekārtota atpū-
tas vieta un aktīvās atpūtas laukums ar mazajām 
arhitektūras formām  – lapeni, dambretes laukumu, 
solu, bērnu rotaļu elementiem (kāpšanas piramīdu, 
vilcieniņu u.c.). Plānots ierīkot arī akmens dārzu, kā 
to vēlas Elkšņu ciema iedzīvotāji. Lai vietu padarītu 
pievilcīgu, tiks nobruģēti celiņi 175,5 m² platībā. Uz 
informatīvi izglītojoša stenda izvietos novada karti, 
informāciju par apkārtnes dabu, tajā skaitā putniem, 

kā arī Alīdas kafeju, kas ir šīs vietas vizītkarte un labi 
zināms veiksmes stāsts.

Ilūkstes novadā pārbūvē ceļus 
Pilskalnes un Dvietes pagastā

Īstenojot projektu “Ilūkstes novada ceļu infrastruktū-
ras kvalitātes uzlabošana”, uzsākta ceļa “Dzintari–Tal-
cinieki–Krastiņi” pārbūve 2,75 km garumā Pilskalnes 
pagastā un ceļa “Zariņi (lielceļš)–Dimanti–Pūpoli–
Viesīte” posmā 1,42 km garumā Dvietes pagastā.
SIA “Ošukalns” tīrīs vecos grāvjus un raks jaunus, 
noņems apaugumu, zāģēs krūmus un kokus, nomai-
nīs un ierīkos caurtekas un uzklās grants segumu. 
Paredzētais darba ilgums ir trīs mēneši, neieskaitot 
tehnoloģiskos pārtraukumus.
Projekta attiecināmās izmaksas ceļu pārbūvei ir 
289 696 eiro, no kuriem 90% sedz ELFLA, bet 10% līdz-
finansējumu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.

Daugavpils novadā atjaunos Sventes tiltu

Foto: Daugavpils novada domes arhīvs
Daugavpils apvedceļa (Kalkūni–Tilti) (A14) 12,97. kilo-
metrā tiek atjaunots 312,8 m garais Sventes tilts pār 
Daugavu. Tiltam tiks pilnībā nomainīta brauktuve un 
no rūsas attīrītas un nokrāsotas četras metāla kopņu 
konstrukcijas, kā arī ieklāta jauna hidroizolācija. Kopš 
uzbūvēšanas 1967.  gadā tam ir atjaunots tikai asfalta 
segums.
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Pašreiz notiek segas demontāža tilta labajai brauktu-
vei. Satiksme pār tiltu ir reversīva, tā tiek regulēta ar 
luksoforu, un ir noteikts ātruma ierobežojums. Vien-
laikus tiek būvēts pagaidu apbraucamais tilts. Būvdar-
bus par 1,38 miljoniem eiro veic SIA “Rīgas tilti”.

Daugavpilī attīsta Čerepovas 
rūpniecisko teritoriju

Daugavpilī nodoti ekspluatāci-
jā objekti “A. Pumpura ielas pār-
būve posmā no Bauskas ielas 
līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas 
pārbūve posmā no A.  Pumpu-
ra ielas līdz Silikātu ielai un 
Silikātu ielas pārbūve posmā 
no Siguldas ielas līdz Jelgavas 
ielai, Daugavpilī” un “Dunduru 
ielas pārbūve posmā no Stik-
lu ielas līdz Nometņu ielai un 
divu pievedceļu pārbūve līdz 
zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 0500  0201  703, 

Daugavpilī”. Šie ir divi no trim objektiem Čerepovas 
rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstībai ERAF 
projektā “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerā-
cija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada terito-
rijās, 1. kārta”.
Trešajā objektā, kur notiek Rūpniecības ielas pār-
būve posmā no Stiklu līdz Jelgavas ielai, lielākā daļa 
no būvdarbiem ir pabeigta, būvuzņēmējam atliek 
veikt labiekārtošanu un ceļa horizontālo apzīmējumu 
uzklāšanu.

Preiļu novada Aizkalnes un Saunas 
pagastā pārbūvēs ceļus un pilsētā 
rekonstruēs ūdensvadu
Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlaboša-
nas otrajā kārtā tiks pārbūvēti pašvaldības autoce-
ļi “Rinči–Gorlišķi–Raudovka” Aizkalnes pagastā un 
“Purmaļi–Lielie Anspoki” Saunas pagastā 4,68 km 
garumā, ietverot ceļa seguma pārbūvi, asfaltbetona 
brauktuves seguma konstrukcijas izbūvi (krustojums), 
kā arī būvprojekta izstrādi, būvuzraudzību un autor-
uzraudzību. Preiļu novada domes izsludinātajā būv-
darbu iepirkumā abiem ceļu posmiem uzvarējusi SIA 
“Ošukalns”. Lauku ceļu pārbūve tiks uzsākta jūnijā, 
būvdarbi jāpabeidz līdz 31. oktobrim.
Projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras 
uzlabošanas 2.  kārta” kopējā summa ir 681  511 eiro, 
no kuras ELFLA finansējums veido 376  245 eiro, bet 
305 266 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums un neat-
tiecināmās izmaksas. Lai nodrošinātu projekta priekš-
finansēšanu, deputāti 22. marta domes sēdē nolēma 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē 606  262 eiro apmērā. 
Aizņēmuma pamatsummas atmaksa tiks veikta ar 
atlikto maksājumu, sākot ar 2019. gada septembri.
SIA “Preiļu saimnieks” noslēgtajā līgumā ar SIA “Prei-
ļu santehniķis” par būvdarbiem projektā “Ūdens-
vada tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju apbūvei 

N.  Rancāna ielas rajonā Preiļos” paredzēts rekon-
struēt maģistrālos un ūdensvada pievadus ar pieslē-
gumiem maģistrālajiem tīkliem Liepu, Kārsavas un 
Nikodema Rancāna ielā. Tiks nomainītas maģistrālā 
ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada 
pievadi daudzstāvu mājās. Būvdarbu izpildes laiks ir 
deviņi mēneši.
SIA “Preiļu santehniķis” veiks būvdarbus arī projektā 
“Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzstāvu māju 
apbūvei N.  Rancāna ielu rajonā Preiļos”. Lai taupītu 
laiku un resursus, gan kanalizācijas, gan ūdensvada 
tīklu rekonstruēs vienlaikus.

Līvānos šovasar tiks izpļauta Dubnas 
upe

Marta sākumā Vides aizsardzības fonds apstiprinā-
jis Līvānu pašvaldības iesniegto projektu “Niedru 
pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku 
mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”. Tas nozī-
mē, ka šim projektam piešķirts finansējums. Projekts 
paredz šovasar Dubnas upes gultnē posmā no Līvānu 
novada robežas Rožupes pagastā līdz Dubnas ietekai 
Daugavā (20 km garumā) pļaut niedres un ūdensau-
gus, kā arī nopļauto aizvest. Šie darbi palielinās ūdens 
caurplūdi, tā samazinot plūdu risku, uzlabos ūdens 
kvalitāti un upes ainavu.

Uzņēmējiem nozīmīgu ceļu pārbūve 
Rēzeknes pilsētā un novadā un Viļānu 
novadā
Pagājušā gada septembrī tika uzsākta ERAF projekta 
“Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu 
novados” īstenošana. Projekta ilgums ir 21 mēnesis.

http://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/maskavas-noliktavu-un-varonu-ielu-parbuve/
http://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/maskavas-noliktavu-un-varonu-ielu-parbuve/
http://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/maskavas-noliktavu-un-varonu-ielu-parbuve/
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Rēzeknes pilsētā tiek pārbūvēti Maskavas, Nolikta-
vu un Varoņu ielas posmi 3,1 km kopgarumā, kā arī 
sagatavoti jeb rekultivēti uzņēmējdarbības attīstībai 
vajadzīgie zemesgabali. Rēzeknes pilsēta arī plāno 
izbūvēt maģistrālos gāzes apgādes tīklus Maskavas un 
Noliktavu ielā (projekta budžetā tās būs iekļautas kā 
neattiecināmās izmaksas).
Rēzeknes novada pašvaldība pārbūvēs novada uzņē-
mējiem nozīmīgus 13 autoceļus un ielas, izbūvē-
jot asfalta vai divkārtu virsmas segumu. Pašvaldības 
ceļu pārbūve plānota Vērēmu, Griškānu, Sakstagala, 
Stoļerovas, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Feimaņu, 
Ilzeskalna un Mākoņkalna pagastā 19,181 km kopga-
rumā. Pērnajā rudenī sākās autoceļu “Lejas Ančupā-
ni–Lejas Ančupāni” un “Ratinīki–Obricki” pārbūve 
Vērēmu pagastā. Šāgada februārī uzsākta autoceļa 
“Lūznava–Veczosna” (Lūznavas pagastā) un “Gailu-
mi–Gorsvani–Turlaji” (Ilzeskalna pagastā) pārbūve, 
kam martā piepulcējās autoceļa “Madolesje–Spruk-
ti–Viši–Asāni” pārbūve Stoļerovas pagastā. Šogad tiks 
pārbūvēti arī pārējie astoņi autoceļi un ielas.
Viļānu pilsētā tiek pārbūvēta Centrālā iela, aprīlī 
darbi tiks uzsākti Tevenānu ielā. Centrālajā ielā jau 
izbūvēts maģistrālais ūdensvads ar pieslēgumiem un 
sadzīves kanalizācija ar pieslēgumiem no Skolas līdz 
Jersikas ielai, lietus kanalizācija ar drenāžu Kaupres 
un Jersikas ielu krustojumā, kā arī uzsākta kanalizāci-
jas spiedvadu izbūve.

Sakārtos bijušās Ludzas linu fabrikas 
teritoriju
Atbalstu guvis Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
sadarbībā ar Ludzas novada un Lietuvas Ignalinas un 
Kupišķu rajonu pašvaldībām sagatavotais projekts 
“Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobe-
žu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg)”. Projekta 
mērķis ir apgūt, ieviest un popularizēt jaunu pieredzi 
inovatīvai, uz vietējiem apstākļiem balstītai un videi 
draudzīgai degradēto teritoriju revitalizācijai.

15. martā Ludzas novada pašvaldībā notika projekta 
atklāšanas sanāksme. Tajā piedalījās visu projekta 
sadarbības partneru, kā arī VARAM un LPS pārstāvji.
Ludzas novadā, īstenojot projektu, plānots sakārtot 
bijušo Ludzas linu fabrikas teritoriju 8,9 ha platībā. 
Tā atrodas Ludzas pilsētā. Tiks izstrādāti priekšlikumi 
teritorijas atgriešanai ekonomiskajā apritē, mazinot 
pašreizējo negatīvo ietekmi uz pilsētas vizuālo tēlu 
un apkārtējiem īpašumiem.

Valkā izbūvēs Varoņu ielu un 
siltinās dzīvojamās ēkas un atjaunos 
meliorācijas sistēmu Valkas pagastā
ES projektā “Ražošanas teritorijas izveidošana, atjau-
nojot degradēto teritoriju Valkā” martā uzsākti būv-
darbi Varoņu ielā 37a, 39a. Plānots izbūvēt jaunas 
ražošanas ēkas un infrastruktūru, labiekārtot terito-
riju un ierīkot jaunu industriālo pieslēgumu elektro-
enerģijas jaudas palielināšanai. Projekta attiecināmās 
izmaksas lēšamas 3  166 760 eiro apmērā, tajā skaitā 
ERAF finansējums ir 2 493 905 un valsts budžeta dotā-
cija – 132 030 eiro.

SIA “Valkas namsaimnieks” 9. martā noslēdza granta 
līgumus ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem 
dzīvojamām mājām Valkā, Merķeļa ielā 13a un Sten-
dera ielā 3. Dzīvojamajai ēkai paredzēta cokola, 
pagraba pārseguma, fasādes un jumta siltināšana, 
durvju un logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas, zibens 
aizsardzības un jaunas apkures sistēmas izbūve un 
kāpņutelpu kosmētiskais remonts. Abiem projektiem 
paredzēta ES granta summa 50% apmērā no attieci-
nāmajām izmaksām.
Renovācijai tiek gatavotas dzīvojamās mājas Domes 
bulvārī 1, Rūjienas 4, Ausekļa 2, Raiņa 14, Stendera 
2, Ausekļa 6, Ausekļa 8, Rīgas 6a, Rīgas 6b un Raiņa 
ielā 5.
Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Valkas novada 
pašvaldības iesniegto projektu “Pašvaldības nozī-
mes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunoša-
na Valkas pagastā”. Ar ELFLA atbalstu varēs uzlabot 
infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, meža ražī-
bas, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes, kā 
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas palielināšanai. Paredzēta pašvaldības 
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nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas projek-
tēšana, būvuzraudzība un izbūve. Izbūvējamā melio-
rācijas sistēma atrodas Valkas pagasta “Ķeizarpurvā–
Pedelē”.

Smiltenes novadā pārbūvēs pašvaldības 
autoceļus, uzlabos meliorācijas sistēmu 
infrastruktūru un labiekārtos teritoriju 
pie Grundzāles estrādes
16. martā Smiltenes novada pašvaldība parakstīja 
vienošanos ar CFLA par projekta “Autoceļa posma 
Smiltene–Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai” īstenošanu. 
Piesaistīts ERAF līdzfinansējums 5.6.2. specifiskajā 
atbalsta mērķī “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrēta-
jām attīstības programmām”.
Paredzēts pārbūvēt autoceļu “Vidzemes šoseja–Lau-
ciņi” gandrīz kilometra garumā, tajā skaitā pastiprināt 
ceļa pamata konstruktīvās kārtas, ieklāt karstā asfal-
ta segumu, izbūvēt virsūdeņu novadīšanas sistēmu, 
uzstādīt aprīkojumu u.c. Kopējās plānotās izmaksas ir 
540 946 eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums 261 460 
eiro.
Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Smiltenes nova-
da domes projektu par pašvaldības ceļu rekonstrukci-
jas pirmo kārtu, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020.  gadam pasāku-
mam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”. Projekta kopējās izmaksas ir 681  155 
eiro, no tiem attiecināmās izmaksas 463  427 eiro. 
Paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus Kažau-
či–Stariņi Smiltenes pagastā (1,32 km), Priežkalni–Bier-
ņi Grundzāles pagastā (3,14 km), Mētras–Jauncepļi 
Palsmanes pagastā (1,9 km), Vidzemes šoseja–Dāmi 
Launkalnes pagastā (1,79 km) un Žīguru ceļš Brantu 
pagastā (1,09 km) ar kopējo garumu 9,24 km. Projekts 
tiks realizēts līdz 30. novembrim.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi Smiltenes 
novada domes sagatavoto projektu, kas tika iesniegts 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.  gadam 
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Tiks 
atjaunota pašvaldības nozīmes koplietošanas melio-

rācijas sistēma 21,886 km garumā lauksaimniecības 
un meža zemēs Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un 
Smiltenes pagastā. Plānotās kopējās izmaksas 241 840 
eiro, lielāko daļu finansē ELFLA, bet Smiltenes novada 
domes līdzfinansējums ir 61 959 eiro. Projektu īstenos 
līdz 2019. gada 1. novembrim.

Ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” palīdzību turpinās Grundzāles brīvdabas 
estrādes teritorijas sakārtošana. Kaut gan nācās lauzt 
līgumu ar SIA “JC Warehouse” un lūgt Lauku atbal-
sta dienestam pagarināt projekta realizācijas laiku, 
darbu temps liecina, ka jaunais būvdarbu veicējs SIA 
“Probild” pagūs līdz 18. maijam gan uzstādīt stacionā-
rus skatītāju solus, velosipēdu turētāju un atkritumu 
urnas, gan izbūvēt tualeti, kas būs pielāgota cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem.

Priekuļu novada Mārsnēnos sakārto un 
labiekārto Tautas namu un Pagastnamu
Sakarā ar jaunas centralizētas apkures sistēmas izvei-
di Mārsnēnu Tautas namā demontētas desmit vecās 
skārda malkas apkures krāsnis, pagrabstāvā uzstādīts 
jauns granulu apkures katls, ēkā izvietoti jauni radia-
tori, izbūvēta vēdināšanas sistēma un aukstā ūdens 
apgādes sistēma ar pievadu grīdā. Karstā ūdens apgā-
dei uzstādīts elektriskais boileris, izbūvēta sadzī-
ves kanalizācijas sistēma un nosiltināti un pārbūvēti 
bēniņi. Kopējās darbu izmaksas  – 121  568 eiro, t.sk. 
būvdarbu izmaksas – 104 256 eiro.

Mārsnēnu pagasta bibliotēka no Tautas nama pārcē-
lusies uz izremontētām un daudz plašākām telpām 
Pagastnamā, kur pārbūvēta viena ēkas daļa, kas jau 
labu laiku netika izmantota, kā arī ēkā izbūvēta jauna 
apkures sistēma. Telpa 106 m² platībā pielāgota 
bibliotēkas vajadzībām. Nojauktas starpsienas, kas 
veidoja vairākus mazus kabinetus. Nesošajā sienā 
izveidota arka, kas apvieno abas telpas. Lielu akcentu 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3503-ieksejo-inzeniertiklu-parbuve-marsnenu-tautas-nama
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3502-telpu-grupas-parbuve-un-apkures-sistemas-izbuve-pagastnama-marsnenos
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telpas senatnībā veido lielie un plašie logi un dziļās 
palodzes. Kopējās darbu izmaksas ir 48 595 eiro, t.sk. 
būvdarbu izmaksas – 43 610 eiro.

Valmierā pieejams līdzfinansējums 
daudzdzīvokļu namu pagalmu 
labiekārtošanai
Valmieras pilsētas pašvaldība palielinājusi līdzfinan-
sējumu mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekš-
pagalmu un gājēju celiņu atjaunošanai vai izbūvei, 
kā arī operatīvā transporta piekļuves nodrošināša-
nai. Līdzfinansējums paredzēts arī vides pieejamības 
uzlabošanai personām ar īpašām vajadzībām. Līdzfi-
nansējums tiek piešķirts Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas budžetā paredzēto līdzekļu apmērā. 2018. gadā 
tas noteikts 70 000 eiro, no kā 41 282 eiro ir rezervēti 
jau reģistrēto projektu līdzfinansēšanai.
Pērn pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtošanas 
darbiem izmantoja pieci Valmieras daudzdzīvokļu 
nami. Namam Raiņa ielā 4 tika siltināts jumts un 
nomainīts tā segums, namam Rubenes ielā 34a atjau-
nota un siltināta cokola hidroizolācija, Ūdens ielā 2d 
vienkāršoti atjaunota fasāde, savukārt Beātes ielā 21 
sagatavota darbu dokumentācija. Rubenes ielā 34 tiks 
atjaunots pagalma asfaltbetona segums un bruģēti 
ieejas celiņi.

Turpinās Rūjas upes krastu sakopšana

Foto: Egita Podniece
4. martā Rūjas upes sakopšanas talka pulcēja čaklākos 
naukšēniešus un viņu draugus, kas kopā sakopa iece-
rētās vietas un pavadīja darbīgu svētdienu.
Šobrīd Rūjas upe ir iztīrīta 8 km garumā, posmā no 
Ķoņu dzirnavām līdz Rūjas tiltam uz ceļa Naukšēni–
Doles. Atlikuši vēl pēdējie 4 km  – posms no Rūjas 
tilta ceļā Naukšēni–Doles līdz Avotlejām, ko tīrīs pēc 
palu sezonas.
Aizvadītajā gadā tika iesākts projekts “Rūjas posma 
Ķoņu dzirnavas–Naukšēni atgriešana dabas tūrisma 
apritē, veicot upes tīrīšanu un straujteču atjaunoša-
nu”, lai upes gultni atbrīvotu no koku kritalām un zaru 
sanesumiem, padarot to pieejamu laivošanai, vizuāli 
sakoptu un atjaunotu upes straujteces Ķoņu dzirnavu 
tuvumā. Projektu īsteno biedrība “Ziemeļvidzemes 
ģeoparks”. To atbalsta Latvijas Vides aizsardzības 
fonds un Naukšēnu novada pašvaldība.

Limbažos rekonstruēs tiltu pār Donaviņu

Martā Jūras ielā Limbažos uzsākta tilta pār Donavi-
ņas upi rekonstrukcija. Lai nodrošinātu nepārtrauktu 
transporta kustību pa Jūras ielu, gājēju tiltu demontēs 
un tā vietā uzliks pagaidu tiltu gan autovadītājiem, 
gan gājējiem. Plānots, ka darbi ilgs septiņus mēnešus.
Tos veiks SIA LL KU “Viadukts” par 307  340 eiro, 
būvuzraudzību nodrošinās SIA “Firma L4”. Pašvaldībai 
nācies ņemt Valsts kasē ilgtermiņa kredītu 230  505 
eiro apmērā (75% no līgumu summas) ar atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 2019. gada 31. decem-
brim un 15 gadu atmaksas laiku.

Salacgrīvā pārbūvēs Bocmaņa laukumu 
un ielas

2. martā Salacgrīvas Kultūras namā notika pašvaldības 
pārstāvju, projektētāju un iedzīvotāju tikšanās, lai 
apspriestu ieceri pārbūvēt Bocmaņa laukumu un tam 
tuvējās ielas – Kalna un Krīperu –, tāpat Krīperu ielai 
piegulošo Jahtostas laukumu pie bākas. Projektēša-
nas darbiem pašvaldība atvēlējusi 16 311 eiro.
Par būvprojekta izstrādi pašvaldība parakstījusi līgu-
mu ar SIA “BM projekts”. 21. martā Salacgrīvas novada 
domes pārstāvji tikās ar projektētājiem. Aprīļa vidū 
tiks rīkota sabiedriskā apspriede, bet jau iepriekš 
izskanējuši ierosinājumi, lai Bocmaņa laukums tiktu 
piemērots nelielu pasākumu rīkošanai.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs sola nopietni izsvērt Bocmaņa un Jaht-
ostas laukumu funkcijas, lai šeit radītu tādu vidi, kas 
piesaistītu cilvēkus un viņiem te uzturēties būtu patī-
kami. Šobrīd uzsākti vairāki projekti – jahtotāju servisa 
ēkas celtniecība, kultūras nama apkārtnes labiekār-
tošana, kafejnīcas izveide pie Jahtostas laukuma un 
promenādes pagarināšana. Tie lieliski papildinās cits 
citu un norādīs uz to, kā veidot apkārtējo vidi.

https://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/7163-autovaditaju-un-gajeju-ieveribai-sakas-tilta-par-donavinas-upi-rekonstrukcijas-darbi
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=42706
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=42706
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ZAAO veidos bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes rūpnīcu

SIA “ZAAO” izstrādājusi un iesniegusi ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansējuma saņemšanai projektu “Bio-
loģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas 
“Daibe” izveide”. Plānots izveidot rūpnīcu, kurā pār-
strādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas 
no sadzīves un dalīti vāktiem dārzu, parku un pārtikas 
atkritumiem, lai veicinātu atkritumu atkārtotu izman-
tošanu. Kā blakusprodukts tiks iegūta biogāze un 
tehniskais komposts.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei paredzēts 
izmantot divpakāpju bioloģiskās pārstrādes sausās 
fermentācijas iekārtas, kas apvieno anaerobās un 
aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. 
Plānots pārstrādāt ap 30 000 tonnu atkritumu gadā, 
rezultātā radot aptuveni 45% otrreizējo izejvielu un 
produktu.
Pēc jaunās atkritumu pārstrādes sadzīves atkritumu 
poligonā ik gadu apglabās ne vairāk kā 41–45% savāk-
to atkritumu, kas vidēji ir par 23% mazāk nekā tad, ja 
projekts netiktu ieviests. Turklāt tiks uzlabots uzņē-
muma reģenerēto otrreizējo izejvielu un produktu 
apjoms un kvalitāte un tā potenciālā tirgus vērtība. 
Projektu plānots ieviest līdz 2022. gada decembrim.

Siguldā sakopj ielas, grantētos ceļus un 
paplašinās kanalizācijas tīklu

Visā Siguldas novada teritorijā notiek ielu un ceļu 
asfaltbetona bedrīšu remonts un grantēto brauktuvju 
planēšana.
Siguldas novada pašvaldība 2018.  gadā novada ielu 
un ceļu uzturēšanā un pārbūvē investēs aptuveni 
piecus miljonus eiro. Šogad plānota valsts autoceļa 
A2 krustojuma pārbūve no Saules līdz Ventas ielai 

un gājēju ietves izbūve gar autoceļu A2 no Ventas 
līdz Saltavota ielai. Tāpat norisināsies cietā seguma 
izbūve Meldru un Doņu ielā, kā arī Miera ielas pār-
būve. Ielu segums tiks atjaunots Pulkveža Brieža ielā 
no valsts autoceļa A2 līdz aplim krustojuma zonā ar 
Strēlnieku ielu un Lāčplēša ielā no Čakstes līdz Cēsu 
ielai, kā arī Birztalu ielā Allažos.
Dubultās virsmas apstrāde plānota C24 autoceļam 
posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigul-
da–Ķegums (P8) līdz Pelītēm (Kreiļu ceļš) Siguldas 
pagastā. Grantētos ceļus sakārtos Allažu pagastā: 
Pullēni–Strazdiņi, Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnie-
ki–Pullēni, Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Darb-
nīca–Stīpnieki–Bulduri, Kalni–Pādes, kā arī Šķiliņi–
Ozolkalns.
Tāpat turpināsies vairāku ielu pārbūves projektēšana, 
piemēram, Lauku, Helmaņa un Jūdažu ielas pārbūvei 
un Ābeļdārza ielas savienojumam ar Avotu, Pīlādžu, 
Ābeļu un Dailes ielu Siguldas pagastā, arī Kalmju, 
Mālkalnu, Vizbuļu, Doņu, Atbrīvotāju un Oskara 
Kalpaka ielai. Domājot par satiksmes drošību, šogad 
noslēgsies projektēšana Oskara Kalpaka, Pils, Jāņa 
Čakstes un Raiņa ielas krustojuma pārbūvei, Nolikta-
vu ielas, gājēju ietves Bebrenes ielā un Ausekļa ielas 
gājēju pārejas projektēšana.
Siguldā šogad turpināsies kanalizācijas tīklu papla-
šināšana, kas tika sākta pērnā gada jūnijā, bet pār-
traukta novembrī, jo izpildītājs SIA “Būvenergo A” 
neievēroja termiņus. Tāpēc SIA “Saltavots” izsludināja 
atklātu konkursu, kurā pieteicās trīs pretendenti. 
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, nolemts līguma 
slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Monum”.
Kanalizācijas tīklu Siguldā paplašinās ar ERAF atbalstu 
projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, 5. kārta”.

Ropažu novadā ierīkos Kangaru dabas 
taku un izbūvēs skatu torni

Lai mazinātu antropogēnās slodzes, tajā skaitā tūris-
ma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma 
ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, 
Ropažu novada pašvaldība ar projekta palīdzību 
dabas liegumā “Lielie Kangari” veidos tūrisma, dabas 
izzināšanas un veselības infrastruktūru.
Dabas lieguma teritorijā paredzēts veidot pastai-
gu taku ar koka laipām un tiltiņu mitrāko vietu 
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šķērsošanai. Visas takas garumā tiks izvietoti informa-
tīvie stendi, virziena rādītāji ar attāluma norādēm līdz 
objektiem, kā arī skatu platforma un skatu tornis 33 m 
augstumā dabas ainavu vērošanai.
VAS “Latvijas valsts meži” atmežojusi skata torņa 
vietu, un projektētāji SIA “BM projekts” pašvaldībā 
iesnieguši skatu torņa būvprojektu. Īstā rosība Kan-
garos gaidāma vasarā, kad beigsies putnu ligzdoša-
nas laiks un sāksies būvdarbi. Kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 300 000 eiro, no tiem ERAF sedz 255 000 
eiro, bet Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums 
ir 45 000 eiro.

Bērni un jaunieši gatavi veidot 
skaistāku Latviju

Mācību klases āra vidē, kukaiņu un gulbju māju izvei-
de, ēku apgleznošana, oriģināli vides objekti un āra 
spēles, vērienīgas puķu dobes, dabas takas ar sajūtu 
elementiem, dažādi apzaļumošanas darbi – tās ir tikai 
dažas no skolēnu piedāvātajām vides labiekārtošanas 
un izdaiļošanas idejām, kas iesniegtas vides iniciatīvā 
“100 darbi Latvijai” ar mērķi sapost Latviju simtgades 
svinībām.
Skolu konkursa 1.  posmā piedalās vairāk nekā 700 
1.–12. klašu audzēkņu. Šogad konkursam atsaucās 
izglītības iestādes no Valmieras, Kocēnu, Limbažu, 
Smiltenes, Saulkrastu, Cēsu, Valkas, Salacgrīvas, Vec-
piebalgas, Krimuldas, Beverīnas, Amatas, Rugāju, 
Pārgaujas, Jaunpiebalgas, Burtnieku, Apes, Rūjienas 
un Naukšēnu novada. Konkursā saņemti 38 vides 
darbu projekti ar aprakstiem, vizualizācijām un telpis-
kiem maketiem. Izvērtējot darbu idejas un skiču kva-
litāti, konkursa žūrija noteikusi trīs 1. posma laureātus.
10.–12. klašu grupā par uzvarētājiem atzīti Rugāju 

novada vidusskolas 10.–12. klases skolēni par ieceri 
Rugāju pagasta centrā labiekārtot apģērbu maiņas 
vietu “Atver skapi!”. Ēkā, kur šobrīd atrodas apģērbu 
maiņas punkts, tiks veikts telpu kosmētiskais remonts, 
kā arī jaunieši apņēmušies izgatavot un pagastā izvie-
tot plakātus ar skanīgu saukli, aicinot iedzīvotājus 
sakārtot savus drēbju skapjus un nevajadzīgo nest uz 
apģērbu maiņas vietu “Atver skapi!”.
5.–9. klašu grupā uzvarējusi Valkas Jāņa Cimzes ģim-
nāzijas 6.b klase par ieceri izgatavot un Valkas 
pilsētas dīķī uzstādīt “Gulbju māju”. Gadu no gada 
Valkā ierodas gulbju pāris, kas priecē gan pieaugušos, 
gan bērnus. Šie cēlie putni kļuvuši par visas pilsētas 
mīluļiem, un skolēni apņēmušies tiem radīt jauku 
mājvietu. Kopā ar pašvaldības speciālistiem un orni-
tologu veikta rūpīga izpēte un izstrādāts profesionāls 
gulbju mājas-ligzdas makets.
1.–4. klašu grupā par laureātiem atzītas Saulkrastu 
vidusskolas 4.a un 4.b klase par ieceri skolas teri-
torijā izveidot “Zaļās klases”  – mācību klases āra 
vidē, kurās labos laikapstākļos varēs zīmēt, gleznot, 
veikt dažādus eksperimentus, stādīt un kopt augus. 
Zaļo klašu ierīkošanai tiks izgatavoti galdi un soli, 
dekoratīvā siena no koka stumbriem, kā arī, izman-
tojot paletes, izveidos oriģinālu ziedu stādīšanas un 
kopšanas vietu. Taps arī galda spēles, mākslas stūrītis, 
pie kokiem tiks izvietoti putnu būrīši un barotavas, kā 
arī bērni uzstādīs lielo āra termometru, saules pulk-
steni un trīs atkritumu šķirošanas konteinerus. Tāpat 
skolēni apņēmušies ierīkot ugunskura vietu un dārzu 
pēc senajām latviešu metodēm – augstajā komposta 
dobē.
Līdz 2. maijam norisinās konkursa 2. posms: skolēni 
gatavojas un pavasarī īstenos izstrādātās idejas, iesais-
tot arī vecākus un vecvecākus, skolotājus, pašvaldības 
un vietējos uzņēmējus. Konkursa noslēgumā žūrija 
vērtēs darbu rezultātu  – izcilību, vērienīgumu un 
jaunradi. Galvenajā balvā mazākie (1.–4. klašu grupas 
laureāti) saņems aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet lie-
lākie (5.–9. un 10.–12.  klašu grupu laureāti) dosies ar 
“Tallink” jūras ceļojumā uz Stokholmu.
Kopumā vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”, ko par 
godu Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadei īsteno 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO”, 
pieteikts jau vairāk nekā 130 dažādu vides labiekār-
tošanas, izdaiļošanas un izglītības darbu. Uzzināt par 
labajiem vides darbiem, kā arī pieteikt savu darbu var 
interneta vietnē www.100darbilatvijai.lv.

http://www.100darbilatvijai.lv
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Babītes novadā tapusi mūsdienīga 
pansionātu alternatīva – Latvijā pirmā 
“Lielās ģimenes māja”

Lai sniegtu Latvijas senioriem iespēju pavadīt vecum-
dienas ģimeniskā vidē un viņi saņemtu visu nepie-
ciešamo aprūpi, Babītes novada “Lapsās”, piesaistot 
360 000 eiro finansējumu, tapis mūsu valstī līdz šim 
nebijis sociālais projekts – “Lielās ģimenes māja”. Šo 
senioru aprūpes iestādes modeli “Senior Group” 
īstenojis ar bankas “Citadele” un Attīstības finanšu 
institūcijas “Altum” finansējumu.
Projekta “Lielās ģimenes māja” pirmajā kārtā izveido-
tas divas dzīvojamās mājas Babītē, kurās kopā mitinās 
12 seniori. Jau tuvākajā laikā plānots attīstīt jaunas 
senioru mājas dažādās vietās Baltijā. Šā koncepta 
sociālās aprūpes iestādē senioriem ir iespēja dzīvot 
ģimeniskā un pielāgotā vidē, tādējādi pēc iespējas 
ilgāk saglabājot pašaprūpes spējas.

Engures novada Smārdes seniori tikuši 
pie vērtīgām lietām

Smārdes senioru biedrība “Sarma”, ar ELFLA palīdzību 
un Engures novada domes līdzfinansējumu realizējot 
projektu “Pamatlīdzekļu iegāde senioru biedrības 
“Sarma” sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”, tikusi 
pie vairākām vērtīgām un noderīgām lietām – elektris-
kās šujmašīnas, overloka audumu malu apstrādāša-
nai, gludekļa un gludināmā dēļa, televizora, mūzikas 
centra un fotokameras. Projektā iegādāto aprīkojumu 
var izmantot gan “Sarmas” biedri, gan arī pārējie 
Smārdes pagasta iedzīvotāji.

Pašvaldība radusi arī iespēju iegādāties senioriem 
plašākas telpas Smārdes dzelzceļa stacijā. Pašlaik 
noris darbs pie projekta izstrādes telpu pārbūvei.

Kandavā tiek veidota laikmetīgās 
mākslas radošā laboratorija
Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas Lauku atbal-
sta dienestā biedrība “Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlen-
baha vidusskolai” īstenojusi projekta “Laikmetīgās 
mākslas radošās laboratorijas izveide” pirmos divus 
posmus. Projekta attiecināmajās izmaksās publiskais 
finansējums veido 13  500 eiro, bet 1500 eiro līdzfi-
nansējumu nodrošināja Kandavas novada Izglītības 
pārvalde.
Projekta mērķis ir izveidot laikmetīgās mākslas radošo 
laboratoriju, atjaunojot telpu un iegādājoties moder-
nus pamatlīdzekļus, tā palielinot vietas potenciālu un 
uzlabojot vietējo iedzīvotāju iespēju kvalitatīvi pava-
dīt brīvo laiku. Pirmajā un otrajā posmā atjaunotas 
telpas, iegādātas mēbeles, grafikas zobratu spiede, 
elektriskā plīts virsma un katli, lai varētu nodrošināt 
laikmetīgās mākslas radošās nodarbības.

Projekta trešajā posmā visi tiek laipni aicināti uz bez-
maksas laikmetīgās mākslas radošajām nodarbībām, 
kur varēs veidot mākslas darbus ar grafikas zobratu 
spiedi dažādās tehnikās, gleznot un batikot.

Rojā būs dabas vides estētikas studija

Rojas novada domei apstiprināts projekts “Dabas 
vides estētikas studija”, kura gaitā tiks uzstādīta silto 
smilšu iekārta.

Izglītības, kultūras, sporta un sociālie objekti
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Siltā smilšu kaste jeb dabas vides estētikas studija būs 
kabinets, kurā varēs baudīt smilšu pieskārienus visa 
gada garumā neatkarīgi no laikapstākļiem, tā nodro-
šinot bērnu un pieaugušo vajadzību pēc siltuma un 
dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, 
vispārattīstošām un izglītojošām nodarbībām, fizis-
kām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan 
individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Silto 
smilšu iekārtas komplekts “Warmsandbox” tiks izvie-
tots Rojas vidusskolas telpās.
Projekts “Dabas vides estētikas studija” iesniegts bied-
rības “Talsu rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā 
konkursā ELFLA finansētajā apakšpasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. Tā kopējās izmaksas ir 6050 eiro, 
kur ELFLA finansējums veido 5445 eiro, savukārt paš-
valdības līdzfinansējums ir 605 eiro.

Ventspilī atklāts jauns fizioterapijas 
kabinets un tehniskā laboratorija 
mazajiem “inženieriem”

Foto: OC “Ventspils” arhīvs
2. martā Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hal-
les telpās svinīgi tika atklāts jaunais fizioterapijas kabi-
nets. Pasākumā Ventspils pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Aivars Lembergs informēja, ka jaunais kabinets ir 
sākums fizioterapijas pakalpojumu tālākai attīstīšanai 
Ventspilī.
Jaunā sertificētā fizioterapijas kabineta vadošais spe-
ciālists būs Latvijā pazīstamais fizioterapeits Raivis 
Aršauskis, kuram ir 24 gadu pieredze fizioterapijā un 
daudzveidīgu rehabilitācijas programmu izveidē un 
realizācijā. Ventspilī strādās arī fizioterapeites Simo-
na Laura Kozlovska un Santa Matroze.
Fizioterapijas kabinets prioritāri paredzēts sporta sko-
las “Spars” audzēkņu un Ventspils sportistu veselības 
aprūpei, taču noteiktos laikos fizioterapijas pakal-
pojumus jaunajā kabinetā varēs izmantot ikviens 
ventspilnieks.
Savukārt Ventspils Jaunrades nams mazajiem pētnie-
kiem vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem pie-
dāvā jaunu tehnisko laboratoriju “Mazie inženieri”, 
lai radītu interesi un izpratni par inženierzinātnēm, 
izstrādātu dažādus projektus un eksperimentētu.
Nodarbībās bērni izgatavos skrejošās gaismas, zobu 
birstes robotu, līdzstrāvas elektromotoru, skārienjutī-
gu gaismas slēdzi un citas noderīgas lietas. Aizraujošā 

veidā audzēkņi apgūs elektrisko ķēžu konstruēšanu 
un elektrisko shēmu montāžas iemaņas. Uz nodarbī-
bām aicināti gan zēni, gan meitenes.

Ventspils bērnudārznieku apmācībā 
izmanto robotus, un Bērnu pilsētiņas 
rotaļu laukumos būs muzikāli 
dzīvnieciņi

Foto: Ventspils Digitālais centrs
Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Ventspils Izglī-
tības pārvaldes Metodisko dienestu, kā arī pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pārstāvjiem izstrā-
dājis speciālu mācību programmu robotu integrē-
šanai PII mācību procesā. Ventspils ir pirmā vieta 
Latvijā, kur tiek īstenota šāda programma.
Janvārī Digitālais centrs aicināja Ventspils pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogus uz darba semināru, lai 
iepazīstinātu ar robotiem, kā arī kopīgiem spēkiem 
meklētu tās tēmas, kuru apgūšanā veiksmīgi varētu 
integrēt “Bee-Bot” robotus jeb “bitītes”. Balstoties 
uz rezultātiem, Ventspils Digitālā centra speciālis-
ti izstrādāja mācību programmu, nodarbību saturu 
un papildmateriālus piecām nodarbībām, kurās ar 
“bitīšu” palīdzību bērni apgūs dažādas figūras, attīstīs 
skaitītprasmi, iepazīs burtus un daudz ko citu.
2. martā notika pirmā robotikas nodarbība bērnudār-
zu audzēkņiem PII “Saulīte”, kurā bērni iepazinās un 
aktīvi darbojās ar robotiņiem “bitītēm”.
Domājot par drošām pašu mazāko ventspilnieku rota-
ļām, arī izbūvējot pilsētā jaunus rotaļu laukumus, tie 
tiek aprīkoti ar modernu, elastīgu, triecienabsorbējo-
šu gumijas segumu. Šogad Bērnu pilsētiņā paredzēts 
ieklāt gumijas segumu 1662 m² platībā, un tas tiks 
izdarīts līdz jūnijam. Šim mērķim atvēlēti 359 400 eiro.

Foto: P/i “Komunālā pārvalde”
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Šopavasar Ventspils Bērnu pilsētiņā un bērnu parkā 
“Fantāzija” tiks uzstādītas muzikālas rotaļu iekārtas. 
Jaunie “muzikanti” būs nelieli interaktīvi dzīvnieciņi, 
kuriem griežot asti, skanēs mūzika.
Divi muzikāli draugi  – sarkans zilonis un dzeltens 
degunradzis  – atceļos uz Ventspili no Vācijas, uzņē-
muma “Kraiburg”. Muzikālās rotaļu iekārtas unikālas 
ar to, ka tām nav ne bateriju, ne elektrības pievada, 
tās darbojas, griežot dzīvnieciņa asti, kas iedarbina 
tā mazo iekšējo dzinēju un atdzīvina to. Griežot asti, 
no dzīvnieciņa skanēs mūzika vai kādi pamācoši un 
noderīgi fakti par dzīvniekiem, turklāt šo mūziku vai 
tekstu var pielāgot katram dzīvnieciņam atsevišķi, jo 
tā iekšējā mehānismā ievietojama atmiņa ar vēlamo 
atskaņojamo skaņu un valodu.

Astoņās Ventspils skolās atjaunos 
mācību vidi un modernizēs Ventspils 
tehnikumu

Foto: cfla.gov.lv
5. martā, parakstot divus līgumus par Eiropas Savie-
nības fondu ieguldījumu, uzsākti projekti mācību 
vides atjaunošanai astoņās Ventspils skolās un Vents-
pils tehnikuma modernizācijai. Līgumi parakstīti ar 
Ventspils domes Izglītības pārvaldi un ar Ventspils 
tehnikumu.
Ar Ventspils domes Izglītības pārvaldi parakstītais 
līgums paredz vairāk nekā 3,8 miljonu eiro ES fondu 
līdzekļu ieguldījumu (projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas  – vairāk nekā pieci miljoni eiro). Projektā 
paredzēts astoņās pilsētas skolās attīstīt izglītības 
infrastruktūru  – izveidot ergonomisku mācību vidi, 
iegādāties datoraprīkojumu, iekārtot vairākus dabas-
zinību un matemātikas kabinetus, kā arī izveidot 
metodisko centru.
Savukārt Ventspils tehnikums nodrošinās vairāk nekā 
divu miljonu ES fondu līdzekļu (projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas – ap 2,5 miljoniem eiro) inves-
tīcijas dažādos mācību vides modernizēšanas pasā-
kumos: tiks uzlabots mācību aprīkojums metālapstrā-
des, mehatronikas, elektrotehnikas un datorsistēmu 
jomā, kā arī izveidos mācību darbnīcas.

Liepājas skolās veido ergonomisku un 
mūsdienīgu mācību vidi
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā pēc modernizācijas 
pabeigta arī telpu labiekārtošana: mācību kabinetos 

un gaiteņos izveidota kvalitatīva, komfortabla vide, 
izvietotas ergonomiskas mēbeles, uzstādītas jaunākā 
tehnoloģijas, ļaujot vajadzības gadījumā mācīt arī gai-
teņos. Skolai ir iegādāts aprīkojums un mēbeles gan 
mācību telpām, gan metodiskajam centram, lai jau 
septembrī varētu uzsākt kompetencē balstītu izglītību.
Kā atzīst skolas direktors Helvijs Valcis, visa skola 
tagad pārvērsta par vienotu mācīšanās telpu, jo mācī-
bas netiek organizētas vienā konkrētā klasē, bet 
“iznestas” visā skolas ēkā. Skolēni var maksimāli ātri 
pārkārtoties, lai veidotu citādu mācību vidi darbam 
grupās arī skolas gaiteņos. Šim mērķim iegādāti pār-
vietojamie akustiskie paneļi, kas kalpo gan informā-
cijas izvietošanai, gan skaņas izolācijai. Šāda vide 
māca skolēniem sadarbības prasmes un toleranci, 
bet akustiskie paneļi slāpē troksni klasēs un skolas 
gaiteņos grupu nodarbību laikā. Jaunums ir divi stāv-
galdi katrā klasē, kurus uz ritenīšiem var pārvietot arī 
gaiteņos. Glītie un gaumīgie dīvāni gaiteņos ir pārklāti 
ar antibakteriālu pārklājumu, līdz ar to viegli kopjami.
Martā noslēgts līgums par būvdarbiem Draudzīgā 
aicinājuma Liepājas pilsētas 5.  vidusskolas vienkār-
šotās atjaunošanas pirmajās divās kārtās, kas paredz 
līdz jaunā mācību gada sākumam veikt 26 klašu telpu 
un sanitāro mezglu remontu un iekšējo inženiertīklu 
atjaunošanu. Līgumu par būvdarbu veikšanu Izglītī-
bas pārvalde noslēgusi ar pilnsabiedrību “Konsorcijs 
RT-ALTE” par kopējo summu 524 701 eiro.
Tuvāko gadu laikā desmit Liepājas skolās mācību 
vides modernizācijā plānots ieguldīt 10,4 miljonus 
eiro. 85% segs Eiropas Savienība, bet 15% būs pašval-
dības līdzfinansējums.
Modernizācija šobrīd pilnā sparā notiek Raiņa 
6.  vidusskolā un A. Puškina 2. vidusskolā. Tuvākajā 
laikā būvniecība sāksies arī J. Čakstes 10. vidusskolā 
un 12. vidusskolā. Veikts iepirkums par Raiņa 6. vidus-
skolas stadiona atjaunošanu.
Turpinās būvprojektu izstrāde un projektēšanas uzde-
vumu precizēšana trešā projekta īstenošanai “Liepājas 
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā” SAM 8.1.2., 
kas skars Liepājas 7. vidusskolu, Liepājas 8. vidussko-
lu, O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolu un Liepājas 3. 
pamatskolu. Plānotais būvdarbu termiņš – 2019. gads.

Liepājā atklāta LOC manēža un apsver 
slēgtās futbola halles būvniecību
18. martā, piedaloties Liepājas domes vadībai, 
sporta federāciju un Latvijas Olimpiskās komitejas 
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pārstāvjiem, būvniekiem, sportistiem un pilsētas 
iedzīvotājiem, ar dažādām sportiskām aktivitātēm un 
muzikāliem priekšnesumiem tika atklāta jaunā Liepā-
jas Olimpiskā centra (LOC) manēža.
Tā ir viena no Latvijas modernākajām, labāk aprīko-
tajām un skaistākajām manēžām, kur darboties gan 
profesionāliem sportistiem, gan amatieriem. Jaunā 
manēža atbilst visiem Starptautiskās Vieglatlētikas 
federācijas noteiktajiem vieglatlētikas manēžu stan-
dartiem. Tajā pieejams 200 m garš skrejceļš ar čet-
riem celiņiem, 6  x  60 metru sprinta taisne, sektori 
ar aprīkojumu augstlēkšanai, tāllēkšanai, mešanas 
disciplīnām, lodes grūšanai un kārtslēkšanai, trena-
žieri, vingrošanas sektors un alpīnisma siena. Manēžā 
izvietots sporta spēļu laukums, kurā var spēlēt florbo-
lu, basketbolu, iekštelpu futbolu un volejbolu, kā arī 
laukums pludmales volejbolam un pludmales teni-
sam. Darbojas informācijas centrs, ģērbtuves, sporta 
preču veikals, kafejnīca un hostelis.
“Redzot to, ka liepājnieki ir ļoti aktīvi un sportiski, mēs 
ejam uz jauniem mērķiem un izaicinājumiem – plāno-
jam tenisa kompleksa celtniecību, “Daugavas” stadiona 
rekonstrukciju, jaunus veloceliņus un vingrošanas lau-
kumus, slēgto futbola halli un citus objektus,” uzrunā 
uzsvēra Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.
Turpinot pilnveidot sporta infrastruktūru, 15.  marta 
Liepājas domes sēdē deputāti atbalstīja slēgtās fut-
bola halles būvniecības ieceri. Futbola halles būvnie-
cību Zvejnieku alejā 2/4 plānots pabeigt 2020. gadā. 
Slēgtā tipa futbola halle tiks izmantota bērnu un 
jauniešu sporta aktivitātēm, profesionālo futbola 
komandu treniņiem un spēļu norisei, tajā skaitā starp-
tautiska mēroga sporta sacensībām. Projekta provi-
zoriskās būvniecības izmaksas plānotas 8,5 miljonu 
eiro apmērā.

Priekules novada Kalētos pamatskolu 
apvienos ar mūzikas un mākslas skolu
No 2018. gada 1. septembra Kalētos darbosies viena 
izglītības iestāde – Kalētu mūzikas un mākslas pamat-
skola, kurā varēs apgūt gan pirmsskolas, gan pamat-
izglītības, gan profesionālās ievirzes izglītības pro-
grammas.
Kalētu pamatskola un Kalētu mūzikas un mākslas 
skola atrodas vienā ēkā, un pamatskolas direkto-
re Inese Kuduma ir arī mūzikas un mākslas skolas 
direktores pienākumu izpildītāja. Apvienojot Kalētu 

pamatskolu un Kalētu mūzikas un mākslas skolu, var 
efektīvāk organizēt abu skolu pārvaldību.

Foto: Kristīne Šekava

Saldus novada izglītības iestādēs 
uzlabo mācību vidi
15. martā Saldus novada pašvaldība parakstīja vieno-
šanos ar CFLA par projekta “Saldus novada pašval-
dības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzla-
bošana” īstenošanu. Projektā iesaistītas četras Saldus 
novada skolas: Saldus vidusskola, Saldus pamatskola, 
Striķu sākumskola un Cieceres internātpamatskola. 
Tajās plānots attīstīt trūkstošos infrastruktūras ele-
mentus, lai radītu pievilcīgu vidi kvalitatīvām un mūs-
dienu prasībām atbilstošām mācībām.
Projekta īstenošanas laiks noteikts līdz 2022.  gada 
31. janvārim, un plānotās izmaksas lēšamas 7 924 773 
eiro apmērā, tajā skaitā 85% ERAF finansējums un 
3,75% pašvaldības līdzfinansējums un valsts budžeta 
dotācija, kā arī projekta neattiecināmās izmaksas 
3 878 275,73 eiro, ko apmaksās, ņemot kredītu Valsts 
kasē.

Foto: Nauris Vasilevskis
Nākamgad plānots uzsākt Striķu sākumskolas, kā arī 
Saldus vidusskolas sporta laukuma pārbūvi un aprīko-
šanu. Būvdarbus iecerēts pabeigt 2019. gada augustā.

Aucē izveidots trušu miestiņš Auces 
novada miniatūrā
Tieši pirms Lieldienām, 29.  martā, Lielauces pagas-
ta “Krastiņos” atklāts trušu miestiņš Auces novada 
miniatūrā. Pateicoties iedzīvotāju balsojumam un 
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uzvarai projektu konkursā “LMT Latvijai”, 40 šķirnes 
garaušiem par mājvietu kļuvusi Lielauces pils, Bēnes 
muiža, Vecauces pils un Auces novada pašvaldības 
administrācijas ēka miniatūrā.
Pēc atklāšanas projekta autore Sanita Fišere sanāku-
šos viesus cienāja ar ugunskurā vārītu zupu un atklāja, 
ka trušu miestiņš tiks papildināts ar vēl citiem Auces 
novada apskates objektiem miniatūrā un viena no 
īpašajām iecerēm esot ļaut apmeklētājiem baudīt arī 
latviešu tradicionālās virtuves vērtības.
Līdz Latvijas simtgadei “Latvijas mobilā telefona” pro-
jektu konkursā “LMT Latvijai” Auces novadā iedzīvo-
tāju balsojumā uzvaru guva pieci projekti, no kuriem 
visi ir realizēti: Bēnē iekārtots pludmales volejbola 
laukums, pie pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 
izveidots “Sajūtu aplis”, atjaunots Vecauces evaņģē-
liski luteriskās baznīcas žogs, pirmsskolas izglītības 
ie stādes “Pīlādzītis” audzēkņi tikuši pie tautastēr-
piem, un Lielaucē izveidots trušu miestiņš Auces 
novada miniatūrā.

Parakstīts līgums par Bauskas 2. 
vidusskolas sporta laukuma pārbūvi

1. martā Bauskas novada pašvaldība noslēdza līgu-
mu ar SIA “Reaton Ltd.” par sporta laukuma pārbūvi 
pie Bauskas 2. vidusskolas. Būvdarbus uzraudzīs SIA 
“Jurēvičs un partneri”, savukārt autoruzraudzību veiks 
SIA “BM-projekts”, kas ir arī būvprojekta izstrādātāji.
Sporta laukumam paredzētas trīs zonas  – teritorija 
pirmsskolas vecuma audzēkņiem, teritorija pie Baus-
kas 2. vidusskolas un otrpus Rijas ielai 1.–12. klašu 
audzēkņiem un teritorija pie Rijas ielas. Pārbūvē-
jot sporta laukumu, Bauskas 2. vidusskolas, Bauskas 

pamatskolas un PII “Zīlīte” bērniem tiks nodrošinātas 
kvalitatīvas sporta nodarbības.
Projektā paredzēts atjaunot sporta sektorus un izbū-
vēt jaunus, pārbūvēt skrejceļu un futbola laukumu 
ar dabīgā zāliena segumu, radot vietu lodes grū-
šanas sektoram. Tiks izveidots tāllēkšanas sektors, 
multi spēļu laukums ar gumijas segumu basketbolam, 
volejbolam un tenisam, ārtelpas trenažieru zonas 
un spēļu laukums. Plānots izbūvēt arī atsevišķu bas-
ketbola laukumu, kas ziemā funkcionēs kā slidota-
va. Sporta laukumā paredzēta arī skrituļošanas un 
riteņbraukšanas trase un kāpšanas siena. Pirmssko-
las vecuma zonā tiks izveidots multispēļu laukums, 
ārtelpas vingrošanas laukums, rotaļu ierīču laukums 
un slidkalniņa trase ar rotaļu tīklu. Teritorijā izbūvēs 
apakšzemes komunikācijas, teritoriju norobežos ar 
žogu, uzstādīs apgaismojumu un labiekārtos teritori-
ju, uzstādot soliņus un veidojot apstādījumus.
Sporta laukuma pārbūve ir viena no trim projekta 
“Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas 
infrastruktūras sakārtošana” aktivitātēm, ko iespējams 
veikt ar ERAF atbalstu. Plānotais budžets ir 8 173 459 
eiro, un to plānots investēt sešos gados.

Jelgavas novada Līvbērzes Kultūras 
nama rekonstrukcija prasīs vairāk nekā 
miljonu eiro

Jelgavas novada domes deputāti 21. martā apvieno-
to komiteju sēdē izskatīja un uz domes sēdi virza 
lēmumprojektu, kas paredz uz 20 gadiem Valsts 
kasē ņemt aizņēmumu 1 000 000 eiro apmērā. Ar tā 
palīdzību pašvaldība iecerējusi rekonstruēt Līvbērzes 
Kultūras namu. Pamatīgākais darbs plānots pie ēkas 
inženierkomunikāciju nomaiņas un iekštelpu pārplā-
nojuma, lai kultūras namā rastos jaunas telpas dažādu 
nodarbību mēģinājumiem, kā arī telpas viesmāksli-
nieku uzņemšanai. Tāpat paredzēts visā ēkā nodroši-
nāt piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Lai jau šovasar aizsāktos rekonstrukcija, pašvaldība 
februārī izsludināja iepirkumu investīciju projektam 
“Līvbērzes Kultūras nama energoefektivitātes paaug-
stināšana”. Publiskā iepirkuma rezultātā tiesības veikt 
būvdarbus ieguva SIA “Bildberg”, kam kopsummā 
finanšu piedāvājums veido 1 191 825 eiro (ar PVN).
Būvprojekts paredz kultūras namu pilnībā atjaunot, 
un, lai tas kļūtu par mūsdienīgu kultūras iestādi, liels 
darbs noritēs pie inženierkomunikāciju un mehānis-
kās ventilācijas sistēmas, elektroapgādes un apgais-
mojuma ķermeņu nomaiņas. Tāpat ēka gan no ārpu-
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ses, gan iekšpuses iegūs jaunu, “svaigu” vizuālo tēlu. 
Plānots veikt jumta seguma maiņu, ārsienu siltināša-
nu, ārdurvju un logu nomaiņu, kā arī pilnīgu iekštelpu 
pārbūvi. Kultūras nama Lielā zāle un Mazā zāle gan 
paliks neskartas: tajās veiks tikai kosmētisko remontu 
un skatuves rekonstrukciju. Savukārt telpas, kas atro-
das aiz lielās skatuves un kurās šobrīd glabājas vecā 
kinoaparatūra, piemēros kolektīvu nodarbību vaja-
dzībām. Ievērojamas pārmaiņas piedzīvos arī ēkas 
otrais stāvs. Vietā, kur līdz šim atradās pagasta biblio-
tēka, beidzot deju kolektīviem būs mēģinājuma telpa 
ar spoguļiem gar sienām.
Būvprojekta izstrādātājiem nācies ņemt vērā tik dau-
dziem līvbērzniekiem būtisko niansi – saglabāt kultū-
ras namam raksturīgās no metāla kalumiem izveido-
tās latviešu tautumeitas un tautudēlus.
Līdzās Līvbērzes kultūras nama rekonstrukcijai šogad 
finansējums piešķirts arī citu kultūras iestāžu infra-
struktūru atjaunošanai. Plānota piebūve Vilces tau-
tas namam, finansējums atvēlēts tehnisko projektu 
izstrādei Zaļenieku pagasta kultūras nama energo-
efektivitātei un Elejas skolas sporta zāles pārprojek-
tēšanai kultūras pasākumiem. Papildus būvniecības 
darbiem budžetā līdzekļi atvēlēti arī inventāra un 
pasākumu apskaņošanas un apgaismošanas tehnikas 
iegādei, kā arī kolektīvu materiālās bāzes sakārtošanai 
un atjaunošanai. Un, protams, dziesmu un deju svēt-
kiem, kam budžetā savu kolektīvu nodrošinājumam 
novads atvēlējis 52 690 eiro.

Jelgavas muzejā vēsturi rādīs inovatīvās 
ekspozīcijās un par Ādolfu Alunānu 
stāstīs multimediāls objekts

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 
tiks izveidotas divas interaktīvas izstāžu ekspozīcijas, 
kas virtuālajā realitātē iepazīstinās ar Zemgales tau-
tastērpu un karavīru apģērbu attīstību. Februārī Jelga-
vas pilsētas pašvaldība parakstīja līgumu ar Lietuvas 
kompāniju “Multimedia Mark”, kura izpildes termiņš 
ir šāgada decembris un samaksa – 82 900 eiro (bez 
PVN).
Vienā no muzeja izstāžu zālēm taps virtuāla ekspozī-
cija par Zemgales tautastērpa attīstību un valkāšanas 
tradīcijām. Otras zāles virtuālā ekspozīcija iepazīs-
tinās ar zemgaļu karotāju rotām un tērpiem. Jaunās 
ekspozīcijas ar moderniem līdzekļiem papildinās 
tagadējo izstādi par Jelgavu 19. gadsimtā, kad pilsēta 
bija Kurzemes guberņas centrs. Inovatīvais risinājums 
muzejā tiek īstenots INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas projektā “Starp-
tautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršruts “Baltu 
ceļš””, kur 85% no izmaksām segs ERAF, 5%  – valsts 
budžeta dotācija un 10%  – Jelgavas pilsētas pašval-
dības finansējums. Projekts tiks īstenots līdz nākamā 
gada 23. aprīlim.
Sagaidot latviešu dramaturga, režisora un aktiera 
Ādolfa Alunāna 170. jubileju, Ādolfa Alunāna memo-
riālais muzejs veido multimediālu objektu “Alunāns 
un Jelgava”, ko plānots atklāt šāgada oktobrī – latviešu 
teātra tēva dzimšanas dienas mēnesī.
Tuvojoties Ā. Alunāna jubilejai, muzejs plāno orga-
nizēt konferenci par viņa ieguldījumu kultūrā, kā 
arī rīkot teātra tēva dzimtai veltītas izstādes. Muzeja 
kolektīvs pamazām digitalizē Ā. Alunāna lugas, ievie-
tojot tās muzeja mājaslapā www.alunans.lv, lai tās 
būtu ērti pieejamas ikvienam interesentam.

Plāno attīstīt Ozolnieku vidusskolas 
kvartālu

5. martā Ozolnieku novada domes Izglītības, kultūras 
un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēdē 
deputāti konceptuāli atbalstīja Ozolnieku vidussko-
las kvartāla attīstību, iekļaujot ieceri par jaunas pirms-
skolas izglītības iestādes būvniecību ar 250 vietām, 
aktu zāles būvniecību ar 400 sēdvietām Ozolnieku 
vidusskolas, Ozolnieku Mūzikas skolas un mākslas un 
kultūras pasākumu vajadzībām, kā arī sporta stadiona 
rekonstrukciju.
Izveidota darba grupa Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa vadībā, kas strādā pie 
detalizēta projekta.

Olaines 2. vidusskolai jauna sporta 
zāle, un Olaines novadā top 
amatniecības un mākslas centrs
Olaines novada pašvaldības finansētā un realizētā 
projektā atjaunota Olaines 2. vidusskolas sporta zāle, 
arī ģērbtuves, labierīcības, sporta zāles balkons un 
citas palīgtelpas. Sporta zālē ieklāts jauns, daudz-
funkcionāls grīdas segums un uzstādīts sadalošais 
tīkls, lai sporta stundas vienlaicīgi varētu vadīt vairā-
kām klasēm. Izveidota arī atsevišķa zona vingrošanas 
stieņiem un uzstādītas jaunas zviedru sienas. Dušas 
telpas un labierīcības pielāgotas personām ar īpašām 

http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/21-aktualitates-parvalde/6810-planots-attistit-ozolnieku-vidusskolas-kvartalu
http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/21-aktualitates-parvalde/6810-planots-attistit-ozolnieku-vidusskolas-kvartalu
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vajadzībām. Pārbūvētas arī pedagogu un inventāra 
telpas, un visā atjaunotajā objektā uzstādīta ventilā-
cija. Projekta pirmajā kārtā kopumā atjaunots 841 m² 
no skolas izmantojamās platības; kopējās izmaksas – 
405 700 eiro.
Olaines novada senioru biedrība “Liepas” uzsākusi 
projekta “Amatniecības un mākslas centra izveide 
Olaines novada senioru biedrībā” īstenošanu. Bied-
rības telpās būs pieejamas keramikas un aušanas 
darbnīcas ar aprīkojumu  – keramikas apdedzinā-
šanas krāsns, elektriskā podnieka virpa un stelles  –, 
lai akcentētu latviešu tradicionālajā kultūrā balstī-
tu mākslu un amatniecību. Projekts guvis atbalstu 
biedrības “Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītajā 
vietējās attīstības stratēģijā un tiek īstenots ar ELFLA 
finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu.

Salaspils makšķerniekiem jauns 
tehniskais aprīkojumu ūdenstilpes 
sakopšanai un laivu ceļa izveidei 
Sausajā Daugavā

Doles Makšķernieku biedrība ar ELFLA programmas 
finansiālu atbalstu īstenojusi projektu “Tehniskā aprī-
kojuma iegāde ūdenstilpes sakopšanai un laivu ceļu 
izveidei Sausajā Daugavā” un iegādājusies tehnisko 
aprīkojumu (niedru pļāvēju un laivas motoru), lai 
varētu izpļaut niedres zemūdens daļā vienādā garu-
mā un nepieciešamajā augstumā. Izpļaujot Sausās 

Daugavas aizaugušos upes posmus, tiks sakopta un 
uzlabota upes ekosistēma, kā arī radīta brīva un ērta 
ūdens transportlīdzekļu pārvietošanās pa šo Dau-
gavas posmu. Projekts īstenots biedrības “Stopiņu 
un Salaspils partnerība” sabiedrības virzītajā vietējās 
attīstības stratēģijā 2014.–2020. gadam.

Ķeguma novadā pie apmalēm ticis 
florbola laukums Birzgalē un piešķirts 
papildfinansējums bērnudārzam

Biedrība “SK Birzgale” realizējusi projektu, kurā iegā-
dātas florbola laukuma apmales, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu treniņu un sacensību rīkošanu Birzgales 
pamatskolas sporta zālē. Tas paveikts ELFLA projektā 
““SK Birzgale” var spēlēt LR florbola čempionātā” 
sadarbībā ar publisko un privāto partnerattiecību 
biedrību “Zied zeme”.
14. martā Ķeguma novada domes sēdē deputātu 
vairākums atbalstīja ieceri ņemt aizņēmu valsts kasē 
458 551 eiro apmērā, lai būvētu piebūvi pirmsskolas 
izglītības iestādei (VPII) “Gaismiņa”. No papildfinan-
sējuma VPII “Gaismiņa” iegūs četras jaunas grupiņas 
(iepriekš tika plānots izveidot divas grupiņas), kā arī 
atsevišķu sporta zāli, tiks labiekārtoti celiņi, izbū-
vēts teritorijas apgaismojums, sakārtota lietusūdens 
noteksistēma, izveidota silto smilšu terapijas telpa 
un Montesori kabinets, tiks atdalīta saimniecības 
zona, izveidots zonējums pa vecuma grupām, kā arī 
izbūvētas septiņas nojumes, kurās bērni varēs aktīvi 
pavadīt laiku.

Kokneses kultūras namā uzstādīta 
jauna skaņas aparatūra

http://www.salaspils.lv/images/aktualitates/ekonomika/2018/Niedru_plavejs_motors.jpg
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/izgitiba/jaunumi-izglitiba/3092-papildus-finansejums-vpii-gaismina
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/izgitiba/jaunumi-izglitiba/3092-papildus-finansejums-vpii-gaismina
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Lai uzlabotu pasākumu apskaņošanas kvalitāti, Kok-
neses kultūras nama lielajā skatītāju zālē uzstādī-
ta viena no jaunākajām, modernākajām, mūsdienu 
kvalitātes prasībām atbilstošām skaņu aparatūrām 
tuvākajā apkārtnē  – Subbass skandas Action 118A, 
skandas Event 208A un iekares sistēma AX Event 208. 
Izmantojot jauno aprīkojumu, kultūras nama darbi-
niekiem turpmāk būs iespēja veidot kvalitatīvi apska-
ņotus pasākumus  – viesmākslinieku koncertus Kok-
neses novada iedzīvotājiem, filmu demonstrējumus, 
prezentācijas, pašvaldības, izglītības iestāžu, vietējo 
biedrību, jauniešu, pašdarbnieku kolektīvu pasāku-
mus, koncertus u.c. 90% no skandu iegādes izmak-
sām (12  027 eiro) sedza ELFLA un 10%  – Kokneses 
novada dome.

Jēkabpilī taps multifunkcionāla halle

8. martā Jēkabpils pilsētas pašvaldība parakstīja iepir-
kuma līgumu par Jēkabpils multifunkcionālās sporta 
halles jaunbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību 
un autoruzraudzību. Līgumu no Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības parakstīja domes priekšsēdētājs Rai-
vis Ragainis, no projekta realizētāju puses  – akciju 
sabiedrības “Panevežio Statybos trestas” ģenerāl-
direktors Dalijs Gesevičs, SIA “ARMS group” valdes 
priekšsēdētājs Artūrs Sprudzāns un SIA “LC Būve” 
valdes loceklis Sandis Dzērvītis.
Multifunkcionālā halle aptvers plašu sporta aktivitāšu 
kompleksu. Vairāk nekā 2000 m² lielajā universālajā 
sporta zālē būs iespējams trenēties basketbolā un 
volejbolā, kā arī aizvadīt spēles un rīkot turnīrus un 
čempionātus. Nav aizmirsts arī par ledus sporta veidu 
cienītājiem: Jēkabpils iedzīvotāji varēs baudīt sporta 
veidus uz ledus, jo hallē ietverta 2170 m² liela “B” 
kategorijas hokeja arēna. Iedzīvotājiem būs pieejama 
arī liela trenažieru zāle un aerobikas un horeogrāfijas 
zāle, kā arī konferenču zāle un kafejnīca. Tiks izveido-
tas mūsdienīgi aprīkotas ģērbtuves. Volejbola un bas-
ketbola hallē tiks nodrošinātas stacionāras tribīnes ar 
100 vietām un teleskopiskās tribīnes ar 1000 vietām. 
Hokeja arēnā būs pieejamas tribīnes 300 skatītājiem. 
Halles teritorijā izveidos laukumu strītbolam un uni-
versālu sporta laukumu vasaras sezonas sporta aktivi-
tātēm, kā arī vairākas autostāvvietas.
Līguma pilnā summa paredzēta 13,1 miljona eiro 
apmērā. Projektu plānots realizēt nedaudz vairāk 
nekā divu gadu garumā. Halle atradīsies Brīvības ielā 

289b un iekļausies kopējā infrastruktūrā ar Jēkabpils 
stadionu.

Krustpils novadā iedancota Atašienes 
kultūras nama “Annas sāta”

Foto Jānis Pastars
Krustpils novadā durvis vēris renovētais Atašie-
nes Kultūras nams, kas pēc remonta ieguvis jaunu 
vārdu – “Annas sāta”. No ieceres, ka Atašienes Kultū-
ras namam vajadzīga renovācija, līdz tās realizācijai 
pagājuši pieci gadi. Pagājušā gadsimta pirmajā pusē 
celtā ēka ieguvusi jaunu veidolu. Pēc renovācijas 
paplašināta ne tikai skatuve, bet arī skatītāju zāle, kur 
var izvietot simts krēslus.
Pirms svētku koncerta jaunatvērto kultūras namu 
iesvētīja Atašienes draudzes prāvests Viktors Naglis. 
Pēc tam varēja sākties svētku koncerts jeb, kā to apzī-
mēja kultūras nama vadītāja Vēsma Turkopole, ska-
tuves iedancošana. Tajā uzstājās Atašienes Kultūras 
nama folkloras kopa “Vīraksne”, jauniešu deju kolek-
tīvs “Zvirbuļi”, senioru dāmu deju grupa “Pīlādzītis”, 
bērnu deju grupas “Pelēni” un “Zvirbulēni”, vidējās 
paaudzes deju kopa “Dance”, kā arī ciemiņi  – vīru 
kopas “Kūzuls” un “Rūžupes veiri” no Dekšārēm un 
Jersikas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Latiņš”.

Reorganizējot Ilūkstes novada skolas, 
tiks izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola

Ņemot vērā, ka Ilūkstes novadā, tāpat kā daudzviet 
Latvijā, turpina sarukt iedzīvotāju skaits, skolēnu skaita 
ziņā mazākas kļūst arī novada pamatskolas un vidus-
skolas un no 1. septembra valstī sāksies jaunā prasmju 
pieejā balstītā mācību satura ieviešana skolās, kur kā 

https://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2018/03/10560-multifunkcionala-halle-nostiprinas-jekabpils-pilsetu-ka-regionalas-nozimes-centru/dsc-1790.jpg?itok=pIVawnGA
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obligāta prasība vidusskolā būs vismaz divas para-
lēlklases klašu grupā, kā arī apstiprinātie grozījumi 
Izglītības likumā ietver pilnvarojumu Ministru kabi-
netam noteikt minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu 
klašu grupā pašvaldību vispārīgajās izglītības iestādēs 
vidējās izglītības pakāpē un kritērijus klašu atvēršanai, 
Ilūkstes novada deputāti kopā ar skolu pārstāvjiem 
un vecākiem lēmuši par pašvaldības izglītības iestāžu 
turpmāko nākotni.
Atbalstu guvusi ideja par skolu apvienošanu. Izvēlo-
ties šādu reformas modeli, ilūkstieši cer, ka varēs gan 
izpildīt valsts prasības, gan nosargāt skolas un sagla-
bāt bērniem ierasto mācību vidi, respektīvi, neviena 
skola netiks slēgta un bērniem nebūs jābrauc mācī-
ties citur. Tāpēc deputāti nolēma apvienot Eglaines 
pamatskolu, Subates pamatskolu, Ilūkstes Sadrau-
dzības vidusskolu un Ilūkstes 1. vidusskolu, izveidojot 
vispārīgās vidējās izglītības iestādi “Ilūkstes Raiņa 
vidusskola”, kas darbu uzsāks 2018. gada 1. septembrī.

Daugavpils novada Ambeļos tapis 
mednieku namiņš un trofeju telpa

Biedrība “Mednieku kolektīvs Ambeļi” ar Daugavpils 
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” atbalstu un 
ELFLA finansējumu īstenojusi projektu “Mednieku 
namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta 
Parka ielā 14”. Mednieku namiņš atrodas vēsturiskajā 
Ambeļu muižas saimniecības ēkā, kas vēl 90. gados 
tika izmantota skolas vajadzībām. Pēc skolas slēgša-
nas ēka netika izmantota.
Jaunizveidotajā mednieku namiņā turpmāk pulcē-
sies ne tikai mednieki un to kolektīvi, bet visa vietējā 
sabiedrība, īpaši jaunieši. Namiņā atvēlēta vieta semi-
nāru un apmācību telpai, trofeju zālei un virtuvei. Ēkai 
ir vēl otrs spārns, ko plānots pielāgot saimnieciskām 
vajadzībām.

Daugavpilī būs Latvijas simtgades 
piemineklis un slēgtais skeitparks
Daugavpilī turpinās ziedojumu vākšana Latvijas simt-
gadei veltītā pieminekļa būvniecībai. Visi, kas grib 
piedalīties šā vides objekta tapšanā, savu ziedojumu 
var pārskaitīt biedrības “Latvijai – 100” kontā (baneris 
interneta vietnē www.daugavpils.lv) vai atnākt uz 
pilsētas domi, kur stāv ziedojumu kastīte. Jāpie-
bilst, ka pilsētai jau ir savas ziedošanas tradīcijas. Tā 

Daugavpils vēsturiskā centra dominante  – Vienības 
nams – uzbūvēts par ziedojumiem un valsts piešķirta-
jiem līdzekļiem. Arī Ledus halle, kas ir ceturtā lielākā 
Latvijā, tapusi, piesaistot uzņēmēju ziedojumus. Vieta 
jaunajam piemineklim izvēlēta Vienības dārzā – vietā 
starp tāda paša nosaukuma laukumu un ugunsdzēsē-
ju nodaļu.
Savukārt 2. martā pašvaldības pārstāvji apskatīja tel-
pas Stacijas ielā 129a, ko pērn pašvaldība iegādājās 
savā īpašumā sporta halles būvniecībai. Pagaidām šīs 
telpas atbilst ražošanas teritorijai un plānojumā nav 
paredzētas tieši sporta attīstībai, tāpēc līdz jaunajam 
teritoriālajam plānojumam tās izmantos pagaidu lie-
tošanai. Atbalstot Jauniešu domes izvirzīto iniciatīvu, 
šeit tiks izveidots slēgtais skeitparks.

Ar ES līdzfinansējumu spodrinās 
Latgales kultūras mantojumu

Starp sešām Latgales pašvaldībām un Centrālo finan-
šu un līgumu aģentūru (CFLA) 22.  martā noslēgta 
vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansētā projekta “Rīteiropas vērtības” 
īstenošanu, kas paredz stiprināt un ar jaunu saturu 
piepildīt reģionam būtiskus un tūristu iemīļotus kul-
tūras pieminekļus sešās Latgales vietās.
Vienošanos ar CFLA parakstīja Daugavpils pilsētas 
dome. Tās sadarbības partneri projektā ir Daugav-
pils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas 
novada dome, Preiļu novada dome un Aglonas bazi-
likas draudze Aglonas novadā. Līguma summa veido 
6  454  208 eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 
projektam ir 4  695  000 eiro, savukārt nacionālais 
publiskais finansējums – 1 134 411 eiro, no kā 245 073 
eiro veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī 
sešu pašvaldību finansējums 584  338 eiro apmērā; 
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pārējo līguma summu veido privātais un cits publis-
kais finansējums.
Projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts 
nozīmes kultūras pieminekļus, kas atrodas popu-
lārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Tādējādi, 
saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un vei-
dojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, 
projekta īstenotāji paredzējuši stiprināt Latgales kā 
tūrisma galamērķa pievilcību.
Daugavpils cietoksnī paredzēts atjaunot Inženier-
arsenālu  – vienu no šobrīd vēl tukšajām cietokšņa 
ēkām – un izveidot tajā Daugavpils tehnikas un indus-
triālā dizaina muzeju. Pati ēka ir vērtīgs un autentisks 
kultūras piemineklis, tāpēc, to atjaunojot, tiks ņemta 
vērā simboliskā vēsturiskā saikne ar inženieriem un 
tehniskām zināšanām un atspoguļota laikmetam rak-
sturīgā būvgaldniecības attīstība, kas parādās dažāda-
jās logu un durvju ailēs, kāpņu telpā un citos vēsturis-
kajos būves elementos. Atjaunotais Inženierarsenāls 
piepulcēsies Marka Rotko mākslas centram, palīdzot 
piepildīt cietoksni ar kvalitatīvu, apmeklētājiem inte-
resantu saturu.
Aglonas bazilikas tornī paredzēts izveidot apskates 
vietu, paverot apmeklētājiem skatu uz Ciriša ezera 
ainavu. Savukārt bazilikas telpās tiks mainītas nekvali-
tatīvās logu konstrukcijas, kas pašlaik nespēj nodroši-
nāt vajadzīgo iekšējo klimatu un bojā bazilikas sienu 
krāsojumus.
Restaurācija paredzēta arī Slutišķu vecticībnieku 
sādžā Daugavas lokos, saglabājot vecticībnieku sētas 
celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati 
un kaļķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Pēc 
re staurācijas sādžā tiks izveidots vecticībnieku kultū-
ras mantojuma centrs un radošās darbnīcas. Dabas 
parks “Daugavas loki” ar Slutišķu sādžu un Markovas 
pilskalnu pārstāv Latgales simbolisko ainavu, iekļau-
joties UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacio-
nālajā sarakstā.
Krāslavas pils Amatu mājā pēc restaurācijas tiks 
izveidota ekspozīcija “Pi vīna golda”, kā arī ierīkota 
gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba. Krāsla-
vas pils apbūve ar parku, Plāteru dzimtas rezidence ir 
izcils piemērs Latvijas historisma laikmeta piļu inter-
jeru daudzveidībai.
Ludzas pilsdrupās, kas saglabājušās no 14. gs. celtā 
Livonijas ordeņa atzara cietokšņa, paredzēta kon-
servācija, lai saglabātu pilsdrupu tēlu un apjomu un 
pavērtu plašākas iespējas to izmantošanai.
Turpinot Preiļu muižas kompleksa aizsardzību, mui-
žas ēkai tiks izgatavoti logi un durvis, veikta fasādes 
un jumta siltināšana. Pils kā Latgalē nozīmīgākais 
19. gs. beigu Tjūdoru neogotikas arhitektūras paraugs 
vienotā ansamblī ar ainavisko parku ir gan vēsturiska, 
gan arhitektoniska vērtība.
Projekts “Rīteiropas vērtības” ir viens no desmit kul-
tūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai 
veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas 
organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši 
iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējumam. Projekta 
īstenošanas termiņš – 2019. gada 31. decembris.

Rēzeknes novada Sakstagalā top 
“Bērnu smaids”, Maltā gaišāks kļūs 
kultūras nams, vēl interesantāka kļūs 
Lūznavas muiža
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta 
pārvaldē uzsākta projekta “Bērnu rotaļu laukuma 
“Bērnu smaids” izveide” īstenošana, kas atbalstīts 
Rēzeknes rajona kopienu partnerības konkursā atbil-
stoši sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai. 
Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā PII “Skudriņas” 
bērnu rotaļu laukumam tiks iegādāta rotaļu pilsētiņa, 
šķēršļu tilts, rotaļu namiņš, trīsvietīgas bērnu šūpoles 
un divas vienvietīgas atsperšūpoles. Projekta attieci-
nāmās izmaksas ir 6628 eiro, no kā 5965 eiro ir pub-
liskais finansējums un 663 eiro  – Sakstagala pagasta 
pārvaldes līdzfinansējums.

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionā-
lā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi projek-
ta pieteikumu par apgaismojumu Maltas kultūras 
namā, kas tika iesniegts Rēzeknes rajona kopienu 
partnerības projektu konkursā. Īstenojot projektu, 
kura izmaksas ir 6978 eiro (publiskais finansējums  – 
4487, pašvaldības līdzfinansējums – 2491 eiro), Maltas 
kultūras nama aktu zālei tiks nodrošināta pienācīga 
apgaismojuma sistēma. Paredzēts arī iegādāties un 
uzstādīt zāles priekšgaismu un skatuves gaismu stan-
gas, kā arī astoņus stara prožektorus, gaismu regulē-
šanas un vadības pulti.

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) atbalstījis vairākus 
Lūznavas muižas projektus.
Kultūras mantojuma nozarē 2000 eiro finansējums 
piešķirts projektam “Zosnas muižas kungu mājas arhi-
tektoniski mākslinieciskā izpēte”, kura mērķis ir iegūt 
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informāciju par muižas kultūrvēsturiskajām vērtībām, 
kas saglabājušās un būtu jāatjauno un jārestaurē.
Literatūras nozarē atbalstīts projekts “Sarunu cikls 
“Literāras sarunas Lūznavas muižā””, piešķirot 810 
eiro lielu finansējumu.
Starpnozarē ar 5000 eiro atbalstīts Lūznavas muižas 
projekts “Mākslas pikniks”. Doma par to radusies, 
savienojot Lūznavā mītošo vēsturisko “Mūzu”, iedves-
mu un atjaunotās muižas mākslas izpausmēm pie-
mēroto infrastruktūru ar milzīgo, seno dabas parku. 
Mākslas pikniks nav tikai koncertu un izrāžu kopums, 
festivāla virsuzdevums ir sajust, izbaudīt augstvērtī-
gu mākslu dabas vidē un dabas skatuvēs  – uzzināt, 
klausīties, piedalīties, domāt par mākslas jēgu un uni-
kalitāti un pilnveidot savu pieredzi, kļūstot par līdz-
radītāju. Festivāls ir piemērots ģimeņu iesaistīšanai 
kultūras un mākslas kopīgā pieredzējumā, ikvienai 
vecuma mērķauditorijai piemeklēts augstvērtīgs noti-
kumu kopums, kuros visas dienas garumā piedalīties, 
izglītoties kā klausītājam, skatītājam, baudītājam un 
radītājam.

Rēzeknes novadā varēs kontrolēt 
fizisko slodzi un veikt fizisko īpašību 
funkcionālo diagnostiku

Veicot aptauju un saņemot atbalsta vēstules no 
Rēzeknes novada sporta klubiem, biedrībām un 
sporta veidu komandām, Rēzeknes novada pašval-
dības Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) guva 
pārliecību, ka senlolotā ideja izveidot medicīnisko 
kabinetu ar speciālo aparatūru profilaktiskajām pār-
baudēm novada sportistiem, kuri trenējas un startē 
paaugstinātas fiziskās slodzes režīmā, ir iespējama, 
tāpēc pieteicās Rēzeknes rajona kopienu partnerības 
teritorijā ELFLA LEADER programmas konkursā.
Saņemot Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu, 
pagājušā vasarā sākās projekta īstenošana. Tā attie-
cināmās izmaksas veido 19 424 eiro, no kā publiskais 
finansējums ir 17  481 eiro un Rēzeknes novada BJSS 
līdzfinansējums – 1942 eiro.
No plānotās aparatūras jau iegādāts laktāta apa-
rāts, elektrokardiogrāfs, spēka dinamometrs, izel-
pas maksimumplūsmas mērītājs, pulsa oksimetrs, 
asinsspiediena mērītājs, elektriskie svari un līdzsvara 
platforma. Rēzeknes novadā šāda veida aparatūra 
ir jaunums. Ar to var sportistiem veikt padziļinātu 
veselības pārbaudi ar slodzes testiem kvalificēta spe-
ciālista vadībā.

Rēzeknē durvis vēris jauns pensionāru 
dienas centrs

9. martā Rēzeknē svinīgi tika atklāts Pensionāru die-
nas centrs. Ar 13 nodarbībām, ko šeit vadīs gan paši 
seniori, gan brīvprātīgie, jaunajās telpās Zemnieku 
ielā 16a vecāka gadagājuma ļaudis varēs aktīvi pava-
dīt savas dienas, izvēloties kādu no plašā pulciņu 
piedāvājuma, piemēram, adīt, tamborēt, šūt, izšūt vai 
pērļot, mācīties angļu, vācu, spāņu vai franču valodu, 
trenēt intelektuālo attīstību un atmiņu, dziedāt vokā-
lajā ansamblī “Zelta rudens” vai dejot “Varavīksnē”, 
dot priekšroku nūjotāju klubiņam vai dramatiskajam 
kolektīvam “Kur gan citur” vai vienkārši pabūt kopā. 
Pilsētas iedzīvotāji te varēs izmantot arī veļas mazgā-
šanas un dušas pakalpojumus.

Viļānos organizēt kultūras pasākumus 
palīdzēs multimediju aparatūra

Viļānu novada pašvaldība, pateicoties Lauku atbalsta 
dienesta atbalstam un ELFLA sniegtajam finansēju-
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mam, sekmīgi uzsākusi projekta “Viļānu novada pro-
jekcija” īstenošanu, kas ilgs sešus mēnešus un izmak-
sās 7206 eiro (t. sk. 6300 eiro ELFLA finansējums). 
Projektā paredzēts Viļānu kultūras namā uzstādīt 
lāzertehnoloģijas projektoru un nolaižamo ekrānu, 
kā arī iegādāties tuvās distances projektoru, statīva 
ekrānu un portatīvo datoru Viļānu novadpētniecības 
muzeja vajadzībām.
Pateicoties jaunajai multimediju aparatūrai, Viļānu 
kultūras nama un Viļānu novadpētniecības muze-
ja darbinieki sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, 
izglītības iestādēm un Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-
miju plāno organizēt nacionāla, reģionāla un vietēja 
līmeņa pasākumus, piemēram, muzejpedagoģiskās 
stundas “Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
animācijas darbu pirmizrāde” Viļānu kultūras nama 
lielajā zālē, pasākumu “Caurskatot viļānieša Vitālija 
Utināna videoarhīvus “Viļāni no Atmodas laikiem 
līdz mūsdienām””, muzejpedagoģiskās stundas Viļā-
nu novadpētniecības muzejā, izmantojot Nacionālā 
muzeju krājumus, atspoguļojot poļu pētnieces Stefā-
nijas Uļanovskas pētniecisko darbu u.c.

Tiks reorganizēta Ludzas novada Nirzas 
pamatskola

28. martā Ludzas novada dome nolēma reorganizēt 
Ludzas novada Nirzas pamatskolu, apvienojot to ar 
Pildas pamatskolu. Nirzas pamatskolā šajā mācību 
gadā mācās 35 skolēni, neviena bērna nav 2. un 
4.  klasē, un tikai viens mācās 1. klasē. Arī pedagogu 
darba slodzes ir nelielas, pamatdarbā šeit strādā 
septiņi pedagogi un četri amatu savienotāji brauc uz 
Nirzu no citām skolām. Darbs skolā organizēts apvie-
notajās klasēs: 1.–3. klase, 5.–7. klase, 6.–8. klase un 
9. klase. Šogad pamatskolu beidz 12 skolēni.
Ludzas novada domes vadība un Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas deputāti 
kopā ar Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes speciālistiem izanalizējuši demogrāfisko 
situāciju Nirzas un blakusesošajos pagastos un Nirzas 
pamatskolas turpmākās pastāvēšanas iespējas, seci-
nājuši, ka vienīgais ceļš ir skolu reorganizēt.
Ludzas novada teritorijā ir izstrādāti maršruti, orga-
nizēta skolēnu pārvadāšana uz skolām un atpakaļ ar 
pagastu autobusiem. Attālums no Nirzas līdz Pildai 
ir 19 km, līdz Ludzai  – 22 km, līdz Zilupei  – 13 km. 
Ludzā šogad ar ERAF projekta “Ludzas vispārējās izglī-
tības iestāžu mācību vides modernizācija” palīdzī-
bu pabeigta skolu dienesta viesnīcas renovācija un 

modernizācija. Pamatdarbā strādājošie septiņi Nirzas 
pamatskolas pedagogi tiks nodrošināti ar darbu citās 
novada skolās.

Kārsavas jaunieši tikuši pie telpām 
Kārsavas vidusskolā

Kārsavas novada jaunieši turpmāk varēs pulcēties 
Kārsavas vidusskolas telpās, kur viņus priecāsies satikt 
jaunatnes lietu speciālistes Anna Zīme un Solvita 
Dzērkale. Jaunās telpas jauniešiem dod iespēju dažā-
dot brīvā laika pavadīšanas veidus, ne tikai spēlējot 
spēles, bet arī iesaistoties dažādu iniciatīvu veidoša-
nā un īstenošanā.

Viļacāniem sava mini skaņu ierakstu 
studija

Viļakas pūtēju orķestra atbalsta biedrība realizējusi 
ELFLA projektu “Mini skaņu ierakstu studija”, kas 
izmaksājis 4994 eiro, no kā 499 eiro ir biedrības līdz-
finansējums. Šā projekta mērķis  – nodrošināt iespē-
ju Viļakas novada skolu audzēkņiem veikt audio-
ierakstus.

Gulbenes pašvaldības aģentūrā 
veidos struktūrvienību “Izglītojošs un 
interaktīvs centrs “Dzelzceļš un tvaiks””
Gulbenes novada domnieki nolēmuši izveidot Gul-
benes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūris-
ma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūr-
vienību “Izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš 
un tvaiks””, nosakot tās juridisko adresi Gulbenes 
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dzelzceļa stacijā Gulbenē, Dzelzceļa ielā 8. Domes 
Administratīvi juridiskā nodaļa gatavo grozījumus par 
struktūras izmaiņām saistošajos noteikumos, un Gul-
benes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra 
vadītāja izstrādā struktūrvienības nolikumu.

Lubānas baznīcai jauns jumts

Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas 
jumtu veido jaunais dakstiņu segums, un bojātās 
koka konstrukcijas nomainītas pret jaunām. Valsts 
kultūrvēsturisko pieminekli atbalstīja arī Lubānas 
novada pašvaldība, piešķirot 20  000 eiro. Kopā 
jumta nomaiņas projekta izmaksas bija 98 928 eiro.

Smiltenē top stadiona servisa ēka un 
skatītāju tribīnes
Sporta un atpūtas kompleksā “Teperis” turpinās Smil-
tenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu būv-
niecība. Tribīņu iekštelpās jau ierīkotas inženierko-
munikācijas un tiek veikti iekšējās apdares darbi. 

Tagad pienākusi kārta sienu krāsošanai un grīdas 
seguma ieklāšanai, kam sekos stadiona ēkas ārējās 
fasādes apdare.

Valkā atvērta “Mana kabatiņa”

21. martā Valkā, Semināra ielā 27, notika rotaļu un 
attīstības centra “Mana kabatiņa” atklāšanas pasā-
kums. Centra darbības koncepcija balstīta itāļu ārstes 
un pedagoģes Marijas Montesori idejās. Rotaļu un 
attīstības centrā katru darbdienu aicināti bērni vecu-
mā no diviem līdz 12 gadiem (mazāki bērniņi kopā 
ar vecākiem), lai kopā rotaļātos, mācītos, darbotos, 
izzinātu, saprastu vai vienkārši atpūstos. Biedrība 
“Atbalsts Valkas ģimenēm” saka paldies Valkas nova-
da domei par jaunajām telpām, Lielbritānijā reģistrē-
tajai labdarības organizācijai “Giving for Latvia” par 
Montesori pedagoģijas mācību materiāliem un SIA 
“Akz Nobel Baltics” par iekštelpu krāsām jaunajam 
interjeram.

Darbu uzsācis pirmais atelpas brīža 
pakalpojums Vidzemē
Pateicoties nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts”” aktī-
vai darbībai, Vidzemē ir paplašinājies sociālo pakal-
pojumu klāsts: nu arī Valmierā pieejams īslaicīgās 
sociālās aprūpes pakalpojums jeb “atelpas brīdis”. Šī 
ir laba ziņa vecākiem, kam ir bērns ar īpašām vajadzī-
bām. Iesākumā “Iespēju tilts” atelpas brīža pakalpoju-
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mu Valmierā (Garajā ielā 10) piedāvās bērniem no 12 
līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot).
Lai saņemtu atelpas brīža pakalpojumu, vecākiem vai 
audžuvecākiem jādodas uz savu pašvaldību (dekla-
rētā dzīvesvieta) un jāvēršas ar iesniegumu sociālajā 
dienestā.
“Iespēju tilts” atelpas brīža pakalpojumu ir gatavs 
sniegt arī pieaugušajiem ar garīgiem traucējumiem. 
Apmaksātu atelpas brīža pakalpojumu var saņemt 
tās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras 
izvērtētas un kurām šis pakalpojums ir norādīts indi-
viduālajos atbalsta plānos.

Valmierā būs moderns stadions un 
vieglatlētikas manēža

24. martā Valmierā, Jāņa Daliņa ielā 2, tika uzsākti 
būvdarbi, lai jau pēc diviem gadiem valmieriešus un 
pilsētas viesus, sportistus un sporta entuziastus prie-
cētu jauns un moderns stadions, starptautiskajiem 
standartiem atbilstoša viena no Latvijā modernāka-
jām vieglatlētikas manēžām, kā arī sakopta un sporta 
nodarbībām piemērota vide kā lieliem, tā maziem.
Pēc būvlaukuma sagatavošanas notiks tribīņu ēkas 
demontāža un vieglatlētikas manēžas pamatu izbūve. 
Būvdarbus veiks piegādātāju apvienība “Lemmin-
kainen”, būvuzraudzību  – “Būvuzraugi LV”. Kopējās 
izmaksas plānotas 17,85 miljonu eiro apmērā (bez 
PVN), vismaz 5,3 miljonus apmaksās no valsts budže-
ta.

Burtnieku novadā Rencēnu 
pamatskolai pievienos PII “Zīļuks”

Burtnieku novada pašvaldība uzsākusi pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” reorganizāciju, to pievie-
nojot Rencēnu pamatskolai. Reorganizācija nemainīs 
izglītības iestāžu atrašanās vietu, un mācības norisi-
nāsies pašreizējās telpās. Plānots, ka apvienotā izglī-
tības iestāde sāks darboties līdz ar jauno 2018./2019. 
mācību gadu.
Reorganizācija iesākta jau šā mācību gada septembrī, 
kad par PII “Zīļuks” vadītājas pienākumu izpildītāju 
tika iecelta Rencēnu pamatskolas direktore Dina 
Oliņa. Viņa atzīst, ka abu izglītības iestāžu apvieno-
šanai atbalsts ir gan skolā, gan pirmsskolā un ikdienas 
darbs ar mazuļiem apvienošanas dēļ nemainīsies.
Rencēnu pamatskolā mācās 86 skolēni, bet pirms-
skolas izglītības iestādē “Zīļuks”  – 35 bērni. Šobrīd 
Burtnieku novadā pirmsskolas izglītības programmu 
īsteno četrās PII un Ēveles pamatskolas pirmsskolas 
grupā.

Naukšēnu sporta hallē uzstādīts 
elektronisks rezultātu tablo

Naukšēnu sporta hallē uzstādīts elektroniskais rezul-
tātu tablo, kas ļauj spēļu norisi izjust pavisam citā-
di. Projekts “Elektroniskā rezultātu tablo uzstādīšana 
Naukšēnu sporta hallē” īstenots ar mērķi nodrošināt 
Naukšēnu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem kvali-
tatīvu sporta nodarbību un pasākumu norisi sporta 
hallē, kā arī veicināt sporta tūrismam pievilcīgas vides 
veidošanu.
Projektā iegādāts un uzstādīts elektronisks rezultātu 
tablo un vadības bloks, kurā fiksē sacensību laiku, 
rezultātu, sporta spēles periodu, basketbola piezī-
mes. Laukumu galos uzstādītas 24 sekunžu skaitīša-
nas sistēmas, kas sniedz iespēju kvalitatīvi aizvadīt 
treniņu un organizēt sacensības. Projekta kopējās 
izmaksas ir 5203 eiro, no kā ELFLA finansēja 4683 eiro 
un Naukšēnu novada pašvaldība – 520 eiro.

Astoņās vietās Gaujas lokos atjaunos 
un attīstīs kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektus
5. martā noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Kultūra, vēstu-
re, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanu. Tas 
paredz, ka astoņas Vidzemes pašvaldības atjaunos un 
attīstīs deviņus kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, 
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radot vietu jauniem kultūras un tūrisma pakalpoju-
miem.
Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
parakstīja projekta iesniedzējs – Siguldas novada paš-
valdība. Tās sadarbības partneri projektā ir Valmieras 
pilsētas, Cēsu, Amatas, Pārgaujas un Valkas novada 
dome un trīs baznīcu draudzes  – Valmieras Svētā 
Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze, Rubenes evaņ-
ģēliski luteriskā draudze Kocēnu novadā un Cēsu 
Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze.

Siguldas jaunajā pilī, kas pašlaik apmeklētājiem ska-
tāma tikai no ārpuses, projekta gaitā tiks atjaunots tās 
unikālais 20. gs. 30. gadu interjers un telpu plāno-
jums. Pilī izveidos informācijas punktu, kā arī nodro-
šinās iespēju uzkāpt skatu tornī, kurā vieta atradīsies 
arī mākslas darbu galerijai.

Valmierā tiks konservēta un restaurēta viduslaiku pils 
un no jauna būvēts pils kultūrvides centrs, ļaujot 
iepazīt pils astoņus gadsimtus ilgo vēsturi un radot 
telpu kultūras mantojuma apzināšanai, pētniecībai 
un izzināšanai.

Savukārt Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcai tiks restau-
rēta un atjaunota torņa iekštelpa, lai padarītu torni 
pieejamāku un ļautu apmeklētājiem aplūkot tā zvanu 
un pulksteņa mehānismu.

Rubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā Kocēnu 
novadā tiks atjaunota fasāde, rekonstruēti koka soli, 
lai ziemā tos varētu apsildīt, kā arī baznīcas ieeju pie-
lāgos cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tiks atjau-
nots baznīcas zvanu tornis, no kura apmeklētājiem 
pavērsies skats uz Gaujas Nacionālā parka senleju.

Cēsu viduslaiku pils kompleksā restaurēs un kon-
servēs visas pils apdraudētās daļas un to autentiskās 
konstrukcijas, tādējādi būs iespējams daļu no pašreiz 
nepieejamajām pils daļām atvērt apmeklētājiem. Tiks 
labiekārtota arī pils dārza teritorija.

Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcā restaurācija ļaus uzla-
bot ēkas tehnisko stāvokli un apmeklētājiem atvērt 
baznīcas torni, kas pašlaik drošības apsvērumu dēļ 
ir slēgts.
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Āraišu arheoloģiskajā parkā Amatas novadā tiks 
izbūvēts jauns multifunkcionāls apmeklētāju centrs 
un Latvijas eksperimentālās arheoloģijas centrs, tā 
nodrošinot arī iespēju eksponēt arheoloģiskajos izra-
kumos atrastos unikālos oriģinālpriekšmetus. Savu-
kārt kā papildinājums ezerpils brīvdabas ekspozīcijai 
taps jauna ezerpils koka aizsargceltne.

Ungurmuižas kompleksā Pārgaujas novadā tiks izvei-
dota apkures un siltumapgādes sistēma divās muižas 
kompleksa ēkās – Kungu mājā un Vecajā skolas ēkā. 
Atjaunos arī vietējās nozīmes arhitektūras pieminek-
li – Leduspagraba ēku, kurā izvietos katlumāju.

Pašlaik apmeklētājiem tikai no ārpuses apskatāmajās 
Ērģemes pilsdrupās plānots restaurēt pils Ziemeļu 
torni. Tam tiks izbūvēts dakstiņu jumts vēsturiskajā 
izskatā, kā arī starpstāvu koka grīdas, logi, durvis un 
elektroinstalācijas, lai tornis būtu piemērots vēsturis-
ku ekspozīciju izvietošanai.
Visos objektos līdztekus restaurācijai vai būvniecībai 
paredzēta arī jaunu kultūras un tūrisma pakalpojumu 
izveide. Izceļot vēstures stāstus, kas šīs vietas padara 
īpašas, tiks veidotas jaunas, mūsdienīgas ekspozīcijas, 
rīkoti kultūras pasākumi, apmeklētājiem atvērtas līdz 
šim slēgtas kultūrvēsturisko objektu telpas.

Projekts tiks īstenots pēc Kultūras ministrijas pārzi-
ņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultū-
ras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus”. Projekta izmaksas ir 9  385  266 eiro, 
t.sk. ERAF finansējums  – 5  634  000 eiro, savukārt 
nacionālais publiskais finansējums veido 1  864  421 
eiro (t.sk. valsts budžeta dotācija pašvaldībām 262 437 
eiro un pašvaldību finansējums 976 956 eiro).

RTU Cēsu filiālē skolēni mācīsies 
veidot robotus, dronus un viedtālruņu 
lietotnes

RTU Cēsu filiāle sadarbībā ar Cēsu Pilsētas vidussko-
lu īstenos plašu jaunrades interešu projektu, kurā 
pamatskolas skolēni teorētiskās un praktiskās nodar-
bībās varēs darboties ar dažādām tehnoloģijām un 
izstrādāt ierīces, kā arī uzzināt par enerģijas avotiem 
un tās ieguvi. Projekta mērķis ir veicināt 1.–9. klašu 
audzēkņu interesi par eksaktajām zinātnēm un attīstīt 
viņu individuālās prasmes.
Projektā, kas sākās 20. martā, RTU Cēsu filiālē tiks 
īstenotas izglītības programmas četrām vecumu gru-
pām: programma “Nākotnes inženieris” 1.–3. klašu 
skolēniem, programma “Industriālās tehnoloģijas” 
4.–6. klašu skolēniem un programma “Dronu skola” 
7.–9. klašu skolēniem. Nodarbības notiks RTU Cēsu 
filiāles laboratorijā, un tās vadīs RTU Cēsu filiāles lek-
tors. Līdzīgu projektu RTU Cēsu filiāle no 2017. gada 
oktobra līdz 2018. gada februārim īstenoja sadarbībā 
ar Straupes pamatskolu.

Šogad Siguldas novadā būvēs Siguldas 
Valsts ģimnāzijas mācību korpusu, 
renovēs Allažu Bērnu un ģimenes 
atbalsta centru un attīstīs labdarības 
projektus
Siguldas novadā paredzēta Siguldas Valsts ģimnāzijas 
mācību korpusa būvniecība un skolas ēkas pārbūve 
Ata Kronvalda ielā 7. Siguldas novada izglītības noza-
res attīstības stratēģija paredz, ka pēc būvniecības 
Siguldas Valsts ģimnāzija atradīsies Ata Kronvalda ielā 
7, savukārt Siguldas pilsētas vidusskola, iegūstot pla-
šākas telpas, darbu turpinās Krišjāņa Barona ielā 10. 
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Šovasar plānots pabeigt Allažu pamatskolas rekon-
strukciju, uzsākt Siguldas Valsts ģimnāzijas mācī-
bu korpusa būvniecību un Siguldas 1. pamatskolas 
rekonstrukcijas pirmo kārtu. Turpmākajos gados tur-
pināsies Siguldas 1. pamatskolas pārbūve, kā arī tiks 
uzsākta citu skolu modernizācija. Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 
1. pamatskolas rekonstrukcijai un materiāltehniskās 
bāzes modernizācijai ir piešķīris gandrīz trīs miljo-
nus eiro. Valsts līdzfinansējums skolu rekonstrukcijai 
paredzēts vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā.

Siguldas novada pašvaldībai piederošajās telpās, 
kur patlaban atrodas nodibinājums Allažu Bērnu un 
ģimenes atbalsta centrs, kas nodrošina stacionāro 
rehabilitācijas aprūpi vardarbībā cietušajiem bēr-
niem un sievietēm no visas Latvijas, martā trīs telpās 
veikti vienkāršotās renovācijas darbi: divās apkures 
katlutelpās un noliktavā tiek veidota jauna elektroin-
stalācija ar apgaismojumu, kā arī remontēti griesti un 
sienas un visās telpās izlīdzināta grīda.
Gādājot par Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centra 
klientu un darbinieku ērtībām, pašvaldība jau pagāju-
šā gada nogalē centrā uzstādīja jaunu apkures katlu, 
kas būtiski uzlabojis siltumapgādi telpās, savukārt 
teritorijā pie centra uzstādītas četras apgaismojuma 
laternas. Centra telpu vienkāršotajai renovācijai un 
teritorijas labiekārtošanai Siguldas novada pašvaldība 
kopumā izlietos vairāk nekā 12 tūkstošus eiro.

Lai paplašinātu pakal-
pojumus personām ar 
invaliditāti un attīstītu 
jaunus labdarības pro-
jektus, biedrība “Cerī-
bu spārni” nodibinājusi 
sociālo uzņēmumu SIA 
“Visi var”, un 21. martā 
Siguldā, Dārza ielā 31, 
tika atvērts jauns labda-
rības veikals “Visi var”. 
Tajā var iegādāties dari-

nājumus, ko gatavojušas personas ar invaliditāti, 
sadarbības partneru un atbalstītāju Vācijā un Latvijā 
ziedotos apģērbus, apavus un sadzīves lietas. Visi 
iegūtie līdzekļi tiks novirzīti labdarības projektiem, 
nodarbinātības pasākumu attīstīšanai personām ar 
invaliditāti un citiem līdzcilvēkiem, kuriem ir kādas 
grūtības strādāt pilnu darba slodzi.

Jaunā iniciatīva dos iespēju vēl vairāk pilnveidot 
sadarbību ar Siguldas pašvaldības Sociālo dienestu, 
piedāvājot dažādas sadarbības formas. Atbalstot soci-
ālā uzņēmuma projektus, ikviens var ziedot apģērbu, 
apavus un sadzīves lietas labā stāvoklī, neizmantotos 
būvmateriālus pēc remontdarbiem (piemēram, tape-
tes, flīzes u.c. materiālus), kā arī citu preču atlikumus.

Sakrālā mantojuma saglabāšanai 
atvēlēts viens miljons eiro
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
(VKPAI) nolēmusi sakrālā mantojuma saglabāšanai 
atvēlēto vienu miljonu eiro sadalīt starp 28 baznīcu 
projektiem.
Vislielāko valsts finansējuma daļu jeb 122  000 eiro 
VKPAI lēmis piešķirt Pļaviņu luterāņu baznīcas jumta 
konstrukciju atjaunošanai, bet 109 000 eiro – Liepā-
jas Lutera baznīcas jumta remontam. Līksnas katoļu 
baznīcas jumta atjaunošanai piešķirti 100  000 eiro. 
Savukārt 88 160 eiro izmantos Ventspils pareizticīgo 
baznīcas fasādes atjaunošanai. Piņķu luterāņu baz-
nīcas jumta seguma atjaunošanai, izmantojot oriģi-
nālam atbilstošo materiālu, izmantos 70 000 eiro no 
finansēšanas programmas. Tāda pati summa atvēlēta 
Liepājas Sv. Trīsvienības pareizticīgo baznīcas jumta 
seguma nomaiņai, savukārt 58  300 eiro piešķirti 
Liepājas Sv. Jāzepa katoļu baznīcas jumta remontam. 
50  000 eiro paredzēti Rīgas Sāpju Dievmātes kato-
ļu baznīcas logu restaurācijai, jumta remontam un 
ģeotehniskajai izpētei, Rūjienas luterāņu baznīcas 
jumta atjaunošanai, kā arī Ežu pareizticīgo baznīcas 
restaurācijas projektēšanai un restaurācijai.

Rendas luterāņu baznīcas jumta seguma un konstruk-
ciju atjaunošanai atvēlēti 35 000 eiro, Rucavas luterā-
ņu baznīcas jumta seguma nomaiņai  – 34  000 eiro, 
bet Landskoronas katoļu baznīcas ziemeļu fasādes 
un parapeta glābšanai  – 33  900 eiro. Viļakas katoļu 
baznīcas vitrāžas restaurācijai novirzīs 16  000 eiro, 
Nagļu katoļu baznīcas jumta remontam – 15 000 eiro 
un Krāslavas katoļu baznīcas krāsns restaurācijai  – 
11 500 eiro.
VKPAI lēmusi piešķirt 10 000 eiro finansējumu sešiem 
projektiem  – Alūksnes luterāņu baznīcas jumta kon-
strukciju un seguma tehniskajai apsekošanai un atjau-
nošanas projekta izstrādei, Matīšu luterāņu baznīcas 
torņa restaurācijas tehniskā projekta izstrādei, Angli-
kāņu baznīcas izpētei un atjaunošanas projektēšanai, 
Popes luterāņu baznīcas torņa atjaunošanas tehniskā 
projekta izstrādei, Opekalna luterāņu baznīcas torņa 
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un galerijas restaurācijas tehniskā projekta izstrādei 
un Rīgas Sv. Alberta katoļu baznīcas logu atjaunošanai.
Krustpils luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinie-
ciskajai izpētei (AMI) un jumta konstrukciju atjau-
nošanas projektēšanai izmantos 8000 eiro no pro-
grammas finansējuma, Rikavas katoļu baznīcas fasā-
des remontam – 5000 eiro, Rīgas Sv. Franciska Romas 
katoļu baznīcas AMI – 4140 eiro un Vīksnas pareizti-
cīgo baznīcas atjaunošanas projekta dokumentācijas 
izstrādei  – 4000 eiro. Savukārt 3000 eiro piešķirti 

Liepājas pareizticīgo baznīcas vitrāžas “Kristus debes-
braukšana” neatliekamai konservācijai un Daugavpils 
Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo baznīcas fasāžu krā-
sojuma izpētei un atjaunošanas metodikas izstrādei.
Pavisam programmā tika pieteikti 53 sakrālā manto-
juma objektu atjaunošanas projekti, kuru kopējās 
izmaksas sasniedza 3,1 miljonu eiro. Saņemtos pie-
teikumus izvērtēja VKPAI eksperti, pēcāk sagatavojot 
finansējuma programmu, kas tika apstiprināta Sakrālā 
mantojuma padomē.

Sadarbība

Salacas upes sadarbības pašvaldības 
iezīmē svarīgāko dalībai programmā 
LIFE

12. martā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrā – bibliotēkā “SALA” – notika kārtējā sadarbības 
pašvaldību (Alojas, Burtnieku, Mazsalacas un Salac-
grīvas novada) pārstāvju tikšanās. Sanāksmē piedalī-
jās arī Vides risinājumu institūta, Dabas aizsardzības 
pārvaldes, Valsts vides dienesta un Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR 
pārstāvji.
Tikšanās mērķis bija pārrunāt pašvaldību iespējamo 
iesaisti Eiropas Komisijas finanšu instrumenta pro-
grammā LIFE, kas vērsta uz vides kvalitātes un kli-
mata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabošanu. 
Sadarbības pašvaldību pārstāvji iezīmēja svarīgāko, 
kas būtu īstenojams ar programmas palīdzību kon-
krētajās pašvaldībās. Burtnieku novada pašvaldība 
lika uzsvaru uz vides kvalitātes uzlabošanu Burtnieku 
ezerā, Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvji ietei-
ca atjaunot biotopu visās pašvaldību teritorijās, savu-
kārt Alojas novads vēlas risināt papīrfabrikas dambja 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītās problēmas. 
Tāpat tika vērtēta iespēja visā Salacas upes garumā 
strādāt pie upes krastu un gultnes tīrīšanas. Iesaisti 
programmā apstiprināja arī institūts BIOR un Dabas 
aizsardzības pārvalde.
Sanāksmes otrajā daļā Mazsalacas un Alojas novada 
pārstāvji pārrunāja jautājumus, kas skar bijušo dzelz-

ceļa līniju izmantošanu projektā “Zaļais dzelzceļš”. 
Klātesošie arī iepazinās ar staiceliešu veidoto projek-
tu – ceļojošo izstādi “Lielās ielas stāsts” par Staiceles 
Lielās ielas pārvērtībām cauri laikiem.
Alojas, Burtnieku, Mazsalacas un Salacgrīvas pašval-
dību sadarbība aizsākās 2014. gadā, kad tika noslēgts 
sadarbības līgums, lai veicinātu pašvaldību attīstību 
tūrisma, vides un dabas aizsardzības, kopīgas infra-
struktūras, uzņēmējdarbības atbalsta, NVO, kultūras, 
sporta un citās jomās.

Vidzemes Augstskola kopā ar Valkas 
pašvaldību īsteno tālredzīgu projektu

Šajā mācību semestrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 
sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Valkas novada 
domi īsteno jaunu projektu: ģimnāzijas audzēkņiem 
ir iespēja apmeklēt IT programmētāju skoliņas nodar-
bības augstskolas telpās Valmierā un Valkas Jāņa Cim-
zes ģimnāzijas telpās Valkā. Nodarbības notiek vienu 
reizi mēnesī, 6–8 mācību stundas. Kopā 2017./2018. 
mācību gada otrajā semestrī plānotas 40 akadēmis-
kās stundas. Pirmajās nodarbībās skolēni sāka apgūt 
programmēšanas valodu Java, datora pamatplates 
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vispārīgo shēmu, datortīklu teorētiskos pamatus un 
operētājsistēmas Linux uzstādīšanu.
“Šis ir ļoti nozīmīgs solis Valkas novada un visas Vidze-
mes ilgtermiņa attīstības virzienā. Tā nav tikai izglītības 
jomas iniciatīva, jo esmu drošs, ka informācijas tehnolo-
ģiju zināšanas un prasmes apguvušie nākotnē dos būtis-
ku ieguldījumu visa reģiona attīstībā. Valkas novads 
ir viens no aktīvākajiem, tāpēc nav pārsteigums, ka šī 
iecere ir rezultējusies reālās darbībās,” komentē Vidze-
mes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, priecājoties 
par atrasto kopīgo valodu ar Valkas novada domes 
priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli.
Sadarbības līgumu Valkas novada dome ar Vidzemes 
Augstskolu parakstīja 2015.  gadā. IT programmētāju 
skoliņas nodarbības ir lieliska iespēja ģimnāzijas sko-
lēniem paplašināt zināšanas IT jomā.

LLU sadarbosies ar Preiļu novadu

9. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) 
Jelgavas pilī tika parakstīts sadarbības līgums starp 
universitāti un Preiļu novada domi, lai oficiāli nostip-
rinātu jau iepriekš sāktās kopīgās aktivitātes un mērķ-
tiecīgi strādātu uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes 
un pētniecības saskaņotai attīstībai. Līgumu parakstīja 
LLU rektore Irina Pilvere un Preiļu novada domes 
priekšsēdētāja Maruta Plivda.
Sadarbības līguma parakstīšana ir Preiļu novada paš-
valdības rosināta aktivitāte. Jau gada sākumā sākta 
sadarbība ar LLU Vides un būvzinātņu fakultātes 
mācībspēkiem un ainavu arhitektūras studentiem un 
organizēta izpētes vizīte Preiļos. Studiju programmas 
“Ainavas arhitektūra un plānošana” 3.  kursa studenti 
izstrādās idejas Preiļu muižas kompleksa un parka 
attīstības koncepcijai, kas iekļaus parka attīstības un 
turpmākās izmantošanas vīziju. Pārrunāta arī skolēnu 
karjeras plānošana un LLU piedāvātās iespējas iepa-
zīties ar Jelgavā īstenotajām studiju programmām. 
Tāpat Preiļu pašvaldība ieinteresēta turpināt sadarbī-
bu ar LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu, 
kas sākta iepriekšējos gados, lai veicinātu uzņēmēj-
darbības attīstību novadā.
Noslēgtais līgums starp universitāti un novadu paredz 
sadarbību kopīgu semināru, konferenču, vispārizglī-
tojošu pasākumu organizēšanā, savstarpēju konsultā-
ciju sniegšanā, mūžizglītības veicināšanā un populari-
zēšanā un jauniešu motivēšanā studijām LLU.

Ventspils Augstskola pierāda sevi 
starptautiskā līmenī un turpina 
sadarbību ar Austrijas universitāti

16. martā Ventspils Augstskolā tika parakstīts sadar-
bības līgums ar Kremsas Lietišķo zinātņu universi-
tāti (Austrijā), turpinot 2014.  gadā aizsāktās dubultā 
diploma maģistra studiju programmas “Starptautis-
kais bizness un eksporta menedžments” īstenoša-
nu. Līgums noslēgts uz sešiem gadiem, apliecinot 
Ventspils Augstskolas spēju īstenot šo programmu 
un nodrošinot arī Austrijas augstās izglītības kvali-
tātes prasības. Iepriekšējais līgums tika parakstīts 
2014. gadā uz trim gadiem.
Maģistra programma “Starptautiskais bizness un eks-
porta menedžments” ir Austrijas darba devēju vis-
augstāk novērtētā studiju programma, Baltijā tā ir 
vienīgā šāda veida programma. Tās mērķis ir saga-
tavot augstas klases speciālistus, kuri var sekmīgi 
veidot savu karjeru starptautiskā uzņēmējdarbībā un 
eksporta pārvaldībā vietējos un starptautiskos uzņē-
mumos un organizācijās.

Pāvilostas novads noslēdzis sadarbības 
līgumu ar Lebas pilsētu Polijā

No 12. līdz 15. martam mazas ostas pilsētā Lebā Polijā, 
kuras galvenās uzņēmējdarbības nozares ir tūrisms 
un zvejniecība, viesojās Pāvilostas novada delegācija, 
kurā bija gan pašvaldības pārstāvji, gan komerczvej-
nieki.
Pirmajā viesošanās dienā Lebas domē Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons svi-
nīgi parakstīja sadarbības un sadraudzības līgumu. 
Tajā minēts, ka, ņemot vērā starptautiskos sakarus 
starp Baltijas jūras baseina valstīm, cenšoties papla-
šināt sadarbību starp Polijas Republiku un Latvijas 
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Republiku, pilsēta Leba un Pāvilosta novada paš-
valdība vienojas slēgt sadarbības un sadraudzības 
līgumu, kas balstīts uz centieniem veidot draudzīgas 
attiecības, vienotas piejūras attīstības stratēģiju, un 
abas puses centīsies veidot un stiprināt partnerattie-
cības galvenajās ekonomiskās attīstības jomās, īpašu 
uzmanību pievēršot uzņēmējdarbībai, tūrisma attīstī-
bas veicināšanai, kultūrai, vides aizsardzībai, izglītībai 
un zinātnei.

Amatas novads paplašina sadarbību ar 
Uri pilsētu Itālijā
No 7. līdz 12. martam Amatas un sadarbības novadu 
delegācija, kurā bija Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un 
Raunas novada pašvaldību pārstāvji, apmeklēja Uri 
pilsētu Itālijā, lai piedalītos Eiropas Savienības pro-
grammas “Eiropa pilsoņiem” projektā “Sadraudzības 
alianse sociālai solidaritātei rīcībā”.
Sadarbība ar Uri uzsākta pirms diviem gadiem, pieda-
loties starptautiskā pasākumā un konferencē, kas bija 
veltīta uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās. 
Projekta laikā izveidojās kontakti, kas aktīvi uzturēti 
šos gadus. Un rezultāts – tapis jauns projekts. Šoreiz 
tas veltīts jauniešu nodarbinātības un labās prakses 
piemēriem, ko prezentēja partneri no Latvijas, Poli-
jas, Spānijas, Rumānijas un Itālijas.
Konferences noslēgumā Amatas novada pašvaldības 
deputāte Linda Abramova parakstīja vienošanos par 
sadarbību jaunatnes apmaiņā, praksē un projektos.

Smiltenes novada domes delegācija 
sadraudzības pilsētā Pisekā Čehijā

Martā beigās Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
un pašvaldības pārstāvji Saeimas Valsts pārvaldes 

un pašvaldības komisijas delegācijas sastāvā devās 
darba vizītē uz Čehijas Republiku ar mērķi stiprināt 
Latvijas un Čehijas starpparlamentu un pašvaldību 
attiecības un veicināt sadarbības attīstību.
27. martā Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji vie-
sojās Smiltenes sadraudzības pilsētas Pisekas domē 
un tikās ar pilsētas mēra vietnieku Jirži Horāneku 
un Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Čehijā 
Albertu Sarkani, kā arī apmeklēja Pisekas industriālo 
parku “Smart Pisek”. Nākamajā dienā pašvaldības 
delegācija viesojās Čehijas Republikas parlamenta 
Senātā un Latvijas vēstniecībā, bet vizītes noslē-
gumā apmeklēja Dienvidbohēmijas reģionu, Česke 
Budejovice pašvaldību, kā arī tikās ar Pisekas pilsētas 
domes pārstāvjiem.

Parīzes piepilsētā Šenevjērā pie 
Marnas atklāts Tukuma laukums

17. martā Tukuma sadraudzības pilsētā Šenevjērā pie 
Marnas (Francijā) tika atklāts Tukuma laukums. Pasā-
kumā piedalījās Latvijas vēstnieks Francijā Imants 
Lieģis, Šenevjēras pie Marnas pilsētas mērs Žans Pjērs 
Barno, pilsētas deputāti, Šenevjēras sadraudzības 
komiteja un delegācija no Tukuma novada.
Sadarbība starp abām pilsētām aktīvi notiek jau vai-
rāk nekā desmit gadus, oficiāli tā tika apstiprināta 
2016.  gada 15.  jūlijā, parakstot sadarbības līgumu 
Tukumā un 2017. gadā Šenevjērā. Šenevjēras pilsētas 
mērija 18.  martā rīkoja Parīzes latviešu kora “Latve” 
koncertu pilsētas teātrī “Roger Lafaille”.
Dāvinājumā Tukuma pašvaldība saņēma identisku 
Tukuma laukuma plāksni, kā arī no sadraudzības 
komitejas 1917. gada 20. janvāra laikrakstu, kurā Tuku-
ma vārds ir minēts kā TOUKKOUM.



DAŽĀDAS ZIŅAS

LOGS48

Jūrmalniekiem būs bezmaksas 
sabiedriskais transports

Foto: Ivars Ķezbers
Sākot ar 1. jūniju, jūrmalniekiem būs bezmaksas 
sabiedriskais transports pilsētas teritorijā – tā 15. martā 
lēma Jūrmalas pilsētas dome. Lai pilsētas autobusos 
varētu braukt bez maksas, iedzīvotājiem būs jānofor-
mē Jūrmalas iedzīvotāja karte. Pašvaldības iecerei vēl 
jāsaņem VARAM apstiprinājums.
Iedzīvotāja kartes izsniegšanu plānots sākt no 1. maija. 
Jūrmalas iedzīvotāja kartes bez maksas varēs saņemt 
divas iedzīvotāju grupas – Jūrmalā deklarētie iedzīvo-
tāji un tie, kam pilsētā pieder nekustamais īpašums. 
Pārējie Jūrmalas iedzīvotāja karti varēs iegādāties par 
maksu 28,86 eiro mēnesī.
Kopš 2012.  gada bezmaksas sabiedrisko transportu 
Jūrmalas pilsētā pašvaldība apmaksā skolēniem un 
pensionāriem.
Plānots, ka nākotnē ar Jūrmalas iedzīvotāja karti varēs 
saņemt arī citas priekšrocības – gan pašvaldības, paš-
valdības iestāžu, gan arī pilsētas uzņēmēju piedāvātās 
atlaides pakalpojumiem.

Jelgavā var attālināti sekot autobusu 
kustībai un vērot pilsētu tiešraidē; 
pašvaldības policija iegādājusies 20 
mobilās videokameras

Jelgavas pilsētas pieturvietas pakāpeniski tiek aprīko-
tas ar QR kodiem, kas ļauj caur mobilo tālruni tieš-
saistē noskaidrot, cik drīz pieturā piebrauks autobuss 
un vai tas kursē pēc grafika un nekavē. Pieturvietās, 

kur izvietota afiša “Gudra pilsēta Jelgava”, ir QR kods, 
ar ko tiešraidē var vērot Jāņa Čakstes promenādi, 
Mītavas tiltu un Pasta salu. Tiešraidei iespējams pie-
slēgties arī mājaslapā www.jelgava.lv.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija iegādājusies 20 
mobilās videokameras. Tās stiprinās pie policista for-
mas kopā ar informatīvu uzlīmi, ka notiek filmēšana. 
Kameras paredzēts izmantot, lai fiksētu gan Jelgavas 
pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku, gan citu 
personu rīcību un apstākļus sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā un satiksmes uzraudzībā pilsētā.
Kameras iegādātas INTERREG V-A Latvijas–Lie-
tuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam projektā “Vides risku pārvaldības resur-
su pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veik-
tu vides aizsardzības pasākumus”.

Izveidota Bauskas novada Pašvaldības 
policija

1. martā saskaņā ar Bauskas novada domes lēmumu 
darbu uzsākusi Bauskas novada Pašvaldības policija. 
Jaunizveidotajā struktūrā ir astoņas darba vietas – trīs 
kārtībnieki, trīs inspektori, vecākais inspektors un 
pašvaldības policijas priekšnieks. Visiem pašvaldības 
policijas darbiniekiem ir iepriekšēja pieredze drošī-
bas struktūru darbā.
Pašvaldības policijas mājvieta ir Uzvaras ielā  6, kur 
līdz šim atradās Sabiedriskās kārtības nodaļas dar-
binieku darba telpas. Līdz ar videonovērošanas sis-
tēmas tīkla attīstību Uzvaras ielā 6 tiks veidots arī 
centrālais videonovērošanas punkts.

Dažādas ziņas: interesanti un noderīgi

http://www.jelgava.lv/
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Ķekavas novada pašvaldības ceļu 
uzturēšanas transportu aprīkos ar 
GPS, un novada bērnudārzos uzstādīs 
viedos risinājumus

Lai pilnveidotu SIA 
“Ķekavas sadzīves ser-
visa centrs” darbību, 
uzņēmums aprīlī plāno 
pabeigt 39 transportlī-
dzekļu aprīkošanu ar glo-
bālās pozicionēšanas sis-
tēmu (GPS). Kā būtiskākie 
ieguvumi šādai iniciatīvai 

minami efektīvāka degvielas kontrole un ekonomija, kā 
arī racionālāka maršrutu plānošana. GPS sistēmu ievie-
šana turpmāk nodrošinās automātisku maršruta izdru-
ku ceļazīmēs ar precīzu nobraukto kilometru skaitu un 
degvielas patēriņu, kas mudinās darbiniekus rūpīgāk 
plānot savus ikdienas maršrutus un paradumus.
Ķekavas sadzīves servisa centra vadība plāno ieviest 
arī transporta on-line atrašanās vietas uzraudzības 
programmu, lai nodrošinātu maksimālu kontroli par 
to, vai konkrētā ceļa posmā ir veikta sniega tīrīšana, 
ielu kaisīšana vai, piemēram, zāles pļaušana. Nākotnē 
tiks meklēti atbilstoši tehniskie risinājumi, lai šo tieš-
saistes transporta izsekojamības programmu varētu 
integrēt arī Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā un 
tā būtu publiski apskatāma ikvienam interesantam.
GPS uzstādīšanu nodrošina SIA “Autonams”. Izmaksas 
atkarībā no sistēmas funkcijām veido 35–300 eiro par 
katru transportlīdzekli, savukārt abonēšanas maksa ir 
seši eiro mēnesī. Izdevumus GPS iegādei un uzturē-
šanai sedz SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” no 
saviem līdzekļiem.

Četrās Ķekavas novada 
pirmsskolas izglītības 
iestādēs – “Ieviņā” Ķeka-
vā, “Avotiņā” Baložos, 
“Bitītē” Katlakalnā un 
“Zvaigznītē” Valdlau-

čos  – pilotprojekta veidā tiks kontrolēts mitruma, 
temperatūras un CO2 līmenis. Projekts ilgs trīs mēne-
šus, un šajā laikā ar sensoriem veiks mērījumus un 
sniegs pārskatu, vai gaisa kvalitāte iestāžu telpās ir 
normas robežās vai arī vajadzīgi uzlabojumi.
Pilotprojekts organizēts sadarbībā ar uzņēmumu 
“Lattelecom”, kas nodrošina lietu interneta (Internet 
of Things) risinājumus gudrākai pārvaldībai. Lietu 
interneta infrastruktūra nodrošina lielāku līdzekļu 
ekonomiju, efektīvāku sistēmu darbību un attīstības 
plānošanu ilgam laikam. Pilotprojekta kopējās izmak-
sas trīs mēnešu garumā visās četrās pirmsskolas izglī-
tības iestādēs veido ap 240 eiro, ko segs no Ķekavas 
novada pašvaldības budžeta.

Saldū noslēgusies labdarības akcija 
“Dzīvo vesels”
Saldū no 21. līdz 23. martam norisinājās labdarības 
akcija “Dzīvo vesels”, kurā vairāk nekā 20 mediķu 

bez maksas sniedza kvalificētu aprūpi Saldus un 
Brocēnu novadu pensionāriem un cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām. Akcijas “Dzīvo vesels” iniciators 
traumatologs ortopēds Dr. Kaspars Ūdris šo tradīciju 
iedibināja 2016. gada vasarā Jēkabpils slimnīcā. Kopš 
tā laika notikušas divas akcijas Jēkabpilī un nu jau 
divas arī Saldū.
Labdarības akcijas “Dzīvo vesels” laikā Saldus medi-
cīnas centrā tika konsultēti 115 pacienti, savukārt 
pansionātos “Ābeles” un “Atpūtas” padomus un tūlī-
tēju palīdzību saņēma visi iemītnieki, kuri to vēlējās. 
Mediķi 21.  martā sniedza konsultācijas, bet 22. un 
23.  martā notika operācijas un mediķu izbraukumi 
uz Saldus un Brocēnu novada sociālās aprūpes cen-
triem. Labdarības akcijas laikā tika veiktas 12 operāci-
jas, 25 medikamentu blokādes, 34 acu veselības pār-
baudes, 15 pēdu aprūpes procedūras un 55 perifērās 
asinsrites pārbaudes. Šie skaitļi neietver palīdzību 
pansionātos, kur konsultēts liels skaits to iemītnieku.

Talsu novadā var veidot savus dārziņus 
veselībai un atpūtai

Talsu novada pašvaldība piedāvā novada iedzīvotā-
jiem iespēju nomāt pašvaldības zemi sakņu dārzu 
vajadzībām Talsu pilsētas tuvumā  – Ģibuļu pagasta 
Pastendē, Lībagu pagasta Mundigciemā un Dižsten-
dē, kā arī Abavas pagasta Priedēs, Strazdes pagas-
tā, Virbu pagasta Jaunpagastā, Valdemārpilī, Ārlavas 
pagasta Lubezerē, Lubes pagastā, Valdgales pagasta 
Pūņās, Laidzē, Vandzenē un Balgales pagasta Durs-
upē. Tiem, kam ir vēlēšanās nomāt pašvaldības zemi 
sakņu dārza vajadzībām, ar iesniegumu jāvēršas tuvā-
kajā Talsu novada pilsētas vai pagasta pārvaldē.
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Nīcas pensionāru kopīgi gatavotais 
galdauts rotās Nīcas Kultūras namu

Nīcas pensionāru biedrības “Ziedēt arī atvasarā” rok-
darbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces 15. martā Nīcas 
Kultūras nama direktorei Agijai Kaunesei nodeva ar 
mīlestību kopīgi tamborēto linu galdautu. Tas tagad 
rotā Kultūras nama saimes galdu.
Katra rokdarbniece darināja kādu galdauta posmu. 
Darba procesā visas vairākkārt tikās, lai saskaņotu 
paveikto un stiprinātu posmus kopā. Nācies arī ārdīt 
un gatavot kādu daļu no jauna, taču nu paveiktais ir 
tik glīts, ka nevar pamanīt savienojuma vietas. Pul-
ciņa dalībnieces īpaši pateicīgas Annai Cērpai, kura 
izraudzījās rakstu, visu sarēķināja un notamborēja 
sarežģītākās vietas.
“Vēlziedēm” šis ir jau devītais kopdarbs, trīs no tiem 
ir galdauti, kas dāvināti Nīcas Senlietu krātuvei un 
Nīcas vidusskolai, pārējās ir mīļas dāvanas draudze-
nēm  – segas, spilveni, rotas un plaša pielietojuma 
milzu zeķes.

Smiltenes vidusskolas bibliotēkas 
akcija “100 grāmatas Smiltenei”

Sagaidot Latvijas simtgadi, Smiltenes vidusskolas bib-
liotēkas darbinieki domājuši, kādu paliekošu devu-
mu varētu dot savai pilsētai. Tā radusies ideja izveidot 
izstādi no 100 grāmatām, kurās minēts Smiltenes 
vārds. Lai šo ieceri realizētu, ikviens Smiltenes nova-
da cilvēks, kas vēlas atbalstīt akciju, aicināts sniegt 
informāciju par grāmatām, bet uz Latvijas simtgadi, 
kad tiks veidota izstāde, atnest grāmatas uz izstādes 
vietu. Šobrīd sarakstā jau iekļautas 60 grāmatas.
Akcijā var piedalīties arī nesmiltenieši. Ziņojot par 
grāmatām, lūgums norādīt grāmatas autoru, nosau-
kumu, izdošanas gadu un lappusi vai lappuses, kurās 

minēts Smiltenes vārds. Informāciju lūgums sūtīt uz 
e-pasta adresi svbiblioteka@inbox.lv.

Pārsteiguma dāvana marta mēneša 
100. VID pakalpojuma saņēmējam 
Smiltenes novada VPVKAC

6. martā ikmēneša pārsteiguma dāvanu no Smil-
tenes novada domes saņēma Smiltenes novada 
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra (VPVKAC) apmeklētājs Ēvalds Apīnis, kurš 
bija 100. apmeklētājs, kas izmantoja iespēju saņemt 
Valsts ieņēmuma dienesta pakalpojumu, iesniedzot 
sabiedriskās organizācijas “Smiltenes latviešu biedrī-
ba” gada pārskatu.
Atzīmējot Latvijas simtgadi, Smiltenes novada dome 
ik mēnesi vēlas izcelt un iepriecināt katra mēneša 
simto Smiltenes novada VPVKAC apmeklētāju un 
pakalpojuma saņēmēju, dāvinot simbolisku dāvanu – 
Latvijas valsts karogu. Martā simtais klients tika apkal-
pots jau trešajā darba dienā, un tas skaidrojams ar to, 
ka aktīvi sākusies gada ienākumu deklarāciju iesnieg-
šana, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli. Pensionārs un sabiedriski aktīvais Ēvalds 
Apīnis bija ļoti aizkustināts par pašvaldības sagādāto 
pārsteigumu un dāvāto karogu.
Nākamā dāvana tiks pasniegta aprīlī – simtajam Smil-
tenes novada VPVKAC apmeklētājam, kurš pieteiks 
Smiltenes novada Bāriņtiesas pakalpojumu.

Burtnieku novada Ēveles un Vecates 
bibliotēkās mājvietu atraduši 
draudzības kubi

http://svbiblioteka@inbox.lv/
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Burtnieku novada Ēveles un Vecates bibliotēkās māj-
vietu atraduši draudzības kubi. Katra skaldne ir ar 
savu galda spēli: dambrete, ričuračs, cirks, domino, 
šahs un tornis. Kubus veidojuši biedrības “Rūpju 
bērns” Rīgas jaunieši. Projektu rakstīja biedrība “Pāvu-
lēni” un finansēja labdarības organizācija “Giving for 
Latvia”.
26. martā Ēvelē notika kuba atklāšanas svētki, kas 
briedināja sportisku vajadzību pēc mačiem starp 
senioriem un skolēniem. Būs!

Siguldas novada iedzīvotāja ID karti 
saņēmuši 70% iedzīvotāju
Pusotra gada laikā, kopš Siguldas novadā ieviestas 
jaunās ID viedkartes, tās saņēmuši jau 70% iedzīvo-
tāju, tādējādi apliecinot piederību Siguldas novadam 
un iegūstot iespēju izmantot vairāk nekā 200 izdevī-
gus piedāvājumus no uzņēmējiem.
Siguldas novads joprojām ir vienīgais Latvijā, kas 
ieviesis šādu iedzīvotāju lojalitātes programmu, 

un tā veiksmīgi darbojas jau septiņus gadus. Kopš 
2017.  gada programma darbojas arī Siguldas mobi-
lajā lietotnē, ko lejupielādējuši jau vairāk nekā 4200 
iedzīvotāju. Katru mēnesi programmas piedāvājums 
tiek paplašināts, iesaistoties jauniem partneriem ar 
jauniem piedāvājumiem.

Izdota Nīcas izloksnes vārdnīca

Izdota ļoti apjomīga Brigitas Bušmanes Nīcas izlok-
snes vārdnīcas 1.  daļas elektroniskā versija (vārdi 
no A līdz I), kurā iekļauti vārdi no 17.  gadsimta līdz 
mūsdienām. Valodnieki ļoti novērtē Nīcas bagātīgo 
seno vārdu krājumu, kas savākts no teicējām gan 
agrāk, gan arī tagad. Vārdnīcā iekļauti Spodras Dīķes 
un Māras Dinnes skolas un studiju gados apkopotie 
materiāli skolotājas Birutas Bumbules vadībā. Par 
ieskatu izloksnē 21. gadsimta sākumā autore saka pal-
dies Jēkabam Bozim, Alvīnei Šķiperei, Milijai Otaņķei, 
Jānim Jūrmalim, Alīdai Vārnai un Gitai Vanagai. Vārd-
nīca pieejama Latviešu valodas institūta interneta 
vietnē. Tās vāku rotā Anetes Veideles foto.

Atklāta grāmata par Jelgavu senajās 
pastkartēs
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs ar 
Jelgavas pilsētas domes atbalstu izdevis grāmatu “Jel-
gavas albums. Jelgava senajās pastkartēs”, kas iepazīs-

tina ar pilsētas skaisto arhitektūru, kura gāja bojā Otrā 
pasaules kara izskaņā. Grāmata ir kā atgādinājums par 
to, kā vairs nav, un mudina lepoties ar to, kas saglabā-
jies, – Jelgavas pili, Academia Petrina, dievnamiem u.c.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

Tikšanās Bauskā ar grāmatas autoru 
Zigurdu Beinertu
21. martā Bauskas Centrālajā bibliotēkā notika tikša-
nās ar grāmatas “Ikvienam no mums ir bijis savs sap-
nis” autoru Zigurdu Beinertu. Viņš ir vecsaulietis un 
pārstāv dižu zemgaliešu dzimtu.
Apjomīgā grāmata tapusi vairāk nekā piecu gadu 
laikā un izdota gan latviešu, gan angļu valodā. Z. Bei-
nerta darbs ir pētījums par Beinertiem un ar viņiem 
saistītām dzimtām, kā arī darbā izmantoti citu dzimtu 
un radinieku sastādītie ciltskoki, kas precizēti baz-
nīcu arhīvos un citās datubāzēs. Kopā aprakstītas 37 
dzimtas, galvenokārt no Zemgales (Bauskas apvidus) 

Grāmatas, filmas, CD un spēles

http://lulavi.lv/media/upload/tiny/files/B.Bu%C5%A1mane N%C4%ABcas izloksnes v%C4%81rdn%C4%ABca (2017)I.pdf
http://lulavi.lv/media/upload/tiny/files/B.Bu%C5%A1mane N%C4%ABcas izloksnes v%C4%81rdn%C4%ABca (2017)I.pdf
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un Vidzemes (Vecpiebalgas apvidus). Kopā grāmatā 
minēts ap 8000 personu, atsevišķi izdalīti Latvijas 
valsts augstākos apbalvojumus saņēmušo, kā arī Staļi-
na represijās cietušo saraksti.
Grāmatas atklāšanu papildināja arī cita diža zemga-
liešu dzimtas pārstāve – aktrise Lāsma Kugrēna, kura 
ar grāmatas fragmentu un Beinerta dzimtas pārstāvju 
dzejoļu lasījumiem šo tikšanos padarīja vēl daudzkrā-
saināku un interesantāku.
Daudzas novada bibliotēkas šo novadam nozīmīgo 
grāmatu saņēma dāvinājumā.

Jēkabpilī tapusi animācijas filma “Kur 
dzīvo Latvija?”

Jēkabpils Kultūras pārvalde no 2017. gada marta līdz 
2018. gada aprīlim realizē projektu “Animācijas filma 
“Kur dzīvo Latvija?””, lai veicinātu bērnu jaunradi, 
iztēli, domāšanu, kā arī dokumentētu laiku “bērnu 
acīm”, liekot apzināties piederības sajūtu Latvijai. 
Animācijas filma ir bērnu veidota dāvana par Latviju 
citiem bērniem Latvijā un ārzemēs, tā ietver bērnu 
stāstus par to, kur dzīvo Latvija, tajā darbojas bērnu 
jaunradīti tēli pašu radītā scenārijā. Bērniem piepalī-
dzēja māksliniece animatore Dace Liepa un dzejnie-
ce māksliniece Ruta Štelmahere.
Filmas pirmizrāde notika 10.  martā Jēkabpils Tautas 
namā ģimenes pasākumā “Gudrinieku forums”. Tā 
laikā risinājās arī paneļdiskusija, kurā piedalījās bērni 
un kopā ar Jēkabpils domes deputātiem diskutēja par 
tēmu “Kur dzīvo Latvija?”.
Filmiņa tiks demonstrēta Jēkabpils, tuvējā reģiona un 
Latvijas izglītības iestādēs, filmu festivālā “DEBESS-
mANNA”, kā arī to nosūtīs latviešu kopienām ārzemēs 
demonstrēšanai latviešu bērniem citviet pasaulē.

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi Viļānos iedzīvina Vinniju 
Pūku

Pērn Lauku atbalsta dienests apstiprināja Viļānu 
Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības izstrā-
dāto projektu “Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes 
darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei”, 
un skolas atbalsta biedrība iegādājās aparatūru un 
programmatūru animācijas filmu veidošanai. Ar to 
darbojas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas intere-
šu izglītības programma “Animācijas darbnīca”, kurā 
bērni un jaunieši apgūst animācijas veidošanas un 
skaņas ieraksta un apstrādes prasmes, mūzikas kom-
pozīciju un skatuves runu latgaliešu valodā. “Animā-
cijas darbnīcā” iesaistījušies 28 izglītojamie un četri 
pedagogi.
Jau tapuši pirmie vizuālie un muzikālie tēli un foni, 
un vēl šajā mācību gadā tiks izveidota Marutas Lat-
kovskas animācijas filmiņa latgaliešu un angļu valodā 
“Vinnejs Pūks Viļānūs”. Filmiņas prezentācija pare-
dzēta 30. maijā mācību gada noslēguma pasākumā. 
Tā būs pirmā filmiņa, kas tapusi pašu spēkiem – uzzī-
mēta, sakomponēta, ierunāta, ieskaņota, iekustināta, 
samontēta un salikta, dāvana Viļāniem 90 un Latvijai 
100 gadu jubilejā.

Tapis animācijas video par atkritumu 
apsaimniekošanu Ventspilī

Lai ventspilnieku vidū popularizētu atkritumu šķi-
rošanu un attēlotu, kā notiek videi draudzīga atkri-
tumu apsaimniekošana, Ventspils pilsētas dome un 
pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombi-
nāts” sadarbībā ar SIA “ASPIRED” izveidojuši animā-
cijas video par atkritumu apsaimniekošanu Ventspilī. 
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Galvenā animācijas video mērķauditorija ir skolēni, 
taču to noteikti būtu lietderīgi kaut reizi noskatīties 
ikvienam. Animācija pieejama un skatāma sociāla-
jos tīklos, portālā www.ventspils.lv un pašvaldības 
SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mājas-
lapā www.vlk.lv, kur iespējams arī vairāk uzzināt par 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbību un 
piedāvātajiem pakalpojumiem.

“Baltu” jaunā albuma prezentācijas 
koncerts

Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra 
koklētāju ansamblis “Balti” 29. martā aicināja uz albu-
ma “Zīlīt’ skaisti padziedāja” prezentācijas koncertu 
VEF Kultūras pils Kamerzālē. “Baltiem” tuvs ir Edgara 
Lipora latviešu tautasdziesmu apdaru un oriģināl-
darbu dziļais latviskums un mūsdienīgi izteiksmīgā 
mūzikas valoda. Edgara dēls Dzintars apguvis kon-
certkokles spēli Babītes mūzikas skolā un patlaban 
muzicē koklētāju ansamblī “Balti”. Tas Edgaram ir 
arī viens no galvenajiem iemesliem rakstīt mūziku 
koklētāju ansamblim, iekļaujot repertuārā arī puišu 
dziesmas. Šīs veiksmīgās sadarbības rezultātā Edgara 
Lipora muzikālo daiļradi novērtējuši koklētāji visā 
Latvijā, un arī gaidāmo dziesmusvētku kokļu mūzikas 
koncertā “Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!” būs dzirdami 
Edgara Lipora skaņdarbi.

Izglītojoša spēle skolēniem “Izlūku 
gaitās”
Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, rūpējoties par 
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, īste-
no daudzus uzņēmējdarbībai un sabiedrībai nozīmī-
gus projektus, attīstīta rotaļu laukumus, sporta zāles, 
kultūras namus. Latvijas 100 gadu jubilejā sagatavota 
izglītojoša programma-spēle “Izlūku gaitās”.
Interaktīvā spēle “Izlūku gaitās” notiks Ķemeru nacio-
nālā parka teritorijā, interesantā veidā atklājot jaunie-
šiem strēlnieku gaitas un Pirmā pasaules kara noti-
kumus un latviešu strēlnieku cīņu gaitas parādot no 

cita skatpunkta. Izglītojošajā programmā piedalīsies 
vairāk nekā 300 Tukuma un Engures novadu skolēnu. 
Programma tiks īstenota aprīlī un maijā.

Liepājas muzejs pilsētas dzimšanas 
dienā saņēmis vērtīgu dāvinājumu

Atzīmējot Liepājas 393. dzimšanas dienu un Latvijas 
simtgadi, Liepājas muzejs saņēmis vērtīgu dāvināju-
mu no Kanādas un ASV muzeja mākslas priekšmetu 
kolekcijas papildināšanai. Liepājā dzimušā mākslinie-
ka Jāņa Zuntaka (1906–1985) bērni Vija Zuntaka-Bēr-
ziņa un Alvis Zuntaks Liepājas muzejam uzdāvinājuši 
vairāk nekā 400 mākslinieka aktu skices. Aktu zīmēju-
mi tapuši 20. gs. 60. un 70. gados.

Vecumnieku novada Bārbeles muzejā 
apkopota pagasta vēsture kopš 
12. gadsimta

Foto: Voldemārs Barens

http://www.ventspils.lv/
http://www.vlk.lv/
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Bārbeles skolas ēkā, kur Bruknas Kalna svētību kopie-
nas paspārnē top jauna izglītības iestāde, telpa pirma-
jā stāvā ar ieeju no ēkas gala atvēlēta pagasta muze-
jam. To sākumā kā skolas muzeju kopš 2003.  gada 
vada Voldemārs Barens.
Muzeja krājumā ir Bārbeles skolas simbolika un pie-
derumi, pagasta novadpētniecības materiāli, senlaiku 
sadzīves priekšmeti, dažādu laiku rakstāmmašīnas, ko 
bērni labprāt izmēģina. Vecās grāmatas pa eksemplā-
ram glabājas no padomju laikiem kā vēstures liecības. 
Te aptaustāmas pionieru bungas un Pirmā pasaules 
kara vācu kareivja ķivere. Bārbeles muzeja eksponāti 
ir ne tikai apskatāmi, bet arī aptaustāmi un izmēģinā-
mi, piemēram, senās rakstāmmašīnas.
V. Barena jaunākais veikums ir Bārbeles pagasta vēs-
tures no 12.  gadsimta līdz mūsdienām apkopošana 
drukātā brošūrā un kompaktdiskā. Teksts papildināts 
ar oriģināliem fotoattēliem, piemēram, vienā var 
apskatīt Bārbeles sēravota vannu māju 1916.  gadā. 
Patlaban V. Barens raksta Vecumnieku novada hroni-
ku no 2009. gada, kopš tas izveidots.

Tapusi ceļojošā izstāde par Dobeles 
novadu

Dobeles Novadpētniecības muzejā 6.  martā tika 
atklāta ceļojošā izstāde “Dobeles novads”. Izstāde 
ir daudzu iedzīvotāju un novada iestāžu kopdarbs 
un veltīta Latvijas simtgadei. Tā tapusi, lai Dobeles 
novada iedzīvotāji tuvāk iepazītu savu novadu, bet 
viesi  – atklātu to kā interesantu apskates vietu. Tas 
ir interesants un savdabīgs ceļojums pa pilsētu un 
novada pagastiem.
Izstāde tapusi, pateicoties Dobeles novada pašval-
dības atbalstam. Dobeles vēstures biedrība, realizē-
jot projektu, pētījusi un apkopojusi pagastu vēsturi, 
Dobeles novada veidošanās vēsturi un Dobeles pil-
sētas hroniku. Izstādē ietverti katra novada pagasta 
un Dobeles galvenie vēstures fakti, apskates objekti 
un vizuālais materiāls. Paredzēts, ka izstāde apceļos 
katru pagastu.

Atklāta izstāde “Jāzepa Pīgožņa balva 
Latvijas ainavu glezniecībā”
Rīgas Sv. Pētera baznīcā 19. martā jau ceturto reizi 
tika atklāta izstāde “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas 
ainavu glezniecībā”, piešķirta Rīgas domes simpātiju 
balva, pasniegta Preiļu novada domes simpātiju balva 

un atklāts pagājušā gada izstādes skatītāju simpātiju 
balvas ieguvēja vārds, kā arī nosaukti septiņi šā gada 
galvenās balvas nominanti.
Rīgas domes simpātiju balvu saņēma mākslinieks 
Pēteris Postažs par darbu “Siguldā” (audekls, eļļa, 
2016). Pēterim Postažam piešķirta iespēja 2018. gadā 
Rīgas Sv.  Pētera baznīcā sarīkot savu mākslas darbu 
personālizstādi. Preiļu novada domes simpātiju 
balva – iespēja eksponēt savus darbus Preiļu Vēstures 
un lietišķās mākslas muzejā  – piešķirta māksliniecei 
Vijai Stupānei par darbu “Taka”. Apkopots arī iepriek-
šējā gada izstādes skatītāju vērtējums un pasniegta 
2017. gada izstādes skatītāju simpātiju balva – dalība 
Jāzepa Pīgožņa mākslas plenērā šovasar. Balvu ieguva 
māksliniece Olga Reče par darbu “Upe. Pilnmēness”.
“Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā” 
2018.  gada galvenajai balvai nominēti: Laila Balode 
ar darbu “Vižņi”, Indulis Landaus ar darbu “Pirmais 
sniegs”, Silvija Brigita Meškone ar darbu “Novem-
bris”, Ilze Muceniece-Adamaite ar darbu “Salaspils 
egles”, Pēteris Postažs ar darbu “Siguldā”, Jānis Plivda 
ar darbu “Gaiļmuiža” un Andris Vītols ar darbu “Pāri 
upei, koku pavēnī”. Galvenās balvas ieguvējs tiks 
paziņots septembrī, kad norisināsies izstādes atklāša-
na Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā.
“Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā” 
pasniegšanu 2015.  gadā iedibināja Rīgas dome un 
Preiļu novada dome sadarbībā ar Rīgas pašvaldības 
kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv.  Pētera baznīcas 
pārvaldi, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, 
Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmi-
ju, Jāņa Anmaņa Jauno talantu atbalsta fondu un ide-
jas autoriem – kinorežisoru un gleznotāju Jāni Streiču 
un māksliniekiem Jāni Anmani un Jāni Strupuli.

Iecavas Brīvības piemineklis 
iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā
Viens no Iecavas novada simboliem  – Iecavas Brīvī-
bas piemineklis  – iekļauts Valsts aizsargājamo kultū-
ras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturisku 
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notikumu vieta. Pētera Bandera akmenī kaltais Brī-
vības piemineklis, kas atrodas Iecavas parkā, atklāts 
1936.  gadā. Piemineklis saistīts ar Latvijas vēsturē 

nozīmīgiem notikumiem  – valstiskuma veidošanos 
un Brīvības cīņām  –, tas uzcelts par vietējo iedzīvo-
tāju saziedotiem līdzekļiem, lai godinātu neatkarības 
cīnītāju piemiņu.
Atzīmējot pieminekļa 80 gadu jubileju, 2016.  gada 
rudenī biedrība “Arhīvs” ar novada domes un dārz-
nieces Sarmītes Avotas atbalstu pieminekli notīrīja un 
atklāja pie tā informatīvu stendu, kurā iecavnieki un 
Iecavas viesi var uzzināt pieminekļa vēsturi. Pagājušā 
gada jūnijā, sagaidot Iecavas 525.  jubileju, piemi-
neklis tika restaurēts  – veikta pieminekļa pamatnes 
demontāža un betonēšana, labotas granīta kāpnes, 
aizpildītas piemineklī radušās plaisas un novērsti 
citi vizuālie defekti. Savukārt pašvaldības 2018. gada 
budžetā paredzēti līdzekļi Brīvības pieminekļa teri-
torijas labiekārtošanas un kāpņu pārbūves projekta 
izstrādei.

Ziņas sagatavojuši: Madara Siliņa, Jana Igaviņa, Diāna Selecka, Anna Ķīviča, Kristīne Bergmane-Korāte, 
Agrita Luža, Iluta Mežule, Diāna Rudakova, Agrita Lūse, Inga Pērkone, Egils Zariņš, Elizabete Puče, 

Ilze Rūtenberga-Bērziņa, Zane Puriņa, Inita Šale, Elita Cepurīte, Tatjana Smirnova, Jānis Tipainis, Līga 
Ratniece-Kadeģe, Marita Melvere, Zane Šteina, Ilvija Tetērina, Anta Kļaveniece, Mārīte Rūja, Inese 

Skrastiņa, Kintija Sparāne, Kaspars Sēlis, Gunta Dimitrijeva, Sergejs Gorņiks, Jolanta Upeniece, Ilona 
Vilcāne, Marina Labanovska, Brigita Arbidāne, Līga Strode, Svetlana Rimša, Gunta Kalmane, Jana 

Putniņa, Toms Simtiņš, Ivo Meļķis, Zelma Mičule, Ieva Dille, Sarmīte Daudziete, Alda Zvejniece, Vineta 
Lapsele, Lauma Zaļaiskalna, Līga Bieziņa, Andis Bošs, Aija Kamala, Ilga Tiesnese, Silvija Zaharāne, Līga 
Ivanova, Baiba Ābelniece, Astrīda Slavinska, Gunta Jākobsone, Evita Enģele, Dace Freidenfelde, Agrita 
Purviņa, Eva Jēkobsone, Gita Šēfere-Šteinberga, Guna Purene, Edgars Siliņš, Kate Riekstiņa, Raimonds 

Jaudzems, Janīna Beča, Sanita Plone, Elza Pučko, Inita Kabanova, Olga Muravjova, Irina Orlovska, 
Inga Drele, Arnita Poiša, Karmena Kotāne, Solvita Dzērkale, Ilze Kraukle, Zane Brūvere-Kvēpa, Anita 

Āboliņa, Laura Moča, Nora Kārkliņa, Sandra Salmiņa, Liāna Lilenblate-Sipko, Agnese Jēkabsone, Marita 
Kurčanova, Rita Merca, Marita Mūze, Ieva Šomina, Dina Neimeta, Inga Romaško, Gunita Šime, Aelita 

Punkstiņa, Laimdota Ozoliņa, Inta Brence, Valda Bagāta, Dace Kārkla, Antra Ērgle, Dace Lasmane, 
Lelde Podniece-Jostmane, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, Daugavpils domes Sabiedrisko 

attiecību un mārketinga nodaļa, Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde, Jēkabpils 
pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, Jūrmalas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, Rēzeknes 

pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa, Ventspils pilsētas domes Pilsētas mārketinga nodaļa, 
Daugavpils novada pašvaldības Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa, Ilūkstes novada pašvaldības 

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa, Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību 
nodaļa, Kandavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa, Ozolnieku novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību daļa, Kokneses novada pašvaldības Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa, 
Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa, Ķekavas novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību daļa, Līvānu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa, Ogres 
novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa, Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību 

daļa, Salaspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļa, Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību pārvalde, Viļakas novada pašvaldības Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļa, SIA 

“ZAAO”, Vidzemes Augstskola, speciālisti Burtnieku, Dobeles, Grobiņas, Ludzas, Mārupes, Rojas un 
Tukuma novada pašvaldībā, un izmantota informācija no pašvaldību interneta vietnēm

Apkopojusi Gunta Klismeta




