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Aizvadīts jūlijs, augusts un septembris  – ar vasaru kalendārā un dabā, ar 
XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI deju svētkiem, ar pilsētu, novadu, 
pagastu un citiem svētkiem un dažnedažādiem pasākumiem un notikumiem, 
ar jaunā mācību gada sākumu un gatavošanos Latvijas valsts simtgadei.

Jūlija, augusta un septembra ziņu apkopojumā stāstīts gan par jaunumiem 
pašvaldībās, gan infrastruktūras projektiem – ielām, ceļiem un laukumiem, 
ūdenssaimniecības un siltumtīklu sakārtošanu un teritoriju labiekārtošanu –, 
gan izglītības, kultūras, sporta un sociālajām būvēm, gan vides un mākslas 
objektiem un piemiņas vietām, gan izdotajām grāmatām un izveidotajām 
videofilmām, gan tūrisma piedāvājumiem un citiem paveiktajiem darbiem 
un darbiņiem.
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Aglonas novada domei jauns vadītājs – 
Juris Butēvics

6. augustā tika sasaukta Aglonas novada domes ārkār-
tas sēde, kurā ievēlēja jaunu novada domes priekšsē-
dētāju. Ar piecām balsīm “par” un trim balsīm “pret” 
par Aglonas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts 
Juris Butēvics.

Ķekavas novada pašvaldībā būs piecas 
nozaru pārvaldes
Izvērtējot pašreizējo situāciju, problēmas un iespē-
jamos risinājumus tam, kā varētu sasniegt izvirzīto 
mērķi – līdz 2020. gada beigām izveidot uz labas pār-
valdības principiem balstītu pašvaldības administrā-
cijas organizāciju –, Ķekavas novada dome nolēmusi 
veikt strukturālas pārmaiņas un izveidot piecas noza-
ru pārvaldes: Administratīvo pārvaldi, Attīstības un 
būvniecības pārvaldi, Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldi, Īpašumu pārvaldi un Finanšu pārvaldi. Tās 
balstīsies uz trim vienojošiem principiem – radniecī-
giem pakalpojumiem, kopīgiem darba uzdevumiem 
un racionālu dokumentu aprites un informācijas 
plūsmas nodrošināšanu. Pārmaiņu rezultātā plānots 
panākt vienas pieturas aģentūras principu konkrētajā 
nozarē un nodrošināt to, ka pakalpojumu saņemšana 
iedzīvotājiem ir saprotama, vienkārša, efektīva un 
caurredzama.
Jaunizveidotās pārvaldes jeb “jumta organizācijas” 
nodrošinās atbildību par uzticēto jomu, ieviešot vie-
notu metodiku un pieeju darba organizācijā, resursu 

plānošanā, problēmu risināšanā un efektīvu un kva-
litatīvu pakalpojumu sniegšanu pašvaldības klien-
tiem. Administratīvā pārvalde nodrošinās iekšējos 
pakalpojumus un izstrādās vienotu un visai organizā-
cijai saistošu politiku darbības atbalsta jomām (pie-
mēram, informācijas tehnoloģiju, personāla vadības 
jomām utt.).

Ķekavas novada dome ievieš izmaiņas 
ērtākai klientu apkalpošanai

Ķekavas novada dome aktīvi turpina uzņemto kursu, 
lai izveidotu uz klientu orientētu pašvaldības darbu, 
kā arī nodrošinātu vienotu un pārdomātu plānošanu, 
ieviešot gan modernus informācijas tehnoloģiju (IT) 
risinājumus pakalpojumu saņemšanā, gan strukturā-
las izmaiņas pašā organizācijā.
Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk saņemt pakalpojumus, 
pašvaldībā ieviesta elektroniskā rindu vadības sistē-
ma. Apmeklētājiem, kas ierodas pašvaldībā, ir jāpa-
ņem kārtas numurs, iesniedzot vai saņemot doku-
mentus vai konsultējoties ar pašvaldības speciālis-
tiem klientu apkalpošanas centros un Būvvaldē un 
saņemot pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu,  – piemēram, adrešu piešķiršanu, zemes 
nomas līgumiem, atsavināšanu un nekustamā īpa-
šuma nodokļa aprēķināšanu. Jaunā sistēma ne tikai 
padara ērtāku klientu apkalpošanu un samazina 
laiku, ko apmeklētāji pavada rindās, bet arī ļauj paš-
valdībai apkopot statistiku par sniegto pakalpojumu 
daudzumu, laiku un noslodzi, lai, to analizējot, varētu 
pilnveidot savu darbu. Nākotnē šo sistēmu plānots 
veidot kā e-pakalpojumu, nodrošinot apmeklētājiem 
iespēju iepriekš pieteikties pakalpojumu saņemšanai 
novada mājaslapā.
Lai saudzētu dabu un varētu plānot laiku, jau šobrīd 
ikviens novada iedzīvotājs savā viedtālrunī var 

JŪLIJS, AUGUSTS UN SEPTEMBRIS 
PAŠVALDĪBĀS

Pārmaiņas pašvaldībās
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TERITORIJU ATTĪSTĪBA UN PLĀNOŠANA
lejupielādēt mobilo lietotni InOut, kas ļauj attālināti 
saņemt kārtas numuru un jau iepriekš uzzināt, kāds 
varētu būt aptuvenais gaidīšanas laiks un kādā ātru-
mā virzās rinda. Izmantojot mobilo lietotni, tālrunī 
var saņemt informāciju brīdī, kad pienākusi rinda 
klientiem divus numurus iepriekš, tādējādi ļaujot 
apmeklētājiem gaidīšanas laiku līdz pakalpojuma 
saņemšanai izmantot lietderīgi. Mobilā lietotne InOut 
ir pieejama Android un iPhone viedtālruņiem.
Lai samazinātu garās rindas pie Būvvaldes, apmek-
lētāju ērtībām pagarināts Būvvaldes pieņemšanas 
laiks, kā arī klientu apkalpošanas centrā ir pieejams 

būvvaldes konsultants.
Papildus jau esošajiem saziņas veidiem ar pašvaldību 
tiek plānots ieviest vienotu četru ciparu tālruni. 
Apzinot telekomunikāciju uzņēmumu pakalpojumus 
un iespējas, šobrīd pašvaldības speciālisti definē 
tehniskās prasības šim pakalpojumam. Šāds vienots 
tālrunis būs vieglāk iegaumējams, lai sazinātos ar paš-
valdību un uzzinātu vajadzīgo informāciju.
Paralēli darbam pie moderno IT risinājumu ieviešanas 
kvalitatīvā klientu apkalpošanā pašvaldība strādā arī 
pie pārmaiņām organizācijas struktūrā, lai panāktu 
vienas pieturas aģentūras principu konkrētajā nozarē.

Teritoriju attīstība un plānošana

* 26. jūlijā Gulbenes novada dome apstiprināju-
si Gulbenes novada attīstības programmu 2018.–
2024. gadam. Tā sastāv no trim sējumiem: 1. sējuma 
1.  daļā sniegts pašreizējās situācijas raksturojums un 
analīze, 2.  ir stratēģiskā daļa, 3.  daļā atspoguļota 
attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un 
novērtēšanas kārtība. 2. sējumā iekļauts rīcības plāns 
2018.–2020. gadam, bet 3. sējumā – investīciju plāns 
2018.–2020. gadam.
* 30. augustā Ciblas novada pašvaldība apstiprinā-
jusi Ciblas novada attīstības programmu 2019.–
2025.  gadam. Tā pieejama gan drukātā veidā paš-
valdībā, gan arī Ciblas novada interneta vietnē www.
ciblasnovads.lv.
* Talsu novada attīstības programmā 
2014.‒2020.  gadam, kas ir vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokuments un attiecināts uz visu Talsu 
novada teritoriju, nav pievērsta liela uzmanība nova-
da pilsētu  – Talsu, Valdemārpils un Sabiles  – vecpil-
sētu un to apkārtējo teritoriju attīstībai, tādēļ jūlijā 
uzsākta tematiskā plānojuma “Talsu pakalnu loka 
dzīvināšanas plāns 2019.‒2025. gadam” izstrāde.
* 27. marta Ādažu novada domes sēdē apstiprināts 
Ādažu novada teritorijas plānojums un vides pārska-
ta projekts un nolemts izdot saistošos noteikumus 
“Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Pazi-
ņojums par saistošo noteikumu pieņemšanu publi-
cēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 13. aprīlī. 
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) 4.  jūlija vēstuli Ādažu novada 
teritorijas plānojums īstenojams, sākot no 4.  jūlija. 
Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem 
var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē, pašvaldības 
interneta vietnes www.adazi.lv sadaļā Būvniecība/
Teritorijas plānojums un valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv.
* Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 23. augus-
ta sēdes lēmumu, ir apstiprināti Pārgaujas novada 

teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam grozījumi 
un izdoti saistošie noteikumi nr. 9 “Grozījumi Pārgau-
jas novada saistošajos noteikumos nr. 12 “Par Pārgau-
jas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
un grafisko daļu””. Ar šiem materiāliem var iepazī-
ties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.
pargaujasnovads.lv un Pārgaujas novada pašvaldībā.

* Ministru kabinets (MK) 14.  augustā apstiprinājis 
dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 
individuālos aizsardzības un izmantošanas notei-
kumus, precīzāk regulējot šīs aizsargājamās dabas 
teritorijas atļauto izmantošanu un ierobežojumus. 
MK noteikumi iedala teritoriju vairākās funkcionāla-
jās zonās ar katrā atšķirīgu atļauto izmantošanu.
Starp vispārīgajiem ierobežojumiem, kas ir spēkā visā 
dabas liegumā, iekļauts norādījums zemes īpašnie-
kiem atļaut gājēju plūsmu pa takām, kas ved uz jūru 
un paredzētas lieguma apskatei, kā arī aizliegts dedzi-
nāt sauso zāli un niedres, degradēt kultūrvēsturisko 
ainavu un tās elementus un kultūrvides īpatnības. 
Periodā no 15. marta līdz 31. jūlijam putnu saudzēša-
nai ligzdošanas laikā aizliegta mežsaimnieciskā dar-
bība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus un 
bīstamo koku aizvākšanu.
Noteikumi jaunus būtiskus ierobežojumus neievieš, 
taču atvieglo kārtību, kādā šajā teritorijā var būvēt 

http://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/Att_progr_18-24/AP2018-2020Ricibas_plans.pdf
http://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/Att_progr_18-24/AP2018-2020Ricibas_plans.pdf
http://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/Att_progr_18-24/AP2018-2020Investiciju_plans.pdf
http://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/Att_progr_18-24/AP2018-2020Investiciju_plans.pdf
http://www.ciblasnovads.lv
http://www.ciblasnovads.lv
https://www.adazi.lv/buvnieciba-un-attistiba/teritorijas-planojums/
https://www.adazi.lv/buvnieciba-un-attistiba/teritorijas-planojums/
http://www.geolatvija.lv/
http://www.geolatvija.lv/
http://www.pargaujasnovads.lv/
http://www.pargaujasnovads.lv/
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jaunu ceļu, tiesa gan, izvēloties dabai saudzīgāko 
projektu un izvirzot nosacījumus vides un dabas vēr-
tību saglabāšanai.
Gadījumos, ja tiek noskalots ceļš krasta erozijas 
dēļ, ir jāizskata varianti, kā iedzīvotājiem nokļūt līdz 
īpašumam, pretējā gadījumā var veidoties stihiski 
izbraukātas brauktuves, kas dabai nodara daudz lie-
lāku kaitējumu, nekā izbūvējot jaunu ceļu atbilstoši 
vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem 
un atbilstoši arī dabas aizsardzības prasībām. Šādos 
gadījumos jāievēro vides, ainavu, aizsargājamo bio-
topu un sugu aizsardzības prasības.
Dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dibi-
nāts jau 1957.  gadā, lai aizsargātu visā Baltijas jūras 
piekrastē unikālos smilšakmens atsegumus un citas 
šajā teritorijā sastopamās dabas vērtības, piemēram, 
izteiktāko zemesragu Rīgas līča Vidzemes piekrastē – 
Ķurmragu – ar jūrā ieskaloto bāku vai Kutkāju dižak-
meni. Lielākie smilšakmens atsegumi apskatāmi uz 
dienvidiem no Veczemjiem – līdz 4 metrus augsti un 
posmā no Kāpniekiem līdz Siliņiem  – 5 metrus aug-
sti. Piekrastes zemūdens daļā un pludmalē izkaisītie 
laukakmeņi darbojas kā “bremzes”, kas mazina jūras 
spēju izskalot krastu spēcīgo vēju un vētru laikā un 
izveido stāvkrastu.
Paralēli dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūr-
mala” šobrīd tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns, 
lai precizētu vietas, kur attīstāma tūrisma infrastruktū-
ra un plānojama sugu un biotopu apsaimniekošana. 
Jauns dabas aizsardzības plāns papildus individuāla-
jiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem ļaus 
dažādām valsts un pašvaldību iestādēm efektīvāk un 
ilgtspējīgāk veikt saimniecisko darbību aizsargājama-
jā dabas teritorijā.

Foto: Ieva Mārdega
* Lai precīzāk noteiktu aizsargājamās dabas terito-
rijas atļauto izmantošanu, sagatavoti aizsargājamo 
ainavu apvidus “Ādaži” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”. Līdz šim to regulēja 
vispārīgie noteikumi par īpaši aizsargājamo teritoriju 
izmantošanu, taču, lai atvieglotu teritorijas uzraudzī-
bu un veicinātu īpaši aizsargājamu sugu un biotopu 
saglabāšanu, tapis jaunais noteikumu projekts. Tas 
teritoriju iedala vairākās funkcionālajās zonās ar katrā 
atšķirīgu atļauto izmantošanu.
Starp vispārīgajiem ierobežojumiem, kas ir spēkā visā 
aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā, liegts izmantot 
svešzemju sugas mežu atjaunošanai un ieaudzēša-

nai, pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem 
ārpus ceļiem un brauktuvēm, un tikai ar Dabas aizsar-
dzības pārvaldes (DAP) atļauju drīkst cirst dobumai-
nus kokus un tādus kokus, kuru caurmērs ir lielāks par 
60 centimetriem.
Īpaši ierobežojumi papildus noteikti stingrā režīma, 
regulējamā režīma, dabas lieguma un ainavu aizsar-
dzības zonā. Tā, piemēram, ainavu apvidus teritorijā 
ir aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību, cirst kokus 
un krūmus elektrolīniju trasēs, kā arī kokus ārpus 
meža periodā no 15. marta līdz 31. jūlijam.
Ar noteikumu projektu var iepazīties DAP vietnē 
https://ej.uz/Adazi_AAA/.
Aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” izveidots, lai 
rūpētos par militāro mācību rezultātā izveidojušos 
Latvijas apstākļiem retu biotopu  – virsāju un vāji 
apaugušu smiltāju – aizsardzību. Šajā teritorijā sasto-
pams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku 
sugu – smilšu krupis, sila ķirzaka, dižā jāņeglīte, tumš-
zilā drudzene –, kā arī šeit mitinās vilki, lūši, rubeņi, 
stepes čipste, apodziņš.
* Pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis” stājušies spēkā Ogres novada pašvaldības sais-
tošie noteikumi “Lokālplānojums kā Ogres nova-
da teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās 
apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām 
piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”.
* Rīga sadarbībā ar dāņu arhitektu un pilsētplāno-
tāju Janu Gēlu veidos uz cilvēku orientētu pilsētvidi

Foto: Renārs Koris
Rīgas pašvaldība un arhitektūras profesors Jans Gēls 
un “Gehl Architects” birojs parakstījuši sadarbības 
memorandu, lai stiprinātu abu pušu sadarbību un 
koordinētu rīcību Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības, 
kvalitatīvas publiskās ārtelpas un integrētas transpor-
ta sistēmas plānošanas un īstenošanas veicināšanā.
24. augustā Rīgas domē notika informatīvs pasākums, 
kurā dāņu arhitekts un pilsētplānotājs Jans Gēls snie-
dza plašāku ieskatu par to, kā citas pilsētas pasaulē, 
balstoties uz konkrētiem viņa pētījumiem un reko-
mendācijām, risina transporta un sastrēgumu pro-
blēmas, vienlaikus veidojot kvalitatīvu un uz cilvēku 
orientētu publisko ārtelpu.
Rīgas pašvaldība sākusi izstrādāt Rīgas transporta 
sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības program-
mu. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

https://ej.uz/Adazi_AAA/


LOGS6

sadarbībā ar Satiksmes departamentu un SIA “Rīgas 
satiksme” izstrādās rīcības plānu, kas ietvers īstermi-
ņa rīcības, kas realizējamas līdz 2025. gadam, vidējā 
termiņa rīcības (realizējamas līdz 2030.  gadam) un 
ilgtermiņa rīcības (realizējamas līdz 2050. gadam), lai 
nodrošinātu cilvēku un komercdarbības vides mobi-
litāti, teritoriju sasniedzamību, objektu pieejamību 
un labāku dzīves kvalitāti. Rīcības programmas izstrā-
dē kā eksperti piedalīsies “Gehl Architects” biroja 
pārstāvji.

* Valgas‒Valkas dvīņu pilsētas centra attīstība

14. septembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Valgas–
Valkas dvīņu pilsētas centra attīstības projekta sanāk-
sme, kurā piedalījās Valkas novada domes, Valgas 
pagasta valdes pārstāvji un abu pašvaldību tūrisma 
informācijas centru darbinieki. Galvenās sanāksmē 
apspriestās tēmas bija būvprojekta izstrāde un Val-
gas–Valkas dvīņu pilsētas centra mārketinga aktivitā-
tes.
Projekta “Valgas–Valkas dvīņu pilsētas centra attīs-
tība” mērķis ir radīt kopīgu pārrobežu ārtelpu uz 
Igaunijas–Latvijas robežas dvīņu pilsētā Valgā–Valkā. 
Projektā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūpolēm 
pāri Varžupītei, centrālo laukumu ar skatuvi/nojumi 
un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, 
pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta 
aktivitāšu centru, kā arī Raiņa/Sõpruse ielu posmā 
no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pār-
veidot par gājēju ielu. Kopējās projekta izmaksas 
ir 3  529  411,76 eiro, no kurām 85% segs INTERREG 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma. 
Valgas–Valkas dvīņu pilsētas centra attīstības būvpro-
jekta izstrāde ir gandrīz pabeigta, un abas pašvaldības 
plāno būvdarbus uzsākt 2019. gada pavasarī.

ENERĢĒTIKAS PLĀNI

Enerģētikas plāni

Jēkabpils novada enerģētikas rīcības 
plāns 2018.–2025. gadam

Zemgales plānošanas reģiona 
īstenotajā starptautiskajā projek-
tā “Baltijas enerģētikas teritori-
jas plānošanas perspektīvas” jeb 
BEA-APP izstrādāti enerģētikas 
rīcības plāni 16 Zemgales paš-
valdībām.

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts SIA “Ekodoma” 
sagatavotais Jēkabpils novada pašvaldības enerģē-
tikas rīcības plāns 2018.–2025.  gadam. Tā 1.  nodaļā 
dots ES, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona 
nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos 
izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši 
Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2. noda-
ļā aprakstīta situācija pašvaldībā, apkopoti dati par 
pašvaldības daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas avotiem 
un transporta sektoru no 2012. līdz 2016.  gadam. 
3. nodaļā definēta vīzija un mērķi Jēkabpils novadam, 
kas balstīti uz novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2014.–2030.  gadam definēto vīziju, bet 4.  nodaļā 
apkopotas darbības, ar kurām sasniegt izvirzītos mēr-
ķus. Plāna 5. nodaļā sniegts ieskats, kā organizēt dar-
bību uzraudzību.
Jēkabpils novada dome vienbalsīgi nolēma apstipri-
nāt Jēkabpils novada pašvaldības enerģētikas rīcības 

plānu 2018.–2025.  gadam un iekļaut tajā minētās 
prioritātes Jēkabpils novada attīstības programmas 
2019.–2025. gadam pamatnostādnēs.

Apstiprinātas ZPR enerģētikas rīcības 
plāna prioritātes “zaļajā” transportā

Lai tuvākajā nākotnē vairāk izmantotu atjaunoja-
mos energoresursus, Zemgales plānošanas reģiona 
(ZPR) attīstības padomes sēdē apstiprināts projek-
tā “INTENSSS-PA” izstrādātais plāns par atjaunoja-
mās enerģijas izmantošanas perspektīvām transportā 
Zemgales reģionā. Līdz 2025.  gadam reģionā pare-
dzēts sasniegt ambiciozu mērķi  – samazināt fosilā 
kurināmā izmantošanu un no kopējās transporta 
sektorā patērētās enerģijas atjaunojamo resursu daļu 
palielināt līdz 12%. Lai arī šis rādītājs šobrīd ir tikai 
0,75%, plānā analizētas metodes, kā turpmāko sep-
tiņu gadu laikā panākt vēlamās pārmaiņas, stiprinot 
enerģētisko neatkarību, reģiona ilgtspējību un vides 
piesārņošanas mazināšanu.
Lai plānu izstrādātu detalizētāku un atbilstošāku 
sabiedrības vajadzībām un interesēm, ZPR projekta 
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“INTENSSS-PA” ieviešanas laikā rīkoja dažādas reģio-
nālās dzīves laboratorijas jeb domnīcas ar iesaistīto 
pušu ekspertiem, divas no tām  – citos valsts reģio-
nos, Liepājā un Valmierā. Šajās sanāksmēs izdevies 
rast kopsaucējus ieinteresēto pušu ambīcijām, kas 
atspoguļojas arī sagatavotajā redzējumā par integrē-
tu ekoloģiskā transporta attīstību reģionā. Stratēģija 
izvirzītā mērķa sasniegšanai iedalīta trīs galvenajos 
virzienos: atjaunojamās enerģijas ražošana (biodeg-
viela vai elektroenerģija), “zaļo” transportlīdzekļu 
izmantošanas veicināšana, kā arī informēšanas un 
izpratnes paaugstināšana.
Salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem Zemgalē jau 
šobrīd ir labi attīstīta biogāzes ražošana, un plāns 
paredz saražotā produkta attīrīšanu līdz biometā-
nam, ko varētu izmantot sabiedriskajos un pašval-
dību transportlīdzekļos. Tāpat aizvadītajos gados 
vērojams decentralizētas elektroenerģijas ražošanas 
pieaugums ar saules paneļiem, kas palielina kopējo 
saražoto elektroenerģijas daudzumu, attiecīgi radot 
resursus, ko izmantot elektromobiļu uzlādei. “Zaļā 
transporta” izmantošanu sekmēt paredzēts, reģionālā 
un valstiskā līmenī attīstot elektromobiļiem piemē-
roto infrastruktūru, jo tieši šis alternatīvā transporta 
veids privātam lietojumam ekspertu skatījumā būs 
viens no dominējošajiem nākamajās desmitgadēs. 
Ar elektrību darbināmas automašīnas kļūst aizvien 
pieejamākas, un cenas starpībai ir tendence sarukt. 
Tāpat ietekmi radīs arī izmaiņas degvielas tirgū, trans-
portlīdzekļiem izmantojot benzīnu un dīzeļdegvielu 
ar 7–10% bioloģisko degvielu piejaukumu. Savukārt 
sabiedrības informēšanā paredzēts iesaistīt vietējos 
zinātniekus, kas sadarbībā ar ZPR un pašvaldību 
ie stādēm varētu informēt par jaunākajām aktualitā-
tēm un attīstības tendencēm.
ZPR enerģētikas rīcības plāna 2018.‒2025.  gadam 
izstrādātā “zaļā” transporta sadaļa “Atjaunojamās 
enerģijas izmantošanas perspektīva transportā Zem-
gales reģionā” īstenota projektā “Enerģētikas pasāku-
mu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plā-
nošana” (INTENSSS-PA), ko pilnībā finansē ES HORI-
ZON2020 programma, un tā kopējais budžets ir 
1 707 925 eiro, savukārt ZPR budžets – 70 606,25 eiro.
Ar plānu var iepazīties ZPR interneta vietnē šeit.

Mārupes novadā veidos kopienu 
atjaunojamās enerģijas projektus

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris 
sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu INTERREG V-B 

Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–2020. gadam 
kopā ar vēl citām astoņām Eiropas valstīm ir iesais-
tījusies projektā Co2mmunity par vietējo iedzīvotā-
ju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu 
kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas 
laiks ir no 2017.  gada 1.  oktobra līdz 2020.  gada 
1. oktobrim.
Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas 
par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt 
politikas veidotāju un energoplānošanas speciālis-
tu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt 
atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku 
izmantošanu.
Par kopienu enerģijas projektiem sauc projektus, ko 
veido, ievieš un līdzfinansē paši iedzīvotāji sadarbībā 
ar pašvaldību, biznesa sektoru u.c. Tie ir fundamen-
tāli svarīgi un sniedz būtisku ieguldījumu augstāka 
atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģi-
jas ražošanā Eiropā.
Projektā Co2mmunity plānots kopīgi veidot zināšanas 
par kopienu enerģijas projektiem, izstrādāt nepiecie-
šamos instrumentus un integrēt kopienu enerģijas 
pieeju reģionu un pašvaldību stratēģijās un program-
mās.
Baltijas jūras apkaimē vairāki reģioni uzsākuši pro-
jektus kopienu enerģijas stratēģijas ieviešanā, bet 
citi ir potenciāli sekotāji vai atrodas agrīnā attīstības 
posmā. Tādēļ šā projekta mērķis ir arī uzsākt pārro-
bežu pieredzes apguvi starp līderiem un sekotājiem 
un stiprināt Baltijas jūras reģiona plānotāju kapacitāti 
kopienu enerģijas jomā.
Projektā Mārupes novada pašvaldībā plānots izvei-
dot vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās 
enerģijas projektu kopradīšanai un īstenot kopienu 
enerģijas pilotprojektu.

file:///C:/Users/Marks/Desktop/Lidzi/InfoLogs%2040a%2c%206.%20pielikums/zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/36-zpr-nozaru-attistibas-programmas
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Valmiera stiprina sadarbību vides 
deklarācijas ieviešanā

25. septembrī Valmieras bibliotēkas direktores 
vietniece Svetlana Jodo, Vidzemes džudo skolas 
“Valmiera” vadītājs Ventis Beķeris un starptautis-
kās nevalstiskās organizācijas “Peace Week Insti-
tute” (Miera nedēļas institūts) prezidents Judži Mijata 
parakstīja apliecinājumu par atbalstu Valmieras vides 
deklarācijai.
Valmieras pilsētas vides deklarācija ir dokuments, 
kurā pašvaldība paudusi gribu un apņemšanos strā-
dāt un attīstīt pilsētu ilgtspējīgi. Tā apliecina pašval-
dības atbildību par vides saglabāšanu un veidošanu, 
dabas vērtību saglabāšanu un kaitīgas ietekmes uz 
apkārtējo vidi mazināšanu, popularizē dabai un cil-
vēkam draudzīgu dzīvesveidu un kopumā veicina pil-
sētas ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot ekonomiskās, 
sociālās, kultūras un dabas intereses.
Vidzemes džudo skolas “Valmiera” vadītājs Ventis 
Beķeris atzīst, ka tīra un sakopta vide ir valmierieša 
cieņas jautājums. Tādēļ, ikdienā organizējot džudo 
apmācības un jauniešu nometnes, viņš vienlaikus 
iesaista jauniešus arī Gaujas krastu sakopšanas talkās, 
kā arī labprāt atbalsta Valmieras pašvaldības organi-
zētās vides iniciatīvas.
Būdams pasaules miera vēstnesis un vides aktīvists, 
Judži Mijata Valmieru apciemoja augusta sākumā. 
Viņa un viņa pārstāvētās organizācijas misija ir rosi-
nāt katru indivīdu sākt darbības mieram, kā arī ar 
izglītības programmu, pasākumu vadīšanu, ilgtspē-
jīgas ekoloģijas konsultācijām, miera un līdzsvara 
veidošanu katrā sabiedrības līmenī stiprināt cilvēku 
humānismu un savstarpējo cieņu. Tādēļ Miera nedē-
ļas institūts labprāt sadarbojas arī ar Valmieras pilsē-
tas pašvaldību, daloties ar pieredzi sekmīgai vides 
de klarācijā pausto mērķu sasniegšanai.
Valmieras bibliotēka uzsākusi sadarbību ar pilsētas 
pašvaldību un Miera nedēļas institūtu, kopīgi vei-
dojot eksperimentālās mūžizglītības kursu pieau-
gušajiem par vides un sabiedrības ilgtspēju. Kursu 
paredzēts licencēt Valmieras Izglītības pārvaldē, lai 
vēl šogad piedāvātu pirmās sertificētās mūžizglītības 
mācības.

Ar Valmieras vides deklarāciju iespējams iepazīties 
pašvaldības vietnes www.valmiera.lv sadaļā “Pašval-
dība” – “Dokumenti” – “Valmieras vides deklarācija”. 
Valmieras pilsētas pašvaldība aicina valmieriešus būt 
aktīviem un atbildīgiem, paužot atbalstu deklarācijā 
paustajiem mērķiem un elektroniski pievienojoties 
Valmieras vides deklarācijas atbalstītāju lokam.

Raunas novada jaunatnes politikas 
stratēģija

Raunas novada pašvaldībā 
apstiprināts vidēja termi-
ņa plānošanas dokuments 
2019.–2023.  gadam  – jaunat-
nes politikas stratēģija, kas 
izstrādāta ES programmas 
“ERASMUS+: Jaunatne darbī-
bā” 3. pamatdarbības “Struk-
turētais dialogs: jauniešu un 
jaunatnes politikas veidotāju 

tikšanās” sadaļā apstiprinātajā projektā “Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrāde”.
Dokuments nosaka Raunas novada darba ar jaunatni 
attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, 
kā arī to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā defi-
nēto mērķu sasniegšanai.

Siguldas novada sporta un aktīvās 
atpūtas attīstības stratēģija

12. jūlijā Siguldas novada pašvaldības domes sēdē 
tika apstiprināta novada sporta un aktīvās atpūtas 
attīstības stratēģija 2018.–2024.  gadam, kas nosaka 
prioritātes, attīstības mērķus, uzdevumus un turp-
mākās rīcības sporta nozares attīstībai Siguldas nova-
dā. Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz apstipri-
nāto Siguldas novada attīstības programmu 2018.–
2024. gadam, kurā sporta attīstība novadā ir noteikta 
kā viena no prioritārajām jomām.
Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2018.–
2024. gadam sniedz informāciju par Siguldas novada 
bērnu un jauniešu sporta iespējām, tautas sportu, 
augsto sasniegumu sportu, sporta pasākumiem un 

Citi dokumenti

http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/valmieras_vides_deklaracij/
http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/valmieras_vides_deklaracij/
http://www.rauna.lv/izstradata-un-apstiprinata-raunas-novada-jaunatnes-politikas-strategija?lang=&p=13576&css=1&gads=2018&pp=&page=3
http://www.rauna.lv/izstradata-un-apstiprinata-raunas-novada-jaunatnes-politikas-strategija?lang=&p=13576&css=1&gads=2018&pp=&page=3
http://rauna.lv/docs/1382/2018/RAUNAS_novada_strategija.docx
http://rauna.lv/docs/1382/2018/RAUNAS_novada_strategija.docx
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infrastruktūru, prioritāro sporta veidu atbalsta sistē-
mu, kā arī citiem ar sportu saistītiem aspektiem.
Pamatojoties uz noteiktajām prioritātēm, stratēģijā 
izvirzīti divi mērķi  – attīstīta sporta un veselīga dzī-
vesveida aktivitāšu daudzveidība un paaugstināta to 
kvalitāte, kā arī pilnveidota sporta un aktīvās atpū-
tas infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. Mērķu 
sasniegšanai stratēģijā noteikti deviņi uzdevumi un 
konkrētas rīcības to īstenošanai.
Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 
2018.–2024. gadam pieejama šeit.

Izstrādāta kopīga sešu Pierīgas novadu 
tūrisma attīstības stratēģija

31. jūlijā Mārupes novadā projektā “Tūrisms kopā” 
notika sešu Pierīgas novadu  – Mārupes, Babītes, 
Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas  – uzņē-
mēju, pašvaldību speciālistu, NVO, kā arī vietējo 
rīcības grupu (biedrību “Pierīgas partnerība”, “Lauku 
partnerība “Lielupe”” un partnerība “Daugavkrasts”) 
pārstāvju tikšanās par kopīgiem nākotnes plāniem 
tūrisma nozares attīstībai Pierīgā.
Pierīgā šis gads iesākts ar lieliem plāniem tūrisma 
nozarē, un 19.  janvārī parakstīts sadarbības līgums 
starp vairākiem Pierīgas novadiem, kas projektā 
“Tūrisms kopā” paredz stiprināt nozari. Lai veicinā-
tu tūrisma attīstību un sadarbību, tūrisma eksperta 
Andra Klepera vadībā izstrādāta Mārupes, Babītes, 
Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas novadu 
tūrisma stratēģija nākamajiem pieciem gadiem. 
Dokumentā izvērtēts sešu novadu tūrisma galamērķu 
potenciāls, šābrīža pieprasījums un atpazīstamība, 
bet stratēģiskajā daļā noteikti nākotnes sadarbības 
stratēģiskie mērķi, vadlīnijas un zīmoltēmas, izstrā-
dāts rīcības plāns vienotai tūrisma nozares attīstībai 
2019.  gadam, kā arī sniegti priekšlikumi kompleksu 
tūrisma piedāvājumu (jaunu maršrutu) veidošanai.
Galvenās tēmas, kas saistāmas ar Pierīgas novadiem 
kā galamērķi, ir aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem 
dabiskā vidē, sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus 
lielpilsētas, darījumu tūrisms lauku ainavā, labjūte un 
vaļasprieku lutināšana.
Projektu “Tūrisms kopā” īsteno biedrība “Pierīgas 
partnerība” kopā ar Lauku partnerību “Lielupe”, part-
nerību “Daugavkrasts” un novadu pašvaldībām Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā 
“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Daugavpils novadā izstrādāti jauni 
saistošie noteikumi par kapsētām

Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ieteikumus, 
izstrādāti jauni Daugavpils novada kapsētu darbības 
un uzturēšanas noteikumi. Tie nosaka Daugavpils 
novada pašvaldības īpašumā esošo kapsētu darbību 
un uzturēšanu, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un 
uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču 
izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu un kapavietas 
uzturētāja tiesības un pienākumus.
Kapsētu apsaimniekotāji ir pagastu pārvaldes, kuru 
pienākums arī veikt kapsētu topogrāfisko un apbedī-
jumu vietu precīzu uzskaiti kapu grāmatās un elektro-
niskajā datubāzē, kapavietu nospraušanu dabā, izvie-
tot informācijas stendus un aktēt neuzraudzītās kapa-
vietas. Kapsētas pārziņa pienākums ir līdz 1. oktobrim 
apsekot kapsētu, konstatēt un nofotografēt neuzrau-
dzītās kapavietas. Tās tiek marķētas ar brīdinājuma 
zīmi, sagatavots akts un izdarīta atzīme kapu grāmatā. 
Saskaņā ar sagatavoto aktu kapsētas pārzinis nosūta 
kapavietas uzturētājam informāciju par kapavietas 
aktēšanu. Ja akts tiek sastādīts trīs gadus pēc kārtas, 
tad kapavieta pāriet kapsētas apsaimniekotāja rīcībā, 
30 dienas iepriekš par to brīdinot kapavietas uzturē-
tāju. Neuzraudzītām kapavietām, kur konstatēts, ka 
apbedījums veikts pirms 25 gadiem, var veikt virsap-
bedījumu.
Pretēji daudzām citām Latvijas pašvaldībām, Daugav-
pils novada saistošie noteikumi neparedz maksu par 
kapavietas piešķiršanu, ierādīšanu un rezervēšanu 
pašvaldības kapsētās. Šobrīd Daugavpils novadā ir 72 
pašvaldības kapsētas, visvairāk to ir Višķu, Maļinovas, 
Dubnas, Demenes un Salienas pagastā.

Ventspils Digitālā centra e-adreses 
pārlūkā apstrādāti jau vairāk nekā 
13 000 ziņojumu

Kopš 1. jūnija, kad e-adreses izmantošana valsts un 
pašvaldību iestādēm kļuvusi obligāta, ar e-adreses 
pārlūka www.parvaldiba.lv palīdzību četru mēnešu 
laikā apstrādāti jau vairāk nekā 13 000 ziņojumu.
Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūru (VRAA) un VARAM nodrošina 
oficiālās elektroniskās adreses vietni www.parval-
diba.lv, kas bez maksas pieejama jebkurai valsts un 

https://www.sigulda.lv/public/download.php?id=1592
http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
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pašvaldības iestādei un nodrošina drošu apmaiņu ar 
elektroniskajiem ziņojumiem.
Lai arī normatīvie akti nosaka, ka tikai daļai no aptu-
veni 2000 valsts un pašvaldību iestādēm elektroniskā 
adrese ir jāizmanto obligāti, no 1.  jūnija e-pārvaldes 

attīstība notiek ļoti strauji. Ar Ventspils Digitālā cen-
tra uzturēto bezmaksas vietni www.parvaldiba.lv jau 
strādā vairāk nekā 500 iestādes. Tās izmantošana un 
ziņojumu apstrādāšana tiešsaistē paātrina informāci-
jas apriti un samazina iestāžu izdevumus, jo tie vairs 
nav jādrukā un jāsūta pa pastu.
Iestādes, kas vēl nav reģistrējušās sistēmas izman-
tošanai vietnē, to var izdarīt, aizpildot pieteikšanās 
anketu: www.parvaldiba.lv.
E-adrese neattiecas tikai uz valsts un pašvaldību 
iestādēm, jau nākamgad iespēja izmantot oficiālo 
elektronisko adresi saziņai ar valsts un pašvaldību 
institūcijām būs arī katram iedzīvotājam un uzņē-
mumam.
Sīkāk par e-adresi var uzzināt VARAM sagatavotajā 
materiālā “Oficiālās elektroniskas adreses (e-adreses) 
izmantošanas vadlīnijas” šeit vai VRAA izveidotajā 
videosižetā YouTube kanālā “Latvija.lv” šeit.

Identitātes zīmes un vietas piederība

Iesvētīts Beverīnas novada karogs

Pagājušajā rudenī Beverīnas novada dome izsludināja 
konkursu par novada karoga idejas skicēm, kura mēr-
ķis bija izraudzīt idejas tā izstrādei. Konkursā uzvarēja 
un šāgada 26.  aprīļa domes sēdē tika apstiprināts 
Beverīnas novada karoga idejas skices otrais variants 
“Sakta  – novada simbols”, kam pamatā ir ģerboņa 
zilā un sudrabotā krāsa. Karoga autore ir Mūrmuižas 
iedzīvotāja Baiba Rambola.
Krāsu izvēli karogā noteica jau iepriekš izstrādātais 
novada ģerbonis, kas attēlots karoga centrā. Zilā 
krāsa simbolizē gudrību, saprāta spēku, lojalitāti, to 
uztver kā uzticamības, pastāvības un apņēmības sim-
bolu. Sudrabs ir garīgās tīrības simbols. Sarkanā krāsa 
ir dzīvības simbols un simbolizē nerimtību, kustību. 
Krāsu joslu grafiskais izkārtojums veidots, lai izceltu tā 
galveno simbolu – ģerboni. Horizontālās joslas vizuāli 
sasaucas ar dabā esošajām līnijām  – upēm, ceļiem, 
tīrumiem.
Lai karogs pilntiesīgi kalpotu un nestu novada vārdu, 

14.  jūlijā Beverīnas novada svētkos jauno simbolu 
Trikātas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ienesa vidējās 
paaudzes deju kolektīva “Abuls” dejotāji, un baznīcas 
mācītājs to iesvētīja.
Pēc iesvētīšanas novada karogs ceļoja uz Mūrmuižu 
un tika uzvilkts mastā pie Pagastmājas. Karogam būs 
vieta arī pie pagastu pārvaldēm Brenguļos un Trikātā, 
kā arī pie visām četrām novada izglītības iestādēm.

Jelgavas pilsētas apbalvojumiem jauns 
dizains

26. jūlijā domes sēde apstiprināts Jelgavas pilsētas 
apbalvojumu jaunais dizains, tajā iekļaujot Jelgavas 
pilsētas lielo ģerboni, kas 2016.  gada 24.  novembrī 
apstiprināts Valsts heraldikas komisijā.
Jaunais dizains izstrādāts, lai saglabātu Jelgavas heral-
disko mantojumu un uzsvērtu pilsētas nozīmi Latvijas 
kultūrvēstures kopainā, nostiprinot Jelgavas kā Zem-
gales reģiona centra statusu. Līdz ar jaunā dizaina 
ieviešanu atjaunota Jelgavas pilsētas domes apbal-
vojumu “Goda zīme”, “Goda raksts” un “Pateicības 
raksts” vizuālā forma.
Jaunā Jelgavas domes apbalvojuma “Goda zīme” 

http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
https://drive.google.com/file/d/1-eFSxZpafbDY8flHxPDpRRwEXlQiYpii/view
https://www.youtube.com/watch?v=_QDo6zTYVZg
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dizaina idejas pamatā ir 17. gs. Jelgavas pils un pilsētas 
nocietinājumu zīmējumi un plāni (izdevums “Senā 
Jelgava”), kas pārveidoti septiņstaru zvaigznē ar starp-
stariem, izveidojot apbalvojuma formu.
Jelgavas pilsētas augstākie apbalvojumi tiek pasniegti 
kopš 1998. gada valsts svētkos un pilsētas svētkos, kas 
ik gadu tiek atzīmēti maija beigās. Šobrīd augstāko 
apbalvojumu “Goda zīme” saņēmuši 107 jelgavnieki.

Apstiprināts Talsu novada logo 
konceptuālais risinājums

Jauna vizuālā identitāte, kas neiz-
slēdz esošos simbolus: šādu risi-
nājumu pieņēmusi Talsu novada 
pašvaldība, lai sakārtotu novadu 
simbolu lietošanu. Augusta vidū 
aizvadīta tikšanās ar deputātiem, 
pārvalžu vadītājiem, uzņēmēju un 
radošo profesiju pārstāvjiem un 
jaunā zīmola izstrādātājiem, lai 
apspriestu divus iespējamos nova-

da logo variantus. 30. augustā par jaunā logo izskatu 
lēma novada domes deputāti. Abās reizēs viedoklis 
sakrita, un lielāku atsaucību ieguva logo ar stilizētu 
Talsu saulītes attēlojumu.
Darbs pie novada zīmola sākās jau martā. Tika 
noslēgts līgums ar komunikācijas stratēģi Lieni Kupču 
par komunikācijas stratēģijas izveidi un ar dizaina 
studiju “Teika” par novada grafiskās identitātes izvei-
di. L. Kupča vairākkārt tikās ar novada cilvēkiem, tajā 
skaitā arī dažādiem speciālistiem, lai izprastu novada 
kodolu un varētu no tā izveidot atbilstošu vizuālo 
identitāti. Dizaina studija “Teika” piedāvāja divus 
iespējamos logo variantus un to pielietojamību ikdie-
nas dzīvē. Lielāku atbalstu guva tieši Talsu saulītes, 
etnogrāfiskās zīmes, stilizējums. Paredzēts, ka stilizētā 
Talsu saulīte būs uz zaļa fona, kas ir viena no Talsu 
novadu raksturojošajām krāsām. Tā simbolizē dabu, 
mieru un līdzsvaru, ienesot harmoniju logo noskaņā. 
Logo veidots, lai iekļautu ne tikai novada centru, bet 
visas pilsētas un pagastus, piedāvājot vienotu pieeju, 
bet līdztekus nezaudējot katras vietas atšķirīgumu un 
oriģinalitāti.
Jaunā zīmola ieviešana neparedz atteikšanos no paš-
reizējiem simboliem, tajā skaitā jau atpazīstamību 
iemantojušā Talsu svītrkoda jeb Talsu brunča raksta. 
Papildus izstrādāti arī novada pilsētu un pagastu ģer-
boņi tām teritorijām, kurām to līdz šim nav bijis.

Ozolnieku novadam izstrādā vizuālo 
identitāti

Lai veicinātu Ozolnieku novada pievilcību, atraktivi-
tāti un atpazīstamību iedzīvotāju, uzņēmēju un tūris-
tu vidū, atainojot pašvaldības veikumu un iespējas, 
sadarbībā ar ainavu arhitektiem no SIA “Veido vidi” 
tiek strādāts pie Ozolnieku novada vizuālās identitā-
tes elementiem pagastu robežās un teritorijas labie-
kārtošanas projekta.
Plānots, ka sabiedrība ar projektu tiks iepazīstinā-
ta Ozolnieku novada attīstības programmas 2019.–
2025. gadam apspriešanas gaitā iedzīvotāju sapulcēs 
Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastā.

Top Jaunpils novada zīmols

Lai veicinātu vietas atpazīstamību, uzņēmējdarbī-
bas un tūrisma attīstību, iedzīvotāju lokālpatriotis-
mu un piesaisti novadam, popularizētu kultūrvēstu-
risko mantojumu, izceļot Jaunpils unikālās tradīciju 
bagātības, kā arī lai veiksmīgi izstrādātu un ieviestu 
mērķtiecīgu un konsekventu komunikāciju ar vietē-
jiem iedzīvotājiem, apmeklētājiem un uzņēmējiem, 
pamatojoties uz attīstības programmas rīcību plāna 
2012.–2018. gadam uzdevumu izveidot Jaunpils nova-
da zīmolu, šogad notiek tā izstrāde. Darbs norit vairā-
kās darba grupās, kurās ietilpst gan neatkarīgi jomas 
eksperti un profesionāļi, gan tūrisma uzņēmēji, gan 
pašvaldības speciālisti, izpilddirektors un priekšsēdē-
tāja. Zīmola izstrāde norisināsies līdz gada beigām.
Jaunpils zīmola izstrāde un jaunizveidotā zīmola 
iedzīvināšanas stratēģijas izveide notiek vairākos eta-
pos. Pirmajā uzdevums ir izpētīt ģeogrāfiskās vietas 
specifiku un noteikt zīmola idejas attīstības virzienus. 
Otrais etaps saistās ar zīmola identitāti, tā ideju, 
vērtībām un vīziju, devīzi un vizuālajiem pamatele-
mentiem – logotipu, krāsu sistēmu, zīmola atribūtiem 
un paraugietvariem. Trešajā posmā notiks zīmola 
iedzīvināšana, saskarsmes punktu analīze, tēla veido-
šanas stratēģija un zīmola vizuālo elementu standarts 
rokasgrāmatas formātā.
Kopējās izmaksas zīmola izstrādei un tā iedzīvināša-
nai ir 9999 eiro (bez PVN), kas tiek segtas no pašval-
dības budžeta līdzekļiem. Vietas zīmola izstrādi veic 
SIA “Esplanāde”.

Amatas novads uz pastkartes
Amatas novada sadraudzības pilsēta Suvalki (Polijā) 
laidusi klajā pastmarku kolekciju, uz kurām atainotas 
Suvalku sadraudzības pilsētas, kuru vidū arī Amatas 
novads. Pastmarkas tiks izmantotas pasta pakalpoju-
mu apmaksai, tādējādi popularizējot Amatas novadu 
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un veicinot tā atpazīstamību gan Polijā, gan citur 
pasaulē.

Pilsētas robežzīmes “Aizpute” skiču 
konkursa rezultāti

Foto: Ģirts Gertsons
Noslēdzies Aizputes novada domes izsludinātais pil-
sētas robežzīmes “Aizpute” skiču konkurss, kuram tika 
iesniegta 31 skice. Svarīgākais dalības nosacījums bija 
izraudzīties skici lielformāta vides objektam – jaunai 
pilsētas robežzīmei, kas veicinās Aizputes atpazīs-
tamību un būs paliekoša pilsētvides tēla sastāvdaļa. 
Pretendentu piedāvājumi tika vērtēti atsevišķi pēc 
četriem kritērijiem: atbilstība izvirzītajam mērķim, 
atbilstība pilsētas videi, oriģinalitāte un finansiālais 
izdevīgums.
Konkursa komisija izvēlējās trīs labākās skices, ko 
virzīja apstiprināt Aizputes novada domes sēdē. Par 
konkursa uzvarētāju tika atzīts Ivars Šmits. Otrās 
vietas ieguvējs ir Ģirts Brumsons, bet trešajā vietā  – 
Giedrjus Bujoks ar arhitektu grupu no Lietuvas.

Ogres novada iedzīvotāja karte

Ogres novada domes sēdē 23.  augustā apstiprināti 
noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un 
Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsnieg-
šanas, lietošanas un anulēšanas kārtību.
Ogres novadnieka karte ir novadā deklarēto iedzī-
votāju identifikācijas dokuments, kas izveidots ar 
mērķi motivēt iedzīvotājus deklarēties Ogres novadā, 
palielināt izpratni par iedzīvotāju samaksāto nodokļu 
izlietojumu un saņemt priekšrocības par samaksāta-
jiem nodokļiem.
Ar Ogres novada iedzīvotāja karti var saņemt dažādus 
atvieglojumus un priekšrocības. Pašvaldība aicina arī 
uzņēmējus piedāvāt savas lojalitātes programmas, 
kurās Ogres novadnieka kartes īpašnieki varētu ar 
izdevīgākiem nosacījumiem izmantot šo uzņēmumu 
piedāvātos pakalpojumus vai iegādāties preces.
Ogres novada iedzīvotāja karti un skolēna karti iespē-
jams piesaistīt bankas kontam.
Personas, kuras nav deklarētas Ogres novadā, Ogres 
novada iedzīvotāja karti var iegādāties, samaksājot 
200 eiro.

Mobilā lietotne “Ogres novadnieks”

Lai veicinātu sadarbību ar novada iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un viesiem, līdztekus Ogres novada 
iedzīvotāja kartei Ogres novada pašvaldība atklājusi 
arī mobilo lietotni “Ogres novadnieks”. Tā ikvie-
nam interesentam sniedz iespēju uzzināt jaunumus 
un aktualitātes, iepazīties ar pasākumu kalendāru, 
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piedalīties aptaujās un izteikt ierosinājumus, aplū-
kot un izmantot novada uzņēmēju piedāvājumus, 
iegūt informāciju par tūrisma objektiem un izvēlēties 
sev tīkamu tūrisma maršrutu, noskaidrot sabiedris-
kā transporta maršrutus un kursēšanas laikus, uzzi-
nāt par Ogres novada iedzīvotāja kartes sniegtajām 
priekšrocībām, saņemt informāciju par īpašajiem 
piedāvājumiem un akcijām Ogres novadnieka kartes 
lojalitātes programmā, elektroniski iesniegt pietei-
kumu Ogres novada iedzīvotāja kartes saņemšanai. 
Laika gaitā mobilās lietotnes saturs tiks pastāvīgi 
papildināts.
Lietotne izstrādāta sadarbībā ar SIA “Latvijas mobilais 
telefons” (LMT). Tā bez maksas pieejama lietotņu vei-
kalos App Store (iOS ierīču lietotājiem) un Google Play 
(Android ierīču lietotājiem).
SIA “MobillyTX” izstrādātā unikālā subsīdiju sistēma, 
kas tiek realizēta sadarbībā ar SIA “ZZ dats”, nodroši-
nās Ogres novada pašvaldības iedzīvotājiem iespēju 
ērti saņemt iedzīvotāju atlaides un atvieglojumus. 
“MobillyTX” veiksmīgi strādā pie šādu subsīdiju sis-
tēmu veidošanas pašvaldībām un lepojas ar unikāla 
produkta nodrošināšanu. “MobillyTX” risinājumi dar-
bojas gan Jelgavā un Liepājā, gan citur, bet Ogre ir 
pirmā pilsēta, kur SIA “MobillyTX” šis jaunākās paau-
dzes produkts ir publiski pieejams.

Mērsraga novadā suvenīri ar 
kurzemnieku “memēm”

Lai arī tūrisma sezona nosacīti dodas ziemas miegā, 
jāatzīst, ka rudens ir labākais gadalaiks pastaigām gar 
jūru. Un, ja plānojat doties šādā pastaigā, tad ikkatrā 
piejūras ciematā ieteicams iegriezties arī tūrisma 
informācijas centros  – pirmkārt, lai uzzinātu vairāk 
par labākajām pastaigu vietām un interesantākajiem 
apskates objektiem, otrkārt, lai iegādātos kādu pie-
miņas lietiņu.
Arī Mērsragā pieejami jauni suvenīri: atslēgu pie-
kariņi, koka magnēti ar dzintariem, vinila magnēti 
ar kurzemnieku “memēm” un bez tām, magnēti  – 
numurzīmes u.c.

Jauns suvenīrs Preiļu pašvaldībai
Gatavojoties Preiļu pilsētas 90.  dzimšanas dienas 
svinībām augustā, Preiļu novada pašvaldība izveidoja 
jaunu suvenīru pilsētas un novada ciemiņiem – krāso-
jamo grāmatu bērniem “Izkrāso Preiļus”.
Grāmatiņa bērniem veidota no Preiļu jaunieša Dagņa 

Stikāna zīmējumiem, kuros attēlotas preiliešiem un 
pilsētas viesiem pazīstamas un iemīļotas vietas pilsē-
tā. Dagnis saviem zīmējumiem pievienojis arī nosau-
kumus, lai bērni kopā ar vecākiem varētu vienkāršāk 
atrast un apskatīt grāmatā redzamos objektus.
Dagnis Stikāns šogad absolvēja Preiļu Mūzikas un 
mākslas skolu un tagad turpina apgūt zinības Daugav-
pils dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”. Viņa 
skolotāja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora 
vietniece Marianna Abricka vēsta, ka grāmata sniedz 
iespēju ģimenei darboties kopā un atjaunot zināša-
nas par pilsētas vēsturiskajām vietām un nozīmīgāka-
jiem objektiem.

Izkal savu suvenīrmonētu Kandavā!

Kandavas novada dome īstenojusi projektu “Izkal 
savu suvenīrmonētu Kandavā!”, kura mērķis bija 
izgatavot un uzstādīt Kandavas novada suvenīrmo-
nētu kaltuvi, tādā veidā palielinot vietas pievilcī-
bu, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un 
paplašinot Kandavas novada muzeja piedāvājuma 
klāstu. Tika iegādāta kalēja lata un tās pamatne, 
četras tērauda matrices un četri matricu korpusi, 
vadula ar rokturi matricu ievietošanai un alumīnija 
sagataves.
Kandavas novada muzeja apmeklētājiem ir iespēja 
izkalt savu suvenīrmonētu bez maksas.
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Rēzeknes ēdināšanas uzņēmumi kā 
pilsētas tēla veidotāji

Ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) granta 
“Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes 
novērtējums” palīdzību vasarā tika vērtēta pakalpo-
jumu kvalitāte Rēzeknes ēdināšanas uzņēmumos, 
jo arī tie palīdz veidot pilsētas tēlu. Projektu īsteno 
RTA pētnieki Mg. oec. Iveta Dembovska, Mg. sc. soc. 
Inese Silicka un Dr. oec. Lienīte Litavniece kopā ar 
Rēzeknes Tūrisma attīstības centru.
Apsekojot Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmu-
mus, identificēti kritiskie punkti klientu apkalpošanā 
un situācija pārrunāta ar uzņēmuma īpašniekiem vai 
atbildīgajām personām. Rudenī ēdināšanas uzņēmu-
miem tiks piedāvāts seminārs “Klientu apkalpošana”, 
ko organizēs ar RTA Mūžizglītības centra starpniecī-
bu, un klausītāji saņems arī atbilstošus sertifikātus. 
Projektā arī plānots uzaicināt Latvijas augsta līmeņa 
pavāru, kurš sniegs meistarklases labākajiem ēdinā-
šanas uzņēmumiem. RTA pasniedzējas Mg. art. Mg. 
design. Diānas Apeles vadībā tiks izstrādāta reko-
mendācijas zīme “Iesakām”, ko piešķirs labākajiem 
ēdināšanas uzņēmumiem.
Projekta gaitā paredzēts izveidot Rēzeknes īpašo 
ēdienu, kā arī Rēzeknes ēdināšanas e-katalogu “Izgar-
šo Rēzekni!”.

Tapuši īpašie Līvānu mafini

Sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību pazīstamais 
konditorejas izstrādājumu ražotājs uzņēmums “Dau-
gulis & Partneri” laidis klajā jaunu produktu – mafinu 
“Zafira” izlasi īpašā iesaiņojumā ar Līvānu novada sim-
boliku. Izlasē iekļauti trīs veidu mafini: ar šokolādi, 
ar marmelādes gabaliņiem un viens no jaunākajiem 
uzņēmumā ražotajiem mafinu veidiem – ar karameli.
Iesaiņojuma kastīti rotā arī Līvānu novada logo “Līvā-
ni – atslēga Latgales vārtos!” un teksts: “Līvānieši visos 

laikos bijuši prasmīgi, strādīgi un viesmīlīgi ļaudis, 
tāpēc saviem draugiem vēlas dot vislabāko. Ieraugiet to 
Līvānu stikla dzidrajā mirdzumā! Izgaršojiet lieliskajos 
Līvānu mafinos! Un kas var būt labāks par saldu, smar-
žīgu, gaisīgu gardumu, saņemtu no drauga rokām. Ar 
mīlestību no Līvāniem!”
Līvānu mafinu izlase būs lieliska dāvana tuviniekiem 
vai draugiem no citiem Latvijas novadiem, pilsētām 
un citām valstīm. Uz iesaiņojuma pieejama arī infor-
mācija par produktu četrās valodās: latviešu, krievu, 
angļu un latgaliešu valodā.

Preču zīme “Ražots Valkā”

Valkas novada dome nākusi klajā ar jaunu iniciatīvu, 
zīmi “Ražots Valkā”, lai veicinātu vietējo ražojumu 
pirkšanu un līdz ar to arī vietējās ekonomikas attīs-
tību.
Visvairāk produktu ar jauno preču zīmi “Ražots Valkā” 
šobrīd nopērkami veikalā “Oļupe”, kur tiek piedāvāti 
zemnieku saimniecības “Purmaļi” audzētie svaigie 
un garšīgie dārzeņi, Ērģemes pagasta z/s “Strazdiņi” 
ražotais ekskluzīvais produkts grauzdētās un maltās 
kaņepes, SIA “Pedelīte” ceptās baltmaizes un karaši-
ņas, kā arī vietējie konditorejas izstrādājumi. Veikalā 
ir nopērkami arī Valkas “Čorzemniekos” ražotie kvali-
tatīvie grādīgie dzērieni “WALK” un WALKer”. Norāde 
“Ražots Valkā” izvietota arī veikalā “Liepa”.
Valkas novada dome aicina veikalus un tirgotājus 
pievērst pircēju uzmanību Valkas novadā ražotiem 
produktiem. Zīmi “Ražots Valkā” var saņemt Valkas 
novada domē.

Rīgas Zoodārza lūsēniem vārdus devuši 
jēkabpilieši
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Lūšu pārim Kamēlijai un Rubīnam, kuru aizbildņi ir 
Jēkabpils pilsēta, 28. martā piedzima dvīnīši – puisītis 
un meitiņa. Lai nolemtu, kādus vārdiņus dot lūsē-
niem, talkā nāca Jēkabpils iedzīvotāji. Šoreiz saņem-
tajos 38 vārdu ieteikumos visvairāk dominēja vārdi 
Jākobs un Jakobīne, ko arī nolēma dot lūsēniem.
Kā ierasts, vārdu došanas svētki tika uzticēti Jēkabpils 
pilsētas pašvaldībai. Šogad svinīgais pasākums Rīgas 
Zoodārzā norisinājās 2.  augustā, un tajā piedalījās 
Jēkabpils domes vadība, Rīgas Zoodārza vadība, kā 
arī citi viesi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība par Rīgas Zoodārza 
lūšu aizbildņiem kļuva 2013. gada novembrī, kad pie 
lūšu mītnes parādījās uzraksts “Jēkabpils lūšu rezi-
dence”. Kāpēc tieši Jēkabpils pilsēta kļuvusi par lūšu 
aizbildni? Tāpēc, ka pilsētas ģerbonī attēlots sudraba 
laukumā zem egles uz labo pusi ejošs lūsis dabī-
gās krāsās. Jēkabpils ģerboņa zīmējumu Heraldikas 
komisija pieņēma 1924.  gada 21.  novembrī. Šādam 
zīmējumam bijusi arī sava priekšvēsture. Leģenda 
vēsta, ka reiz Kurzemes hercogs Jēkabs devies medīt. 
Ilgi viņš klīdis pa savas hercogistes mežiem, bet medī-
jums nav gadījies. Beidzot viņš nonācis Daugavas 
krastā, un te zem kuplas egles – lūsis. Hercogs nome-
dījis lūsi un pamanījis, ka tuvumā ir neliela pilsētiņa. 

1670.  gada 12.  februārī Kurzemes hercogs Jēkabs te 
dibināja pilsētu Jakobstadt jeb Jēkabpili.

Jauna dāliju šķirne “Valmiera”

Dāliju audzētāja un selekcionāre Rita Zaļā Valmie-
ras pilsētas 735. dzimšanas dienas gadā sagatavojusi 
īpašu dāvanu  – izveidojusi jaunu dāliju šķirni, kas 
nosaukta Valmieras vārdā. Līdz šim viņa selekcionē-
jusi gandrīz 100 dāliju šķirnes, un vairākas no tām 
nosauktas pilsētu vārdos. Sveicot Valmieru jubilejā, 
radīta jauna, skaista dāliju šķirne, ko klātienē varēja 
apskatīt 3. septembrī Valmieras Kultūras centrā.

Apsveicam!

Noskaidrotas 2018. gada vērtīgākās 
Latvijas ēkas
Latvija pagaidām ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur jau 
sesto gadu pēc kārtas tiek organizēts konkurss par 
ilgtspējīgāko jeb, citiem vārdiem, vērtīgāko ēku.
Konkursa “Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2018” uzvarē-
tāji tika paziņoti svinīgā ceremonijā 19. septembrī. Par 
ilgtspējīgāko ēku 2018.  gadā tika atzītas divas ēkas: 
apakškategorijā “Komercobjekts” par labāko atzina 
biroju ēku “Place Eleven” un apakškategorijā “Publis-
kās ēkas” – Alojas novada uzņēmējdarbības centru 
bibliotēku “Sala”.
Konkursa “Ilgtspējīgākā ēka un projekts” mērķis ir 
meklēt un izcelt objektus, kuru vērtība izpaužas 
ekonomiskos ekspluatācijas izdevumos, pietiekamā 
gaisa apmaiņā un draudzīgumā videi un cilvēkam, ko 
nosaka kvalitatīvu materiālu izmantojums. Latvijā ir 
tādas ēkas, un to pasūtītāji ir uzņēmēji, sabiedriskais 
sektors, kā arī privātīpašnieki. Konkursa devīze: ilgt-
spējīgs = pārdomāts = pamatots.
Konkursam ir trīs nominācijas: “Ilgtspējīgākā ēka”, 
“Ilgtspējīgākais projekts” un “Ilgtspējīgākā studentu 
ideja”. Kopumā tika saņemti 17 pieteikumi, to sarakstā 
bija sabiedriskas ēkas, privātmājas, studentu idejas, 
ēku ieceres ar īpaši pārdomātiem risinājumiem un 

“zaļo tehnoloģiju” izmantojumu.

Nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka Latvijā 2018” var pie-
teikt ēkas, kas ekspluatācijā nodotas vismaz pirms 
gada un izturējušas vismaz vienu apkures sezonu. 
Objekti tika vērtēti divās kategorijās. 1.  vietu šajā 
nominācijā kā komercobjekts ieguva biroju ēka 
“Place Eleven” un kā publiskā ēka  – Alojas novada 
uzņēmējdarbības atbalsta centrs bibliotēka “Sala” 
(pasūtītājs  – Alojas novada dome, projekta autori  – 
“Huma arhitektu studija”, autoruzraudzība – arhitekte 
Ija Rudzīte).
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2. vieta kategorijā “Publiskās ēkas” piešķirta Ādažu 
Brīvās Valdorfa skolas sporta zālei (pasūtītājs – bied-
rība “Privātā vidusskola ĀBVS”, projekts  – “Nams” + 
“A.R.T. projekts”, būvnieks – “UPB”).

3. vietu kategorijā “Publiskās ēkas” ieguva Valgundes 
sporta halle (pasūtītājs – Jelgavas novada dome, pro-
jekts – “Belss”, būvnieks – “Monum”).
Nominācijā “Ilgtspējīgākais projekts Latvijā 2018” 
tiek pieteikti vēl neuzbūvētu ēku projekti vai pavisam 
nesen ekspluatācijā nodoti objekti. Šajā nominācijā 
tiek vērtēti pārdomāti teorētiskie risinājumi. Objek-
tus vērtē divās kategorijās  – “Komercobjekts” un 
“Savrupmāja”. 1. vieta kategorijā “Komercobjekts” tika 
piešķirta daudzdzīvokļu ēkai “River Breeze Residen-
ce” un kategorijā “Savrupmāja” – pasīvajai privātmājai 
Garkalnē.
Nominācijā “Ilgtspējīgākā studentu ideja Latvijā 
2018” par uzvarētāju atzīta Krista Beļauniece par 
senioru aprūpes centru Skanstē.
Konkursu “Ilgtspējīgākā ēka un projekts Latvijā” orga-
nizē biedrība “Building Design and Construction 
Council” un izdevumi “Latvijas Būvniecība” un “Latvi-
jas Architektūra”.

Liepājas pilsētas bukletam – radošās 
izcilības festivāla “Adwards” balva

31. augustā Rīgā norisinājās jau trīspadsmitais “Lat-
vian art directors club” organizētais radošās izcilības 
festivāls “Adwards”, kurā tika apbalvoti labākie gada 
laikā radītie darbi reklāmā. Liepājas reprezentatīvais 
materiāls atzīts par labāko darbu kategorijā “Grafis-
kais dizains – drukātie materiāli”. Kopumā festivālam 
bija iesniegti vairāk nekā 200 darbi, kurus vērtēja 
starptautiska žūrija no sešām valstīm.
Lai veicinātu Liepājas atpazīstamību, stiprinātu pil-
sētas tēlu un palielinātu interesi par vēju pilsētu tās 
viesiem, Liepājas pilsētas pašvaldība augusta sākumā 
radīja jaunu reprezentatīvu materiālu. Tajā koncen-
trētā veidā atspoguļota Liepājas pilsētvide, vēsture, 
kultūra, izglītība, sports un uzņēmējdarbība. Lielākais 
uzsvars izdevumā likts uz kvalitatīvām pilsētas foto-
grāfijām, radošu tekstu un dizainu. Nepieciešamība 
radīt šādu materiālu radusies tādēļ, ka bieži pilsētas 
viesiem jāpasniedz informācija par pilsētu koncen-
trētā veidā, nododot tiem sajūtās Liepājas “esenci”, 
un šāda veida reprezentatīva materiāla par pilsētu 
līdz šim pietrūka.
“Liepāja un vējš ir nesaraujami – tā ir pilsētas spēka un 
rītdienas ķīla. Esi sveicināts, vējš! Tevis dēļ esam har-
moniski  – vēja un liedaga smilšu appūsti, visa jaunā 
alkstoši, sirdspukstus jūtoši. Vējš māca turēties kopā  – 
tādēļ esam draudzīgi. Esi sveicināts, vējš!” – tā uz jaunā 
izdevuma vāka tiek sveicināts tā lasītājs.

Apbalvoti konkursa “Sējējs 2018” laureāti

28. septembrī VEF kultūras pilī Rīgā zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatper-
sonas sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 
2018” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus  – 
lauksaimniekus, arī jaunos zemniekus, pārtikas ražo-
tājus un mazpulkus.
Konkursa “Sējējs 2018” rezultāti:
“Gada lauku saimniecība” – laureāts: Saldus novada 
SIA “Saldus druva”, kur saimnieko Marita Spundiņa. 
Veicināšanas balvas: Jelgavas novada z/s “Līgo”, kur 
saimnieko Jānis Vinters, un Daugavpils novada SIA 
“Agraris”, kur saimnieko Aleksandrs Harlamovs.
“Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”  – laureāts: 
Jaunpils novada AS “Jaunpils pienotava” un vadītājs 
Viesturs Krilovs. Veicināšanas balvas: Limbažu SIA 
“Normunda Bomja maiznīca “Lielezers”” un ražoša-
nas ceha vadītājs Valters Kanopa un Rīgas SIA “Top 
Food” un vadītāja Svetlana Umarova.
“Ģimene lauku sētā”  – laureāts: Kandavas novada 
z/s “Krikši”, kur saimnieko Celmiņu ģimene (Santra 
Celmiņa). Veicināšanas balvas: Viļānu novada BDR 
“Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta””, 
kur saimnieko Vucinu-Zeimuļu ģimene (Marika Zei-
mule), un Ozolnieku novada z/s “Bētras”, kur saim-

https://www.sejejs.lv/aktualitates/apbalvoti-konkursa-sejejs-2018-laureati/
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nieko Grosu ģimene (Arnolds Gross).
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”  – laureāts: Bauskas 
novada z/s “Jundas”, kur saimnieko Alma Bērziņa. 
Veicināšanas balvas: Burtnieku novada z/s “Ārņi”, 
kur saimnieko Rolands Vilnītis, un Gulbenes novada 
z/s “Lauksaimniecības skola 18”, kur saimnieko Ilva 
Šimone.
“Gada veiksmīgākā kopdarbība”  – laureāts: LPKS 
“VAKS” un vadītājs Indulis Jansons no Valmieras. 
Veicināšanas balvas: LPKS “Piena ceļš” un vadītājs 
Raimonds Misa no Stopiņu novada un LPKS “Kuldīgas 
labumi” un vadītāja Gunita Šternberga no Kuldīgas 
novada.
“Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” – laureāts: 
Saldus novada Lutriņu mazpulka dalībniece Agnese 
Smiļģe un vadītāja Gunta Romule. Veicināšanas bal-
vas: Rēzeknes novada 477. Nautrēnu mazpulka dalīb-
nieki Laima Grišule un Viktors Drozdovs un vadītāja 
Anita Šķestere.
“Zinātne praksē un inovācijas”  – laureāts grupā 
“Zinātne praksei”: Dr. agr. Biruta Jansone kopā ar LLU 
Zemkopības institūta zinātnieku grupu par zinātnisko 
darbu “Daudzgadīgo zālāju šķirņu pavairošana un 
izplatība Kanādā, Eiropā un Latvijā”, laureāts grupā 
“Zinātne inovācijai”: Dr. biol. Ina Alsiņa kopā ar LLU 
Augsnes un augu zinātņu institūta zinātnieku grupu 
par zinātnisko darbu “Ilgtspējīgu tehnoloģiju izstrāde 
pākšaugu audzēšanai un to izmantošana proteīna 
nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražo-
šanai”.
“Mūža ieguldījums lauksaimniecībā”  – balva par 
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā: agronomei 
Venerandai Stramkalei un augļkopei Mārai Skrīvelei.

Vidzemnieku Dārza svētkos godināti 
26 uzņēmēji: iedvesmas stāsti 
palikšanai uz dzīvi reģionos

17. augustā Lubānas novada “Ezerniekos” pulcējās 
26 enerģiski un darbīgi uzņēmēji, kurus godināšanai 
izvirzījušas Vidzemes reģiona pašvaldības. Vidzem-
nieku dārza svētki allaž bijis gaidīts pasākums, jo tajā 
ik gadu atzinību par savu darbu saņem gan drosmīgi 
un idejām bagāti jaunie, gan arī jau sevi pierādījuši un 
stabilitāti ieguvuši uzņēmēji.
Vidzeme ir resursiem un čakliem cilvēkiem bagāta. 
To apliecina arī šāgada 26 stāstu varoņi, kuri metušies 
izaicinājumos, strādājuši pie sarežģītiem un laikietil-

pīgiem projektiem, izmēģinājuši ko jaunu un atšķi-
rīgu. Šogad tika sveikti: z/s “Sprogas” no Alūksnes 
novada, SIA “Gusts Apinis” no Amatas novada, Dina 
Semjonova no Apes novada, Inga Logina no Beve-
rīnas novada, SIA “Valdeko” no Burtnieku novada, 
z/s “Kliģeni” no Cēsu novada, z/s “Jaunspieķi” no 
Cesvaines novada, SIA “K laboratorija” no Ērgļu nova-
da, SIA “Latvijas pusdārgakmeņi” no Gulbenes nova-
da, Velta Pētersone no Jaunpiebalgas novada, z/s 
“Kaņe pītes” no Kocēnu novada, Līgatnes dabas takas 
(Līgatnes novads), Dace Rudzīte no Lubānas novada, 
SIA “Rezidence” no Madonas novada, SIA “Margold” 
no Mazsalacas novada, z/s “Tiltgaļi” no Naukšēnu 
novada, SIA “Diļļu sēta” no Pārgaujas novada, z/s 
“Sillakas” no Priekuļu novada, z/s “Jaun-Ieviņas” no 
Raunas novada, SIA “Zaļās pēdas” no Rūjienas nova-
da, SIA “Smiltenes koks” no Smiltenes novada, z/s 
“Lejas Ruķi” no Strenču novada, SIA “Mūrbūdu sidra 
darītava” no Valkas novada, SIA “Padtex Insulation” 
no Valmieras, SIA “Meļņi-3” no Varakļānu novada un 
SIA “RKB brīvības” no Vecpiebalgas novada.
Pasākuma dienā pirmizrādi piedzīvoja 26 videosižeti, 
kas veidoti par katru šāgada Vidzemes stāstu, kā arī 
pie lasītājiem devās brošūra “Vidzemes stāsti 2018”, 
kurā apkopoti stāsti par neatlaidību, spītību, gudrību 
un risku. Sagatavotie informatīvie materiāli pieejami 
gan Vidzemes plānošanas reģiona vietnē www.vidze-
me.lv un Vidzemes Uzņēmējdarbības centra mājas-
lapā http://invest.vidzeme.lv, gan arī vietnē www.
facebook.com (@VidzemesPlanosanasRegions).

Jaunrades konkurss “Vedējs 2018” Sēlijā

Foto: Sandra Grigorjeva
Noslēdzies jau tradicionālais biedrības “Lauku part-
nerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss “Vedējs 
2018”, kas šogad notika Krustpils novada Kūku pagas-
ta brīvdabas estrādē “Mārdadzis”.
Pērn nomināciju “Vedēji 2017” ieguva Mārīte un Gai-
tis Poļi no Krustpils novada, kuri uzvarētāja godu un 
konkursa noslēguma pasākuma rīkošanu 2019.  gadā 
nodeva “Vedējs 2018” laureātei  – Rubenes kultūras 
nama vadītājai, Jēkabpils novada kultūras koordina-
torei Intai Tomānei.
Konkursa mērķis ir rosināt partnerības teritorijas 
lauku ļaudis teikt labus vārdus par saviem kaimiņiem, 
pagasta iedzīvotājiem, kuri apliecinājuši savu pie-
derību laukiem ar izpalīdzību, sabiedrisko aktivitāti 
un optimismu. Šogad tika iesniegti desmit apraksti. 
Tradicionāli aprakstu varoņi ir dažādu lauku dzīves 

 http://invest.vidzeme.lv
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
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jomu pārstāvji – uzņēmēji, vietējās kopienas aktīvisti, 
skolotāja, kultūras dzīves organizētāja, kultūrvēstu-
riskas vietas uzturētāji un labi sava darba veicēji. 
Jauninājums: cilvēki tika aicināti rakstīt arī par lauku 
cilvēkiem, kuru aizraušanās un vaļasprieks padara 
daudzkrāsaināku arī apkārtējo cilvēku dzīvi.

Preilietim Jānim Plivdam – Jāzepa 
Pīgožņa balva ainavu glezniecībā

15. septembrī Preiļu Kultūras namā notika cetur-
tā Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā mākslas plenēra 
noslēgums un 4. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas aina-
vu glezniecībā pasniegšanas ceremonija.
Šogad Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu glezniecībā izstā-
de pulcēja 149 māksliniekus, kuri žūrijas vērtējumam 
iesniedza 264 darbus. Žūrijā darbus vērtēja māksli-
nieki Aldis Kļaviņš, Leontīne Pīgozne, Jānis Anmanis, 
Juris Ģērmanis, Sandra Krastiņa, Ilze Preisa un Agnija 
Ģērmane. Galvenās balvas pretendenti tika paziņoti 
izstādes atklāšanā Rīgas Sv. Pētera baznīcā 17. martā, 
un tie bija: Laila Balode, Indulis Landaus, Silvija 
Brigita Meškone, Ilze Muceniece-Adamaite, Pēteris 
Postažs, Jānis Plivda un Andris Vītols.
Ilgi gaidītākais un svarīgākais mirklis pasākumā bija 
konkursa laureāta paziņošana, ko atklāja žūrijas 
komisijas priekšsēdētājs mākslinieks Aldis Kļaviņš un 

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. 
Jāņa Strupuļa veidoto laureāta medaļu, Zelta diplo-
mu un Preiļu novada domes piešķirto naudas balvu 
3000 eiro apmērā saņēma mākslinieks Jānis Plivda 
ar darbu “Gaiļmuiža”.
Konkursā šogad tika paplašinātas robežas ar jauniedi-
bināto balvu jauniešiem Latvijas ainavu glezniecībā, 
aicinot tajā piedalīties 14‒18 gadus vecus jauniešus 
no mākslas skolām. Konkursā piedalījās 21 audzēknis 
no deviņām izglītības iestādēm. Žūrijā darbus vērtēja 
mākslinieces Laura Pīgozne un Signe Vanadziņa un 
kinorežisors un mākslinieks Jānis Streičs.
Godalgoto 3. vietu un Preiļu Mūzikas un mākslas 
skolas gādāto 50 eiro naudas balvu saņēma Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Vasilisa Mar-
duseviča ar darbu “Rīts” (pedagoģe Zanda Remerte), 
2.  vietu un 70 eiro naudas balvu saņēma Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkne Aleksan-
dra Kuksinoviča ar darbu “Saulriets” (pedagoģe Inga 
Onževa) un PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidussko-
las audzēkne Elza Cēsniece ar darbu “Jugla, Rīga, LV 
17” (pedagoģe Ilze Raudina). Augsto 1. vietu un nau-
das balvu 100 eiro apmērā ieguva PIKC Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskolas audzēkne Linda Gusta ar 
darbu “Prieks” (pedagoģe Gunta Stiere).
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā dibi-
nāta 2015. gadā, pasniegšanu iedibināja Rīgas dome 
un Preiļu novada dome sadarbībā ar Rīgas pašval-
dības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv.  Pētera 
baznīcas pārvaldi, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas 
muzeju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Māk-
slas akadēmiju, Jāņa Anmaņa jauno talantu atbalsta 
fondu, un idejas autoriem – kinorežisoru un glezno-
tāju Jāni Streiču un māksliniekiem Jāni Anmani un 
Jāni Strupuli. Balvas mērķis ir attīstīt un popularizēt 
Latvijas ainavu glezniecību, kā arī vienot Latvijas gal-
vaspilsētas un novadu kultūras dzīvi. 2015. gadā gal-
veno balvu saņēma Latvijas Universitātes profesors 
mākslinieks Roberts Muzis, 2016. gadā – māksliniece 
Silva Linarte un 2017. gadā – mākslinieks Aldis Kļaviņš.
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Rīgā veikti apjomīgi remontdarbi 
maģistrālajās ielās

Šajā būvniecības sezonā Rīgā veikti apjomīgi remont-
darbi vairākās maģistrālajās ielās, kopumā ieguldot 
vairāk nekā 7,2 miljonus eiro un izbūvējot 140 177,43 
m² asfaltbetona. Remontdarbi turpinās uz Salu tilta, 
Augusta Deglava satiksmes pārvada, uzsākta arī Lubā-
nas un Juglas ielas satiksmes apļa pārbūve. Savukārt 
autovadītāju ērtībām vairākās Rīgas ielās izbūvētas 
jaunas īslaicīgās autostāvvietas: Valdeķu, Rušonu un 
Ēbelmuižas ielā. Kopumā izbūvētas stāvvietas 109 au-
tomašīnām.

Mārupē būvē ielas un ierīko 
kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas 
vietu
Augustā sākās būvdarbi četrās Mārupes ielās – Zemtu-
ru, Spulgu, Riekstu un Atvaru ielā –, lai izbūvētu bruģa 
segumu un ielas apgaismojumu. Darbus paredzēts 
pabeigt līdz decembra sākumam. Pašvaldība turpina 
arī īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansētu projektu par uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras izveidi, kura gaitā tiek 
pārbūvēts ceļš C16 posmā no ceļa C15 (Alpi–Dumpji) 
līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku iela posmā no īpašuma 
Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļš C15 posmā 
no C16 līdz Stīpnieku ceļam.

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstītā 
projekta “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā” gai-
tā tiek sakārtota vides infrastruktūra. Līdz 2019. gada 

jūlija beigām pie Skultes notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtām izveidos decentralizēto kanalizācijas notek-
ūdeņu pieņemšanas punktu, lai novadā nodrošinātu 
nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas 
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Pagaidām tu-
vākā notekūdeņu nogādāšanas vieta mārupiešiem ir 
Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Rīgā, 
kas attāluma dēļ šo pakalpojumu ievērojami sadār-
dzina.

Saimnieciskie darbi Babītes novadā

Vasarā Babītes novadā tika pārbūvēts autoceļš C12, 
Vārpu ceļš Dzilnuciemā, Meža ielas posms Babītē, 
Skolas iela Piņķos, Alstu iela Spilvē, Augļu un Ziedu 
ielas posms Priežciemā, pašvaldības autoceļa C108 
Straupes ceļa posms Gātciemā, kā arī atjaunota stāv-
laukuma asfaltbetona sega Rīgas ielā Piņķos un vairā-
kās ielās pārbūvēts ielu apgaismojums.
Turpinoties Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūvei, atjau-
notas divas caurtekas Stropu ielā un caurteka uz auto-
ceļa C57 un Spilvē iztīrīts meliorācijas grāvis.

Jūrmalā remontē ielas un atjauno 
trotuārus un iekšpagalmus

Jau kopš pavasara kūrortpilsētā norisinās aktīvi re-
montdarbi  – tiek veikts ielu seguma kapitālais re-
monts, atjaunoti un izbūvēti trotuāri, iebrauktuves un 
iekškvartāli daudzdzīvokļu namu pagalmos, asfaltē 
grantētās ielas, atjauno veloceliņu un veic kārtējos 

Infrastruktūra – ceļi, ielas, ūdens un siltumsaimniecība
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seguma uzturēšanas darbus. Ielu un ceļu infrastruk-
tūras attīstībai Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā 
šogad plānoti 6,2 miljoni eiro – gandrīz uz pusi vairāk 
līdzekļu nekā pērn.

Engures novadā pabeigta ceļa Ercmaņi–
Jelgavas šoseja pārbūve

Engures novada pašvaldība pērnā gada nogalē uzsāka 
projektu “Uzņēmējdarbības attīstība Smārdes pagas-
tā” ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi, pārbū-
vējot pašvaldības autoceļu posmu Ercmaņi–Jelgavas 
šoseja. Šis ceļš ar Jelgavas šoseju savieno teritoriju, 
kurā darbojas divi uzņēmumi, atrodas dzīvojamās 
mājas un zemnieku saimniecības. Būvdarbi tika veikti 
divos posmos: pagājušā gada nogalē izveidoja grants 
seguma pamatni, bet šovasar pabeigta asfaltbetona 
seguma izveide. 85% no projekta izmaksām līdzfinan-
sētas no ERAF, 3,75% sedz valsts budžeta dotācija, bet 
11,25% ieguldījusi pašvaldība.

Tukuma novadā pārbūvēti vairāk 
nekā 40 km pašvaldības autoceļu, 
pilsētā sakārto Slocenes ielu un 
siltumsaimniecību
Tukuma novada pašvaldība pabeigusi būvniecību 
plānotajos 15 pašvaldības autoceļu posmos, kopā 
pārbūvēti 42,85  km. Darbi veikti Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstības (ELFLA) pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” projektā, un būvniecība notika visos nova-
da pagastos. Kopā 15 pašvaldības autoceļu pārbūves 
izmaksas ir 2,5 miljoni eiro.
Ar ELFLA atbalstu projektā “Pašvaldības autoceļu pār-
būve Tukuma novadā, 2. kārta” plānots pārbūvēt vēl 
piecus pašvaldības autoceļu posmus 12,96 km garu-
mā: Ezernieki‒Jaunpļavas‒Rindzele Zentenes pagastā, 
Abavnieki‒Eglītes ceļš Jaunsātu pagastā, Centrs–Cīruļi 
Lestenes pagastā, Ozolpils ceļš‒Lestenes ceļš Degoles 
pagastā un Džūkste‒Pienava Džūkstes pagastā.
9. augustā Tukumā tika parakstīts akts par Slocenes ie-
las 1. kārtas (posmā no krustojuma ar Jelgavas ielu līdz 
Slocenes ielai 4) pieņemšanu ekspluatācijā. Līdz ar to 
pabeigta galvenā ielas būvniecība ERAF līdzfinansēta-
jā projektā “Degradētās teritorijas sakārtošana Jaun-
tukuma mikrorajonā”. Slocenes ielā veikta pilna segas 
konstrukcijas izbūve, lietusūdens kanalizācijas, ielas 
apgaismojuma, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un 
sakaru kabeļu kanalizācijas izbūve/pārbūve.

SIA “Tukuma siltums” īsteno ES Kohēzijas fonda pro-
grammas SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un 
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgā-
dē” līdzfinansētu projektu par siltumavota pārvaldes 
sistēmas efektivitātes paaugstināšanu Tukuma pilsētā, 
ko paredzēts pabeigt līdz 2020.  gada 15.  februārim. 
Projekta pirmais etaps, kurā rekonstruēti Kurzemes 
ielas maģistrālie siltumtīkli, noslēdzies šoruden, un 
10.  septembrī uzņēmums uzsāka projekta otro daļu 
“Siltumtīklu rekonstrukcija Zemītes ielas katlumājas 
rajonā Tukumā”. Tajā paredzēts rekonstruēt siltumtra-
ses posmu apmēram 845 m garumā un vecos, nolie-
tojošos tērauda cauruļvadus nomainīt pret jaunām, 
rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm.

Kandavas novadā izveidots 
stāvlaukums pie Cēres pagastnama 
un turpinās siltumapgādes sistēmas 
sakārtošana

Kandavas novada dome īstenojusi projektu “Stāvlau-
kuma izveide pie Cēres pagasta administratīvās ēkas”. 
Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 13 000 eiro, ko 
veido arī pašvaldības ieguldījums 5426,92 eiro apmē-
rā.
26. jūlijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
(CFLA) un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 
tika parakstīts līgums par ES fonda projekta “Siltum-
apgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īste-
nojot jauna posma būvniecību Kandavā” realizāciju. 
Projekts paredz Kūrorta ielas katlumājas slēgšanu, lai 
ēkas pievienotu jaunajai centrālajai pilsētas katlumā-
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jai. Projektam atvēlētais laiks ir 24 mēneši.
Siltumapgāde tiks uzlabota arī Vānes pagastā, kur vēl 
šoruden katlumājā malkas apkures katlus nomainīs 
uz diviem kokskaidu granulu katliem ar kopējo jaudu 
400 KW, izbūvēs skursteni, granulu tvertni, trīs siltum-
mezglus un veiks katlu apsaisti.

Talsos vērienīga ielu infrastruktūras 
pārbūve, Stendē ūdenssaimniecības 
būvdarbi, Laucienē atjaunota 
katlumāja

Īstenojot projektus “Transporta infrastruktūras attīstī-
ba Talsu pilsētā” un “Publiskās infrastruktūras attīstība 
Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināša-
nai”, tiks pārbūvēta Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas 
iela Talsos. Abiem projektiem būvdarbus veiks SIA 
“Talce”. 17.  jūlijā Talsu novada domes priekšsēdētājs 
Dainis Karols un SIA “Talce” Valdes priekšsēdētājs 
Gints Karols svinīgi parakstīja līgumu par darbu uzsāk-
šanu.
SIA “Talsu ūdens” augustā uzsāka būvdarbus Stendes 
pilsētā, īstenojot ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstības projekta 2. kārtu. Projekta kopējās izmaksas 
ir tuvu pusotram miljonam eiro, Kohēzijas fonda at-
balsts paredzēts 73,71% apmērā.
SIA “Talsu namsaimnieks” turpina ieguldīt siltumener-
ģijas ražošanas un pievades infrastruktūras uzlabo-
šanā. Piesaistot ES finansējumu, sākta Laucienes kat-
lumājas pilnveidošana. Tajā nomainīts apkures katls, 
ieviešot kombinēto kurināmo – šķeldu un granulas.

Rojā izbūvēts piebraucamais ceļš pie 
pludmales

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvi-
jas partneriem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu un Rojas, Engures, Ventspils un Salacgrīvas 
novadu) un Igaunijas pārstāvjiem piedalās pārrobe-
žu INTERREG Igaunijas–Latvijas sadarbības program-
mas 2014.–2020. gadam projektā “Drošība piekrastē 
un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā – Safe Sea”. Šajā 
projektā Rojas novada pašvaldība izbūvējusi piebrau-
camo ceļu ar apgriešanās laukumu, lai pludmalei un 
jūrai varētu piekļūt ar VUGD transportu un glābšanas 
laivām, kas ir ļoti svarīgi vides avārijas gadījumos.

Labiekārtots stāvlaukums būs 
Dundagas novada Kolkā

Dundagas novadā notiek darbi projektā “Dabu un 
vidi saudzējoša tūrisma veicināšana Kolkas piekrastē”, 
kas guvis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
atbalstu. Projekta gaitā tiek labiekārtots stāvlaukums 
Kolkā netālu no Kolkas evaņģēliski luteriskās baznī-
cas. Laukumā izbūvē bruģa segumu, apgaismojumu, 
elektrības un ūdensapgādes infrastruktūru. Laukums 
izplānots tā, lai nodrošinātu stāvvietas gan vieglajām 
automašīnām, gan autobusiem un kemperu auto. Tā-
pat laukumā būs pieejama ūdens ņemšanas vieta un 
nojume ar galdiem un soliem, kā arī teritorijā izbūvēs 
infrastruktūru bezmaksas bezvadu interneta nodroši-
nāšanai.

Ventspils novada Vārvē asfaltēts 
pašvaldības autoceļš, Užavā jauna 
katlumāja, Popē veikti ieguldījumi 
infrastruktūrā
Ventspils novada Vārves pagastā veikta Dārzniecības 
un Liezdes ceļa pārbūve, grants seguma vietā ieklā-
jot asfaltu. Dārzniecības ceļš noasfaltēts 1200 metru, 
Liezdes ceļš – 840 m garumā. Projekta gaitā 130 metru 
garumā izbūvētas caurtekas. Pašvaldība šajā projektā 
ieguldījusi savu finansējumu 203  908 eiro apmērā. 
Tajā iesaistījušies arī uzņēmēji, apņemoties radīt jau-
nas darbvietas vai investēt nemateriālajos ieguldīju-
mos un pamatlīdzekļos, kopā piedāvājot septiņas 
darbvietas un ieguldot attīstībā 766 904 eiro.

http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/3754-uzava-atklata-katlumaja
http://www.ventspilsnovads.lv/aktualitates/3754-uzava-atklata-katlumaja
http://www.ventspilsnovads.lv/213-pasvaldiba/projektipasvaldiba/projekti-2018/3750-popes-pagasta-veikti-ieguldijumi-uznemejdarbibas-attistibai
http://www.ventspilsnovads.lv/213-pasvaldiba/projektipasvaldiba/projekti-2018/3750-popes-pagasta-veikti-ieguldijumi-uznemejdarbibas-attistibai
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Ventspils novada pašvaldības uzņēmums “VNK ser-
viss” Užavā īstenojis siltumapgādes projektu, uzceļot 
pagastā katlumāju, izbūvējot jaunas siltumtrases un 
ierīkojot daudzīvokļu ēku iekšējo siltumapgādes sis-
tēmu. Katlumājai pieslēgtas ne tikai sešas daudzdzī-
vokļu mājas, bet arī Užavas pamatskola, tautas nams 
un pagasta pārvaldes ēka. Kurināšanai tiks izmantota 
šķelda, katlumājā ir divi apkures katli: vienam jauda 
ir 300, otram – 700 MWh, to darbinās ziemā. Užav-
niekiem tagad pieejams arī siltais ūdens, turklāt trīs 
daudzdzīvokļu mājās, kurās ir pašvaldības īres dzī-
vokļi, iemītnieki paši varēs noteikt, kad pieslēgties ap-
kurei, un regulēt temperatūru.
Savukārt Popē ar projekta “Uzņēmējdarbības attīstī-
bai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils 
novada Popes pagastā” palīdzību ieguldījumi veik-
ti ceļos: autoceļam Po40 “Meždārzi” 187  m garumā 
nomainīts segums (asfalts), ierīkota caurteka un pieci 
apgaismojuma stabi, autoceļā Po23 “Kalnmeža ceļš” 
izbūvēts apgaismojums ar sešiem apgaismes stabiem.

Ventspilī pārbūvēts Vidumupītes tilts 
un būvē jaunus siltumtīklus

Kuldīgas ielā pie Reņķa dārza pabeigta Vidumupītes 
“Sarkanā tiltiņa” rekonstrukcija, uzlabojot tā inženier-
tehnisko stāvokli. Tiltam pārbūvētas nesošās kon-
strukcijas, atjaunota velve, izbūvēts jauns segums ar 
betona bruģakmeni brauktuvei un gājēju ietvei mala, 
klinkera bruģa segums, atjaunoti četri esošie un uzstā-
dīti astoņi jauni norobežojošie granīta balsti, kas sa-
vienoti ar ozolkoka margām, atjaunotas un betonētas 
tilta atbalstsienas, veikta velves galu dekoratīvā apda-
re ar māla ķieģeļiem un tilta fasāžu krāsošana.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” 28.  augustā pa-
rakstīja būvdarbu līgumu par jaunu siltumtīklu būv-
niecību Ganību ielā 30 un 32. Projektā “Centralizētu 
siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” kopumā 
Ventspilī tiks izbūvēti 11 jauni siltumtīklu posmi, kā 
rezultātā Brīvības ielas 38 katlumājas zonā būs ie-
spējams pieslēgt 19 jaunus patērētājus. Piesaistot ES 
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, jauni siltumtīkli 
Ventspils pilsētā tiks izbūvēti 2,8 km garumā. Projekta 
darbības īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ar 
CFLA ir 24 mēneši.

Kuldīgas novadā veic uzlabojumus 
pagastos un uzlabo ceļus

Uz valsts ceļiem lielākā daļa būvdarbu, kas šogad nori-
sinājās Kuldīgas novada teritorijā, jau noslēgušies. Pēc 
pārbūves būtiski uzlabots puskilometru garais posms 
Saldus ielā no Valciņu ielas līdz Ventas ciemam. Te bez 
brauktuves seguma atjaunošanas sakārtotas arī auto-
busa pieturas un uzbūvēts gājēju celiņš. Ērtāka brauk-
šana nu ir arī Īvandes un Ēdoles virzienā, jo sakārtots 
14  km garais ceļa Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne posms. 
Sakārtots arī 6 km garš autoceļa Kuldīga–Aizpute–Līči 
posms no Vecvilgāles līdz Turlavai. Grants seguma 
divkārtu virsmas apstrāde (melnais segums) veikta 
10,29 km garā ceļa Lutriņi–Kabile posmā. Līdz novem-
bra vidum turpināsies tilta būvniecība Rendā.
Kuldīgā uzlaboti 2  km grantēto ielu. Asfaltēšanas iz-
maksas ik gadu aug, un pašvaldībai pieejamie bu-
džeta līdzekļi diemžēl ir nepietiekami, lai noasfaltētu 
visas grantētās ielas, kuru kopgarums sasniedz 38 ki-
lometrus. Nolemts grantētajās ielās pakāpeniski veikt 
divkāršo virsmas apstrādi. Šogad darbi jau pabeigti ra-
jonā starp Apšu, Vidus, Ventas un Jaunsaimnieku ielu. 
Veidojot nākamā gada budžetu, ieplānots paredzēt 
līdzekļus grantēto ielu divkāršās virsmas apstrādes 
turpināšanai.
Pagastu pārvaldes, izmantojot tām piešķirtās valsts 
autoceļu fonda mērķdotācijas, vasarā turpinājušas 
gādāt par ceļu sakārtošanu un problēmu novēršanu: 
greiderēti autoceļi, labotas bedres, likvidēti izska-
lojumi, rakti grāvji, tīrītas un nomainītas caurtekas, 
būvētas drenāžas vietas, noņemts apaugums, veikta 
ceļa klātnes planēšana, appļautas ceļmalas. Asfalta 
segums, virskārtu apstrādājot ar šķembām, atjaunots 
Ēdolē, Īvandē un Kazdangas ceļā. Pa spēkam bijuši arī 
tiltu darbi: saremontēts tilts pār Rudupi uz autoceļa 
Palejas–Krišjāņi–Ošenieki un Rumbas pagastā izbū-
vēts gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei.
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Aizputes novadā būvē kanalizācijas un 
siltumtīklus
Aizputes novadā pārbūvē autoceļu A16 Rokaiži–Cildi 
vairāk nekā 3 km garumā un autoceļu Avotiņi–Lapsi-
ņas, Gruntskalni, Kaltiņi. Projektā paredzēta arī Ante-
nieku tilta konusa nostiprināšana.
SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” realizē vairāk 
nekā vienu miljonu eiro vērto ES Kohēzijas fonda pro-
jektu “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve 
Aizputē”, kur KF finansējums veido 81,12% no attieci-
nāmajiem izdevumiem.

SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” realizē Kohē-
zijas fonda 40% apmērā līdzfinansētu projektu “Sil-
tumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve 
Aizputē”. Darbi sākās Kalvenes ielā, bet uz 1. septem-
bri siltumtīkli izbūvēti jau 255 m garumā (kopējais sil-
tumtrases garums ir 825 m).

Durbes novadā atjaunoti trīs autoceļi 
un pārbūvēs Ganību ielu Durbē

Durbes novadā pabeigta trīs novadu autoceļu atjau-
nošana. Jūlijā ekspluatācijā tika nodots autoceļa Dur-
be–Lielarāji 3,22 km garš posms Durbes pagastā, bet 
septembrī pieņēma divus ceļus  – Upesputriņi–Mālu 

krogs 1,97  km garu posmu Dunalkas pagastā un au-
toceļa Mazlāņi–Zviedri izremontēto 2,53  km garo 
posmu Vecpils pagastā. Projekti tika realizēti Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”.
Ar Lauku attīstības programmas palīdzību notiek arī 
Ganību ielas posmu pārbūve Durbē, kur veic pamata 
stiprināšanu, klātnes izbūvi, tīra esošos un izrok jau-
nus grāvjus, kā arī izbūvē caurtekas.

Grobiņas novadā sakārtoti vēl astoņi 
kilometri ceļu

ELFLA līdzfinansētajā projektā “Grobiņas novada au-
toceļu un ielu ar grants segumu būvniecība vai pār-
būve, 2. kārta” pārbūvēti šādi Grobiņas novada grants 
ceļi vai to posmi gandrīz 8 km garumā: Ezeres auto-
ceļš–Iļģi–Rīgas autoceļš; Rīgas autoceļš–Aļļi–Kerami-
ka–Rolava un Rolava–Tāši; Bārtas autoceļš–Limbiķi–
Ālande; Elkukalns–Krauzes; Ērgļu ceļš; Silarāji–Lanku-
ti. Būvdarbi visos sešos posmos ir pilnībā pabeigti un 
nodoti ekspluatācijā.

Liepājā remontē ielas un tiltu un 
parakstīti nozīmīgi līgumi
Lai sagatavotu nepieciešamo infrastruktūru kempinga 
izveidei Liepājā, tiek veikta Vētru, Klaipēdas un Rie-
tumkrasta ielas pārbūve. Šo ielu posmi slēgti satik-
smei līdz 22. decembrim. Darbi tiek īstenoti projektā 
“Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdar-
bības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju 
Liepājā”.

Pēc remontdarbiem gājēju un autotransporta satik-
smei atkal ir atvērts Oskara Kalpaka tilts. Nomainīts 
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tilta labās puses gultnis, kas bojāja pārējo tilta izgrie-
šanas mehānismu un radīja ekspluatācijas riskus. Arī 
turpmāk Oskara Kalpaka tilts kuģu satiksmei tiks iz-
griezts piecas reizes diennaktī. To noteiktajos laikos 
neizgriež, ja vēja ātrums pārsniedz 10  m/s vai arī ja 
kuģu manevri nav plānoti.
Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde un SIA “FeLM” 
23. augustā parakstīja nodomu protokolu par indus-
triālā parka Liepājā attīstību. Industriālā parka izvei-
des mērķis ir attīstīt Liepājas pilsētas teritoriju 120 ha 
platībā, tuvāko 15 gadu laiku piesaistot investīcijas 
augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības veikša-
nai un radot 1000 jaunas, labi apmaksātas darbvietas.
14. septembrī LSEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš un SIA 
“Fima” Valdes priekšsēdētāja Olita Augustovska pa-
rakstīja līgumu par Liepājas ostas dzelzceļa pievad-
ceļu pārbūvi un atjaunošanas otrā etapa darbiem, kas 
paredz papildu dzelzceļa posma izbūvi starp Liepā-
jas ostu un Liepājas dzelzceļa staciju. Plānotie darbi 
notiek ES Kohēzijas fonda projektā “Liepājas ostas 
sauszemes pievadceļu attīstība” un saskaņā ar līgu-
mu jāveic 270 dienu laikā. Kopumā līdz 2019.  gada 
beigām paredzēts izbūvēt un rekonstruēt sliežu ceļus 
2632 metru garumā, t.sk. 1815 m ir jaunbūvējami slie-
žu ceļi, bet 817 metri pārbūvējami.

Nīcas novadā pārbūvē grants ceļus

Projekts “Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbū-
ve” tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta iecerē “Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos”. Tiek pārbūvēti astoņi ceļu posmi, kas apvienoti 
piecos tehniskajos projektos (Kamenes–Paipu dam-
bis; Centrs–Žūrnieki; Pūpoli–Zirģeļi–Peņķi un LŪKSP; 
Šmitas–Kranti un Lībieši‒Kāši; Jaunzemji–Ķaupeļi un 
Jūrmalciems–Meķis), kopumā veicot pārbūvi 18 kilo-
metru garumā.

Skrundas novada pašvaldība plāno 
sakārtot meliorācijas sistēmu

Skrundas novada pašvaldība iecerējusi piešķirt paš-
valdības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
statusu novada teritorijā esošajām ūdensnotekām 
ar šādiem ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikato-
ra kodiem 36581:17; 36581:18; 36581:19; 36581:16, 
36581:20. Šāds statuss saskaņā ar Meliorācijas likumu 
piešķirams koplietošanas meliorācijas sistēmai, kas 
būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritori-
jas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauk-
saimniecības un mežu teritorijās vai infrastruktūras 
objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, 
pašvaldības polderos). Statusa piešķiršana nemaina 
zemes īpašuma tiesības, tas dod iespēju pašvaldībai 
tīrīt grāvjus privātīpašumā, piesaistot ES vai citu finan-
šu instrumentu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus.

Saldū notiek būvdarbi Lielajā ielā

Saldū aktīvi noris Lielās ielas rekonstrukcija posmā no 
Skrundas ielas līdz Celtnieku ielai, kur jau veikta vecā 
asfalta frēzēšana. No Lielās ielas atgūtais frēzmateriāls 
tiks uzklāts gandrīz 4 km garumā uz blakus esošajām 
grants seguma ielām. Šogad atgūtais frēzmateriāls jau 
uzklāts Zaļajā ielā no Lielās līdz Ganību ielai un Vara-
vīksnes ielā no Bērzu līdz Šķērsu ielai, pārējās ielas tiks 
sakārtotas nākamgad.

Aucē pēc pārbūves atklāta Miera iela

Aucē īstenots vērienīgs infrastruktūras attīstības pro-
jekts, kā rezultātā aucenieki un viesi nu var pārvie-
toties pa kvalitatīvu ielu. Pērn oktobra sākumā tika 
parakstīta vienošanās starp Auces novada pašvaldību 
un CFLA par projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Auces pilsētā” 
īstenošanu. Šogad visi būvdarbi un labiekārtošanas 
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darbi tika pabeigti, un 26. jūlijā notika Miera ielas svi-
nīga atklāšana ar satiksmes ministra Ulda Auguļa un 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska dalību. Īstenojot šo 
projektu, veikta ūdensapgādes, sadzīves kanalizāci-
jas, lietusūdens kanalizācijas, siltumapgādes, elektro-
apgādes un elektronisko sakaru tīklu pārbūve, kā arī 
gājēju ietvju pārbūve un ielas brauktuves atjaunošana 
Miera ielā 680 m un Bēnes ielā 100 m garumā.

Dobeles novadā pārbūvēts posms 
Buķelis–Ielejas un vēl divi ceļi
6. septembrī tika svinīgi atklāts autoceļš Buķelis–Ie-
lejas, kas pārbūvēts Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
finansētajā projektā “Autoceļu pārbūve uzņēmējdar-
bības attīstībai Dobeles novadā”. Ceļa pārbūve tika 
veikta 3,416 km garumā.

19. septembrī, piedaloties satiksmes ministram Uldim 
Augulim un Dobeles novada domes priekšsēdētājam 
Andrejam Spridzānam, Dobeles novadā svinīgi tika 
atklāti divi pārbūvēti ceļi: Ļuku ceļš Annenieku pagas-
tā un Miltiņu ceļš Bērzes pagastā. Abi šie ceļi pārbū-
vēti LAD finansētajā projektā par autoceļu pārbūvi uz-
ņēmējdarbības attīstībai Dobeles novadā. Ļuku ceļš 
pārbūvēts visā 7,2  km garumā, un tas savieno divus 
valsts autoceļus: autoceļu P97 Jelgava–Dobele–An-
nenieki un autoceļu V1129 Naudīte–Slagūna–Upenie-
ki. Miltiņu ceļš jeb, precīzāk, autoceļš P97–Vērpīši un 
Salmiņi–Virkus muiža Bērzes pagastā ir pārbūvēts visā 
3,33 km garumā un savieno valsts autoceļu P102 Do-
bele–Jaunbērze un Miltiņu ciemu, kur tālāk savieno-
jas ar valsts autoceļu P97 Jelgava–Dobele–Annenieki.

Tērvetes novadā asfaltē vairākus ceļus
Tērvetes novadā 20. augustā sākās pašvaldības ceļu 
Dobeles šoseja–Laktas un Zemzari–Pilskalni asfaltēša-
na. Darbi notiek ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projektā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes 
novadā”, un tos plānots pabeigt līdz 30. novembrim.

Savukārt valsts vietējā autoceļa Tērvete–Penkule 
posms 400 m garumā Tērvetē – gar Tērvetes kapiem 
Labrenču māju virzienā  – jau ieguvis jaunu segumu. 
Tā ir alternatīva cietajam segumam uz autoceļiem, kur 
auto plūsma un iedzīvotāju skaits ekonomisku apsvē-
rumu dēļ neļauj izvēlēties dārgāko asfalta segumu, tā-
pēc būtiski lētāk ir izmantot grants virsmas apstrādes 
metodi.

Vecumniekos veikta dubultās virsmas 
apstrāde Liepu un Upes ielā

Augusta sākumā Vecumniekos Liepu un Upes ielas 
autoceļa virsma ieguvusi asfaltam līdzīgu segumu: 
veikta dubultās virsmas apstrāde. Kopumā ceļa dar-
biem no pašvaldības budžeta iztērēti 51 769 eiro. Lie-
lākie ieguvēji ir iedzīvotāji, kuri dzīvo ceļa tuvumā, jo 
segums pilnībā novērš putēšanu, savukārt autovadītā-
jiem tiek nodrošināti komfortabli braukšanas apstākļi.

Bauskas novada Codē asfaltēta 
Zemgaļu iela un atjaunoti pieci grants 
ceļu posmi Brunavas pagastā

17. septembrī Bauskas novada Codes pagasta iedzī-
votāji kopā ar Bauskas novada pašvaldības vadību 
un speciālistiem kopīgi atklāja noasfaltēto Zemgaļu 
ielu. Padsmit codiešu kopā ar Bauskas novada do-
mes priekšsēdētāju Arnoldu Jātnieku, priekšsēdētāja 
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vietnieku Voldemāru Čaču, Codes pagasta pārvaldes 
vadītāju Daci Šķiliņu un kultūras pasākuma organiza-
tori Codes pagastā Solvitu Rotbergu, Codes folkloras 
kopas “Dreņģeri” izdziedāto dziesmu pavadīti, kājām 
mēroja 900 metrus garo Zemgaļu ielu. Tās iedzīvotāji 
bija atsaukušies aicinājumam izrotāt māju iebrauca-
mos ceļus un pagalmus, sarūpējot ziedu pušķus ceļ-
malā, izrotājot pastkastītes, un čaklākie pat izveidoja 
“ābolu vannu”, no kuras garāmgājēji varēja baudīt gar-
dus un sulīgus ābolus.
Ar ELFLA finansējuma palīdzību īstenots piecu grants 
ceļu posmu pārbūves projekts Brunavas pagastā, kur 
tie bija ļoti sliktā stāvoklī. Projektā veikta ceļa Stūr-
maņi–Ķirķeļu kapi posma pārbūve 2,762  km garu-
mā, ceļa Saulītes–Lobgale posma pārbūve 2,734  km 
garumā, ceļa Ķirķeļu kapi–Silenieki posma pārbūve 
1,163  km garumā, ceļa Ezeriņi–Zītari posma pārbūve 
0,952 km garumā, uzklājot arī asfalta segumu, un ceļa 
Ērgļi–Saules posma pārbūve 1,639 km garumā.

Iecavas novadā īsteno nozīmīgus 
infrastruktūras projektus
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansējumu 90% apmērā tiek realizēti divi pro-
jekti  – autoceļa V1040–Roņi–Tāmas–Renceles–A7 
pārbūve un pašvaldības nozīmes koplietošanas 
ūdensnoteku pārbūve Zālītē un pie Sila kapiem, kur 
grāvju kopējais garums ir gandrīz 4 km.
10. septembrī tika uzsākti Ģedules upes tilta restaurā-
cijas darbi, un plānots, ka tos pabeigs vēl šogad. Gājē-
ji tiltu var šķērsot, bet autosatiksme tiek organizēta pa 
apbraucamo ceļu – Rīgas un Edvarta Virzas ielu.
Iecavā turpinās ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstības projekta otrā kārta, kurā tiek izbūvēti jauni 
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli. Projekta ko-
pējās izmaksas ir vairāk nekā četri miljoni eiro.

Šī vasara Iecavas novadā iezīmīga ar vairākiem infra-
struktūras projektiem. Viens no tiem ir pašvaldības 
aģentūras “Iecavas veselības centrs” teritorijas lab-
iekārtošana: rekonstruē esošos un izbūvējot jaunus 
stāvlaukumus, atjauno ietves un pandusu, izbūvē 
jaunu ēkas drenāžas un lietus kanalizācijas sistēmu, 
atjauno apgaismojumu, ierīko soliņus un veic apzaļu-
mošanu. Robežu un Raiņa ielas posmos izbūvē ielas 
apgaismojumu, un plānots, ka līdz gada beigām darbi 
sāksies arī Vītolu ielā.

Jelgavas novadā atklāts ceļa posms pie 
Līvbērzes, veido apgaismojumu Vircavā 
un izbūvēs jaunu pašvaldības ceļu
7. septembrī satiksmes ministrs Uldis Augulis kopā ar 
VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvjiem iepazinās ar būv-
darbu gaitu uz autoceļa Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98), 
kā arī kopā ar Jelgavas novada un Līvbērzes pagasta 
pašvaldību vadītājiem atklāja to ceļa posmu, kur dar-
bi jau pabeigti. Remontdarbi noslēgušies posmā no 
tilta pār Auci līdz krustojumam ar Liepājas šoseju (A9) 
(5,30.–23,92.  km). Ceļa posmam atjaunots segums: 
tika labots ceļa profils un veikta virsmas apstrāde, 
atjaunotas un iztīrītas caurtekas, uzstādītas jaunas 
barjeras pie tilta pār Vecbērzi, atjaunotas 24 autobu-
su pieturvietas. Būvdarbiem finansējums 1,9 miljonu 
eiro apmērā piešķirts no valsts budžeta. Būvdarbi vēl 
turpinās šā paša autoceļa posmā no Jelgavas līdz til-
tam pār Auci (0,0.‒5,3. km). Vairāk nekā pusē posma 
ceļš tiek pārbūvēts līdz pamatiem. Būvnieki pārbūvē 
tiltu pār Auci, bet krustojumā ar autoceļu Jelgava–Do-
bele–Annenieki (P97) pie Jelgavas izbūvē rotācijas 
apli. Posmā tiks ieklātas trīs asfalta kārtas. Šo būvdar-
bu līgumcena ir 4,8 miljoni eiro, ko 85% apmērā līdz-
finansē ERAF. Būvdarbus plānots pabeigt līdz šā gada 
beigām.

Jelgavas novada pašvaldība augusta izskaņā Vircavas 
pagastā uzsāka labiekārtot divus ielu posmus Plato-
nes un Jelgavas ielā, lai izbūvētu jaunu apgaismoju-
mu. Darbiem tiek izmantoti Jelgavas novada pašval-
dības budžeta līdzekļi no autoceļu fonda 52 000 eiro 
apmērā.
Attīstot infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam, 
Jelgavas novada dome 22. augusta sēdē atbalstīja lē-
mumprojektu, kas paredz šoruden Līvbērzes pagastā 
izbūvēt jaunu pašvaldības autoceļu Kūdras purvs–
Mellene. Ceļa izbūve 574 metru garumā noritēs AS 
“Latvijas valsts meži” valdījumā nodotajā īpašumā 
“Mellene” Līvbērzes meža iecirkņa 172. kvartālā. Ceļš 
sāksies no pašvaldības autoceļa Svētvaldes–SIA “La-
flora”–purvs un turpināsies līdz īpašuma “Melnā oga” 
robežai. Autoceļa izbūves izmaksas plānots segt no 
Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņe-
mot aizņēmumu Valsts kasē 154 025 eiro apmērā.
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Jelgavā labiekārtota Romas un 
Dzelzceļnieku iela, saremontēts tilts 
pār Svētes upi un sākti darbi Loka 
maģistrālē
Kopš aprīļa beigām Romas ielas posmā no Zemeņu 
līdz Turaidas ielai izbūvēta lietusūdens kanalizācija un 
caurtekas, ieklāts asfalts un veikta labiekārtošana. No-
asfaltētajā Romas ielas posmā izbūvēti trīs ātrumvaļ-
ņi, uzklāts horizontālais marķējums, sakoptas arī ceļa 
malas un grāvju nogāzes.
Augustā Dzelzceļnieku ielas posmā no Eduarda Vei-
denbauma ielas līdz Rūpniecības ielai pēc kanalizā-
cijas tīklu izbūves atjaunots brauktuves asfaltbetona 
segums 145 m garumā. Kopējais uzklātais asfaltbetona 
laukums – 960 m².
8. augustā Bāra ceļā satiksmei tika atvērts tilts pār 
Svētes upi, kam veikts bojātā klāja remonts. Tilts pa-
redzēts vieglā transporta kustībai: tam noteikts masas 
ierobežojums līdz 3,5 t.

Jelgavas pilsētas pašvaldība, piesaistot ES finansēju-
mu nacionālas nozīmes centru integrēšanai Eiropas 
vienotajā transporta tīklā (TEN-T), rekonstruēs Loka 
maģistrāli no Kalnciema ceļa līdz pilsētas adminis-
tratīvajai robežai 4733 metru garumā. Iela iekļaujas 
perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu apvedceļā, ko 
veido Loka maģistrāle, perspektīvais Ziemeļu šķērso-
jums (pāri Lielupei un Driksas upei) un Atmodas iela. 
Septembrī tika uzsākta Loka maģistrāles rekonstrukci-
ja. Šogad darbi notiks posmā no Kalnciema ceļa līdz 
Bērzu ceļam un no Rubeņu ceļa līdz pilsētas admi-
nistratīvajai robežai. Paredzēts ne tikai atjaunot tran-
zītielu un izbūvēt četrus apļveida krustojumus, bet 
arī rekonstruēt inženierkomunikācijas, ielu apgais-
mojumu, rekonstruēt pārvadu pār dzelzceļu, izbūvēt 
gājēju un veloceliņus, automašīnu stāvvietas, atpūtas 
vietas ar soliņiem, velostatīviem un atkritumu urnām, 
atjaunot pieturvietas un pie pilsētas robežas izveidot 
atpūtas vietu ar karti tūristiem.

Ozolnieku novada Garozā atkal ir 
gājēju tilts pār Iecavas upi un nodoti 
ekspluatācijā pirmās kārtas būvdarbi 
Raubēnu ciemā
15. jūlijā Ozolnieku novada Garozas ciema iedzīvotāji 
neslēpa prieku un gandarījumu, sperot pirmos soļus 
uz jaunatklātā tilta pār Iecavas upi pie Garozas pa-
matskolas. 2016. gada pavasarī sabruka tērauda trosēs 
iekārtā bezsaimnieka koka laipa, kas savienoja upes 

krastus gandrīz 40 gadus. Apzinoties tilta nozīmi Ga-
rozas iedzīvotāju ikdienā, tika nolemts par Ozolnieku 
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem izbūvēt jaunu 
tiltu. Tas ir veidots no betona un tērauda konstrukci-
jām, 7,1 m augsts un 35,57 m garš.
Augustā ekspluatācijā tika nodota ES fondu projekta 
“Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīša-
na Ozolnieku novada Cenu pagastā” pirmā kārta, kurā 
izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Raubēnu 
ciema Rubeņu ceļā, kā arī šajā posmā ir izbūvēts ielas 
apgaismojums, lietusūdens novades sistēma, sabied-
riskā transporta pieturvietas un uzklāts jauns asfalta 
segums. Otrajā kārtā līdzīgi darbi tiek turpināti Akme-
ņu ceļā, kas jāpabeidz līdz 1.  novembrim. Būvdarbu 
kopējā summa ir 2,04 miljoni eiro, no kuras 1,59 milj. 
eiro sedz ERAF finansējums.

Olaines novadā realizēs 
ūdenssaimniecības attīstības trešo 
kārtu Jaunolainē

Olaines novadā tiks realizēts KF projekts “Ūdens-
saimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, 3. kārta”. 
Būvdarbu līgums paredz pašteces kanalizācijas un 
vakuuma kanalizācijas izbūvi 9406  m garumā, divu 
vakuuma kanalizācijas sūknētavu un spiediena kana-
lizācijas sistēmas izbūvi 2855 m garumā, divu kanali-
zācijas sūkņu staciju izbūvi un maģistrālo un sadalošo 
ūdensapgādes tīklu izbūvi 13  276  m garumā. Darbu 
izpildes termiņš ir 30 mēneši pēc līguma parakstīša-
nas dienas. Plānots, ka rezultātā Jaunolaines lielciema 
Lubaušos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmai tiks pieslēgtas 300 individuālās mājas 
un viens ražošanas objekts, nodrošinot pakalpojumu 
293 deklarētajiem iedzīvotājiem.

http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/7324-svinigi-atklats-gajeju-tilts-par-iecavas-upi-garozas-iedzivotaju-ertibam
http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/7324-svinigi-atklats-gajeju-tilts-par-iecavas-upi-garozas-iedzivotaju-ertibam
http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/7324-svinigi-atklats-gajeju-tilts-par-iecavas-upi-garozas-iedzivotaju-ertibam
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Ceļa būve Klapukrogā un 
ūdenssaimniecības attīstība Baldonē

Jūlijā Baldones novadā tika uzsākta publiskās infra-
struktūras projekta īstenošana Klapukrogā, kur uzņē-
mējdarbības attīstībai teritorijā starp P89 un V9 ceļu 
gandrīz puskilometra garumā notiek ceļa pārbūve ar 
asfalta segumu. Plānots, ka šīs teritorijas komersanti 
vēlāk radīs vismaz piecas darbvietas un privātās inves-
tīcijas tiks piesaistītas 315 000 eiro apmērā.
Starp SIA “BŪKS” un CFLA noslēgtais līgums par ES 
Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības in-
frastruktūras attīstība Baldones pilsētā” realizāciju 
paredz izbūvēt jaunus ārējos inženierkomunikācijas 
7,4 km maģistrālos kanalizācijas tīklus, piecas KSS un 
spiedvadu 1,3 km garumā. Uz katru īpašumu tiks bū-
vēts atzars, kuru kopgarums ir 1,8  km. Baldones no-
vada pašvaldība plāno izbūvēt maģistrālo ūdensvadu 
7,7  km garumā un atzarus uz katru īpašumu 1,6  km 
kopgarumā. Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% 
no projekta attiecināmajām izmaksām.

Ķekavas novadā sakārto ielu 
infrastruktūru, uzsākti ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu 
laukā, attīstīs veloceliņu tīklu
Viena no Ķekavas novada prioritātēm šogad ir ceļu 
un ielu infrastruktūras sakārtošana. Ielas asfalta segu-
mu atjauno un jaunu gājēju ietvi izbūvē Nākotnes ielā 
Ķekavā, pie jauna asfalta seguma jau tikusi Gaismas 
iela Ķekavā un piebraucamais ceļš pie dienas centra 
“Adatiņas” Daugmalē, kā arī izsludināti vairāki publis-
kie iepirkumi par ceļu un ielu sakārtošanu arī citviet 
novada teritorijā. Savukārt ERAF līdzfinansētajai Zie-
meļu ielas kapitālajai pārbūvei 4,3 km garumā dome 
papildus piešķīrusi 105  000 eiro, pagarinot šā ceļa 
kalpošanas laiku līdz desmit gadiem.

Ar šiem darbiem cieši saistīta centrālās ūdens un ka-
nalizācijas sistēmas izbūve Loreķu laukā, kur vispirms 
tā izbūvēta Ziemeļu un Mazajā Senču ielā, pēc tam 
arī Vīķu, Kuršu un Druvas ielā. Īstenojot kanalizācijas 
un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, pare-
dzēts izbūvēt 9,1  km ūdensapgādes tīklu un 9,8  km 
pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75  km kanalizācijas 
spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar 
pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notek-
ūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta gaitā tiks nodro-
šinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas 
pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Būv-
darbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā 
paredzēta nākamvasar.
Pamatīgas pārmaiņas paredzētas arī Baložu pilsētā, 
kur tiek atjaunots Cālīšpurva ielas segums un pašval-
dība plāno piesaistīt ERAF finansējumu Jaunatnes ie-
las un Uzvaras prospekta sakārtošanai.
Turpinot strādāt pie apgaismojuma modernizēšanas, 
Ķekavas novada pašvaldība 6.  septembrī iesniegusi 
projekta pieteikumu Emisijas kvotu izsolīšanas in-
strumenta finansēto projektu atklātajā konkursā par 
energoefektivitāti veicinoša LED apgaismojuma un 
viedo tehnoloģiju ierīkošanas ielu apgaismojumam 
Baložu pilsētā. Pašvaldība jau izbūvējusi apgaismo-
jumu Stirnu ielā Ķekavā aptuveni 200 metru garumā, 
kā arī Atmodas ielā papildināts apgaismojuma stabu 
skaits. Rudenī izbūvēs LED apgaismojumu visai Zvej-
nieku ielai Vimbukrogā un tiks īstenots apgaismoju-
ma pilotprojekts zaļās enerģijas izmantošanā divās 
vietās – Daugmalē (ciematā “Dzintari”) un Dzērumos 
(sabiedriskā transporta galapunktā) –, tur uzstādot ap-
gaismojumu, kas darbojas no saules un vēja enerģijas.
Attīstot gājējiem un velobraucējiem drošu satiksmes 
infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība šobrīd 
strādā gan pie kopējā veloceliņu tīkla koncepcijas, 
gan pie vairāku apvienoto gājēju ietvju un veloceliņu 
projektēšanas, lai nākotnē nodrošinātu ērtu pārvie-
tošanos no Ķekavas līdz pat Rīgai. Iedzīvotāju mo-
bilitātes veicināšanai pašvaldība turpmākajos gados 
iecerējusi izbūvēt vairākus apvienotos gājēju ceļus 
un veloceliņus: Rāmavā – gar autoceļu V2 posmā no 
Rāmavas ielas līdz Ziedonim; Ķekavā – gar autoceļu 
V6 Ķekava‒Putnu fabrika posmā no Ķekavas sporta 
nama līdz Ziemeļu ielai; gar autoceļu A7 10 km garu-
mā – no Pliederu ielas Ķekavā līdz Pļavniekkalna ielai 
Katlakalnā, kā arī Ķekavā  – gar Rīgas ielu posmā no 
Kalnakroga līdz Dienvidu ielai.

Atjaunots Ikšķiles aizsargdambis, 
ūdenssaimniecības attīstība Ikšķilē
6. augustā atklāts atjaunotais Ikšķiles aizsargdambis 
pie Rīgas HES ūdenskrātuves. Projekta kopējās izmak-
sas ir 2,8 miljoni eiro, tajā skaitā 85% ERAF finansējums 
un 15% valsts budžeta līdzfinansējums. Aizsargdambja 
atjaunošana pasargās no plūdu riskiem ap 1500 iedzī-
votāju, kas dzīvo plūdu draudu skartajā 252 ha Ikšķiles 
pilsētas teritorijā. Lai nodrošinātu vides pieejamību, 
izbūvēti trīs serpentīni un kāpnes katras ielas galā, kas 
savienojas ar aizsargdambi.
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Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projek-
tu “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība, 2.  kārta”, 
10. septembrī uzsākti būvdarbi Uzvaras ielā no Upes 
ielas līdz PII “Ķiparu nams” un uz pretējo pusi. Būv-
niecības darbus plānots veikt līdz 2. novembrim. Būv-
darbi turpinās Rīgas, Pils, Senatnes, Aizvēja, Ābeļu, 
Priedaines, Kārklu un Vairogu ielā.

Ogrē autoceļu A6 var šķērsot 
droši, turpinās būvdarbi vairākās 
ielās, labiekārto Ogres vecupi un 
aizsargdambi

7. augustā Ogrē svinīgi tika atklāts jaunais luksofors un 
gājēju pāreja Austrumu un Karjera ielas krustojumā. 
Projektā “Brauktuves seguma atjaunošana autoceļam 
A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža 
posmā 33,950. km–39,050. km” ir atjaunota ceļa di-
lumkārta posmā no Doles ielas līdz Austrumu ielai, 
kā arī sakārtots bīstamais Austrumu un Karjera ielas 
krustojums. Projekts izmaksāja gandrīz 1,3 miljonus 
eiro (bez PVN).
Pilsētā turpinās būvdarbi Jāņa Čakstes prospektā, kur 
tiek izbūvētas visas komunikācijas un brauktuve. Au-
gustā Ogrē veikts Turkalnes ielas seguma remonts  – 
asfaltbetona segas atjaunošana 400  m garumā. Par 
valsts budžeta līdzekļiem sakārtots ceļa posms aiz 
Ogres pilsētas zīmes (autoceļš Ogre–Jugla, V968). 
Šajā ceļā atjaunots arī tilts pār Caunupīti. Remonts 
vēl priekšā ceļa posmam no Ogres līdz Ogresgalam 
(3,40.–9,84.  km) uz autoceļa Ogre–Viskāļi–Koknese 
(V996). Gandrīz jau pabeigti būvdarbi Ogrē gājēju tu-
nelī zem dzelzceļa.

Augustā, īstenojot LVAF projektu “Ogres vecupes 
publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā 
līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamī-
bas iespējas”, Ogres vecupē tika pļautas niedres un 
tīrīta gultne. Uzstādīti jauni koka soli, atkritumu urnas, 
informācijas stends un norādes, kā arī izveidota vides 
pieejamības infrastruktūra vecupē, kas nodrošinās 
kvalitatīvāku rekreāciju uz ūdens.
Darbi Ogrē notiek arī pie aizsargdambja izbūves 
2,47 km garumā. Jau pabeigta slapjās nogāzes nostip-
rināšana, uzstādīti ietves apgaismes elementi, tiek vei-
dots ceļa segums un notiek teritorijas labiekārtošana.

Ķeguma novadā remontē ceļu 
Lielvārde–Misiņi

Augustā uzsākti ceļa Lielvārde–Misiņi remontdarbi. 
Ceļa posma remonts tiek veikts no Ķeguma novada 
pašvaldības un Aizsardzības ministrijas finansējuma.

Lielvārdes novadā pārbūvē Ceriņu 
ielu Jumpravā un ceļa posmu Pamati–
Lejasplošas Lēdmanē

http://www.ogresnovads.lv/lat/foto_galerija/notikumi/?gal=3045&photo=9#attels
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sabiedriba/jaunumi-sabiedriba/3419-uzsakti-cela-lielvarde-misini-remontdarbi
http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sabiedriba/jaunumi-sabiedriba/3419-uzsakti-cela-lielvarde-misini-remontdarbi
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Augusta sākumā Jumpravas pagastā tika uzsākti būv-
darbi Ceriņu ielā, kuras kopējais garums ir 167  m. 
Veikta asfaltbetona seguma nomaiņa pret betona 
bruģakmens segumu. Tagad iela kļuvusi 6 m plata, un 
ietves platums ielas kreisajā pusē ir 2,50 m.
Lēdmanes pagastā notiek būvdarbi pašvaldības auto-
ceļā Pamati–Lejasplošas. Gandrīz 750 000 eiro vērto 
projektu palīdz segt ERAF finansējums 61,32% apmērā 
un 9,67% valsts budžeta dotācija, bet 29,01% ir Liel-
vārdes novada pašvaldības finansējums. Remontdar-
biem atvēlēti četri mēneši, kuru laikā ceļa posms ie-
gūs asfaltbetona segumu.

Aizkrauklē rekonstruē Jaunceltnes un 
Gaismas ielu

20. augustā Aizkrauklē, Gaismas un Jaunceltnes ielā, 
sākās vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Ielu pārbūves iz-
maksas plānotas gandrīz 4,3 miljonu eiro apmērā. No 
tām 3,3 miljoni eiro ir ERAF līdzfinansējums, 137 000 
eiro – valsts budžeta dotācija, pārējais (apmēram 1,2 
miljoni eiro) – Aizkraukles novada pašvaldības līdzfi-
nansējums. Darbi objektā sadalīti divos etapos: pir-
majā, kas sāksies šogad un tiks pabeigts nākamā gada 
sākumā, veikta pilna Jaunceltnes ielas rekonstrukcija, 
savukārt otrajā etapā, ko īstenos 2019.  gadā, pilnībā 
tiks pārbūvēta Gaismas iela līdz krustojumam ar Med-
nieku ielu. Visa projekta ilgums tiek plānots 11 mēneši.

Neretas novadā divi ceļa posmi 
sakārtoti, sadarbojoties Latvijai un 
Lietuvai

14. septembrī Neretā tika atklāts ceļa posms, kas sa-
kārtots Latvijas un Lietuvas ceļu administrāciju sadar-

bības projektā un īstenots ar ERAF Latvijas–Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas (INTERREG) līdzfi-
nansējumu. Tā rezultātā valsts reģionālā autoceļa P75 
Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) posms no 56,09. 
līdz 60,50. km un valsts vietējais autoceļš V961 Nere-
ta–Sleķi posms 1,20 km garumā ieguvis melno segu-
mu. Šeit izbūvēta šķembu izlīdzinošā kārta un veikta 
3,5 kārtu un dubultā virsmas apstrāde. Nodalījuma 
josla attīrīta no krūmiem, sakārtota arī ūdens atvade: 
izrakti grāvji un izbūvētas 11 caurtekas. Svinīgajā atklā-
šanā kopā ar neretiešiem un Neretas novada pašval-
dības darbiniekiem bija arī satiksmes ministrs Uldis 
Augulis, VAS “Latvijas valsts ceļi” Valdes priekšsēdē-
tājs Jānis Lange un ceļu būves uzņēmuma SIA “Bin-
ders” Valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja.

ELFLA atbalsts pašvaldības grants ceļu 
pārbūvei Aknīstes novadā

Aknīstes novadā ar ELFLA palīdzību līdz nākamā gada 
novembra beigām tiks pārbūvēti vairāki pašvaldības 
grants ceļi vai to posmi: ceļš Asares pagasta Ancenē, 
ceļa 14. CRBP–Censoņi posms Aknīstes pagastā, ceļa 
Tauriņi–Upītes posms Asares pagastā, ceļa Asare–Vilk-
upīte posms Asares pagastā, ceļš Dienvidi–Grants-
bedres Asares pagastā, ceļa Gārsene–Bajāri posms 
Gārsenes pagastā un ceļa Gārsene–Jaunmuiža–Irbes 
posms Gārsenes pagastā. Būvdarbi jau uzsākti ceļos 
Asare–Vilkupīte, Dienvidi–Grantsbedres un Tauriņi–
Upītes.

Jēkabpils novadā uzlaboti ceļi Kalna un 
Ābeļu pagastā
Jēkabpils novada Kalna pagastā veiksmīgi noslēdzies 
projekts par uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstību, kura gaitā veikta pašval-
dības ceļa Vidsala–Spuldzenieki nr. 7-1 seguma maiņa 
ar asfaltbetonu 373  m garumā. Tiešie labuma guvēji 
no projekta realizācijas ir trīs uzņēmēji, kas parakstīju-
ši apliecinājumu par interesi, bet netiešie labuma gu-
vēji ir vēl vismaz seši uzņēmēji un vietējie iedzīvotāji, 
kuri izmanto šo autoceļu.
Īstenojot projektu “Ceļa nr. 1-11 Āres–Lindiņi pārbū-
ve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā”, veikta pašval-
dības ceļa Āres–Lindiņi posma pārbūve 2,7168  km 
garumā.
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Ceļu pārbūve Salas un Sēlpils pagastā

Vienlaikus īstenojot divus ELFLA projektus, Salas no-
vadā tiek veikta pašvaldības ceļu Mežmaļi–Dekšņi un 
Kaijas–Pūķupīte infrastruktūras pārbūve. Šie ceļi izvē-
lēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai 
un apdzīvotības saglabāšanai Salas un Sēlpils pagastā. 
To kopējais garums ir 4,016 km. Notiek pilna ceļa se-
guma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana 
vai izbūvēšana no jauna, apauguma noņemšana, no-
lietojušos caurteku nomaiņa, ceļa zīmju uzstādīšana, 
kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauk-
tuvju izbūve uz īpašumiem. Plānots, ka objekti tiks 
nodoti ekspluatācijā vēl šogad.

Pļaviņu novadā atjaunots tilts pār 
Aivieksti, rekonstruē siltumtrasi un 
maina apkures sistēmu Vietalvā

Beigušies remontdarbi uz tilta pār Aivieksti uz Dau-
gavpils šosejas (A6) 132,5.  km. Tilts ir atjaunots, no 
iepriekšējās tilta konstrukcijas palikušas tikai sijas. Sa-

laboti tilta balsti, atjaunoti konusu nostiprinājumi un 
izbūvēta jauna tilta brauktuve – sākot ar klātnes beto-
nēšanu, hidroizolāciju, seguma ieklāšanu, kompen-
sācijas šuvēm un beidzot ar gājēju ietvēm. Būvdarbu 
līgumcena ir 720 000 eiro (ar PVN), finansējums nāk 
no valsts budžeta.
SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” ar ES Kohēzijas 
fonda atbalstu īstenojusi projektu “Pārvades un sada-
les sistēmas rekonstrukcija Pļaviņās”, kura gaitā veikta 
Pļaviņu pilsētas Daugavas ielas katlumājas siltum-
trases posma rekonstrukcija. Lai uzlabotu apkures 
efektivitāti un samazinātu siltumenerģijas zudumus, 
nomainīts siltumtrases posms 510 m garumā (apakš-
zemes 430 m). Darbi ietvēra arī asfaltbetona seguma 
un zālāja atjaunošanu virs trases. Projektam piešķirts 
atbalsts no Kohēzijas fonda – 40%.
Šogad Pļaviņu novada domes deputāti lēmuši pār-
traukt centralizēto apkuri Vietalvā un tās vietā ierīkot 
lokālo siltumapgādes sistēmu. Šādu risinājumu at-
balstījuši arī dzīvokļu īpašnieki. Vasarā notikusi apku-
res sistēmas pārveide, izbūvēti skursteņi un uzstādīti 
seši granulu apkures katli trīs daudzdzīvokļu mājās un 
Vietalvas pagasta pārvaldes ēkā, kur atrodas arī bēr-
nudārzs, bibliotēka un publiskais interneta pieejas 
punkts. Lokālās siltumapgādes sistēma Vietalvas pa-
gastā ierīkota par Pļaviņu novada pašvaldības līdzek-
ļiem.

Līvānu novadā diviem autoceļiem 
melnais segums, pilsētā atjauno 
vairākas ielas un paaugstinās siltuma 
ražošanas efektivitāti
Noslēgušies VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” veiktie 
remontdarbi vietējās nozīmes valsts autoceļa V761 
Rožupe–Rudzāti–Varakļāni posmā Rožupe–Rudzāti. 
Šeit 10  km garumā veikta divkārtu virsmas apstrāde. 
Grants seguma vietā ceļš ieguvis melnu segumu, kas 
līdzinās asfaltam. Divkārtu virsmas apstrādes darbi 
veikti arī vietējās nozīmes valsts autoceļa V-753 Līvā-
ni–Steķi (Mežancāni) posmam no Līvānu pilsētas ro-
bežas līdz Kūdras fabrikai kopumā 6,3 km garumā.

Kopš 2017.  gada turpinās projekta “Publiskās infra-
struktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās 
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zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanai” realizācija. Šovasar turpinājās Celtniecī-
bas, Stacijas un Fabrikas ielas atjaunošana. Fabrikas ie-
las atjaunošana paredzēta 579 m un Stacijas ielas pār-
būve – 779 m garumā (t.sk. lietusūdens kanalizācijas 
tīkli, elektroapgādes tīkli un apgaismojums, vājstrāvas 
tīkli), bet Celtniecības ielas posma pārbūve – 230 m 
garumā, ieskaitot lietusūdens kanalizācijas tīklu un 
apgaismojuma izbūvi, kā arī gājēju tilta izbūvi pār 
dzelzceļu. Projekta finansējumu veido ERAF līdzekļi 
85% apmērā, valsts budžeta dotācija 4,5% un pašval-
dības finansējums 10,5% apmērā.
SIA “Līvānu siltums” īsteno projektu “Siltuma ražoša-
nas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā”, kurā 
ar šķeldu kurināmais ūdenssildāmais katls AK-2000 
demontēts un nomainīts pret jaunu ar šķeldu kurinā-
mu ūdenssildāmo katlu, kura jauda ir 3 MW.

Preiļu novads pārbūvē grants ceļus un 
iesaistās kopprojektā uzņēmējdarbības 
attīstībai

Preiļu novadā veikta pārbūve grants ceļu posmos Aiz-
kalne–Maskavicišķi–Zapori (Aizkalnes pagastā), Kur-
mi–Omolka (Pelēču pagastā), Anspoki‒Štolderi (Preiļu 
pagastā) un uzsākti vai turpinās būvdarbi ceļa posmos 
Lielais Anspoku ceļš (Saunas pagastā), Rinči–Gorliš-
ķi–Raudovka (Aizkalnes pagastā) un Purmaļi–Lielie 
Anspoki (Saunas pagastā). Pārbūvējamo grants ceļu 
kopgarums ir 13,86 km. Ceļu pārbūve Preiļu novadā 
paredzēta trīs kārtās. Kopējā piešķirtā ELFLA summa 
pirmajām divām kārtām ir 1,11 miljoni eiro.
16. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienoša-
nos ar CFLA par projekta “Preiļu novada un ietekmes 
areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruk-
tūras attīstība” realizāciju. Tas ir sadarbības projekts 
ar Aglonas un Riebiņu pašvaldību. Preiļu novads šajā 
projektā pārbūvēs divas uzņēmējdarbībai svarīgas 
ielas Preiļos – Rīgas un Brīvības ielu – un izbūvēs apļ-
veida krustojumu. Savukārt Aglonas novads veidos 
radošo industriju centru Aglonā un pārbūvēs vairākus 
pašvaldības ceļu posmus, bet Riebiņu novads plāno 
būvdarbus uz septiņiem pašvaldības autoceļiem un 
ielām.

Riebiņu novada ielas un ceļi – 
uzņēmējdarbības attīstībai
Riebiņu novada dome turpina realizēt projektus ko-
mercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publis-

kās infrastruktūras attīstībai Galēnu un Stabulnieku 
pagastā, pārbūvējot vairākus pašvaldības autoceļu 
posmus. Darbi jāpabeidz līdz gada beigām.

Aglonas novadā pārbūvē pašvaldības 
grants autoceļus

Ar ES finansējuma palīdzību Aglonas novadā pārbū-
vēts pašvaldības grants autoceļš A-3 Rutuļi–Bēķi–Spī-
ķi–Salenieki Aglonas pagastā un turpinās būvniecība 
vairākos ceļu posmos Kastuļinas un Šķeltovas pagas-
tā. Kopumā pašvaldības grants ceļu pārbūve paredzē-
ta 12,15 km garumā, un to plānots veikt līdz 18. decem-
brim.

Daugavpils novadā pārbūvē ceļus 
un asfaltē ielas, renovēs pašvaldības 
katlutelpu Demenē un Špoģu katlumāju
Projekts “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbū-
ve” tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam programmā “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, un tajā pār-
būvēti ceļi un to posmi vairākos novada pagastos. Lai 
apgūtu četrus miljonus eiro lielo finansējumu, kas pa-
redzēts šajā programmā, ceļu pārbūves projekti tika 
iesniegti četros etapos. Šoruden ekspluatācijā nodots 
ceļš Grāviņi–Vecie Tokari Višķu pagastā, būvniecības 
stadijā atrodas vēl septiņi pašvaldības ceļi Salienā, 
Līksnā, Medumos, Kalkūnē, Nīcgalē, Skrudalienā un 
Naujenē. Līdz ar šo ceļu pārbūves pabeigšanu būs 
apgūts viss tam paredzētais finansējums. Kopējais 
pārbūvēto ceļu garums novadā uz projekta beigām 
veidos 44,5 kilometrus.
Novada deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 1 767 773,45 eiro apmērā, kas tiks izmantots Dau-
gavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves projekta 
turpināšanai. Projekti apstiprināti ceļu Butiški–Židina 
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(Naujenes pagastā), Vitaniški–Bruņene (Skrudalienas 
pagastā) un Mežniecība–Dukurieši (Nīcgales pagas-
tā) pārbūvei. Kopējais pārbūvējamo ceļu garums ir 
18  km. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020.  gada 
31. maijam.

Ekspluatācijā pieņemts Jaunatnes ielas 400  m at-
jaunotais ceļa posms Līksnas pagastā. Veiktie darbi 
izmaksāja 79  935 eiro: 25% piešķīra autoceļa fonds, 
pārējās izmaksas tika segtas, novada domei ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē.
Aizņēmums no Valsts kases 57 776 64 eiro apmērā pa-
redzēts Nīcgales pagasta Skolas ielas un Daugavas ie-
las posmu asfalta seguma atjaunošanai. Būvdarbi tiks 
veikti vienā kārtā līdz 30. oktobrim.
Novada deputāti apstiprinājuši ieceri uzlabot siltum-
enerģijas ražošanas energoefektivitāti Demenes pa-
gastā, atjaunojot pašvaldības katlutelpu Briģenes ielā 
2. Projekts paredz kurināmo katlu un tam paredzētā 
aprīkojuma pilnīgu nomaiņu. Ar šiem katliem tiek no-
drošināts siltums Demenes kultūras namam, pirms-
skolas izglītības iestādei un pagasta pārvaldei. Saska-
ņā ar iepirkumu remontdarbu izmaksas ir 54  472,61 
eiro, kas tiks segtas, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 
20 gadiem.
Daugavpils novada domes deputāti nolēma ņemt 
aizņēmumu no Valsts kases uz 25 gadiem Špoģu kat-
lumājas energoefektivitātes uzlabošanai. Katlumājas 
siltumenerģijas ražošanu nodrošināja vēl pagājušajā 
gadsimtā uzstādītais šķeldas apkures katls, tāpēc tā 
vietā tiks uzstādīts jauns 0,8 MWh katls un 0,3 MWh 
katls avārijas gadījumiem, kas darbosies ar dīzeļdeg-
vielu. Atjaunošana skars arī pašu Špoģu katlumāju, ko 
demontēs un tās vietā uzstādīs konteinertipa katlu-
māju.

Daugavpils centrā nomainīts posms 
maģistrālajos siltumtīklos

Šovasar Daugavpilī pārbūvēts maģistrālā siltumtīkla 
posms no Ģimnāzijas un Parādes ielas krustojuma 
līdz Daugavpils Universitātes ēkai Parādes ielā 1 ar 
kopējo cauruļvadu garumu 1341  m. Pašvaldības AS 
“Daugavpils siltumtīkli” atbilstoši iepriekšējo gadu 
pieredzei sadalījusi siltumtīklu pārbūves darbu iepir-
kumus būvdarbu veikšanas iepirkumā un materiālu 
piegādes iepirkumā, kas ļauj būtiski samazināt ko-
pējās rekonstrukcijas izmaksas. Projekta izmaksājis 
1 110 467,23 eiro (bez PVN), un CFLA līdzfinansējums 
ir 444 186,89 eiro.

Ceļu pārbūves darbi Krāslavas novadā

Krāslavas novada dome projektā “Krāslavas novada 
stratēģiskā ceļa Stacija Krāslava–Vilmaņi pārbūve” 
pērn no projekta līdzekļiem izbūvēja ceļa pamatni, 
bet šovasar, ieguldot tikai pašvaldības budžeta lī-
dzekļus, pabeidza ceļa asfalta seguma izbūvi. Vēl pie 
šīsvasaras darbiem jāpieskaita ceļa Kalnieši–Pakulišķi 
(posms no 0,2. līdz 1,5. km) pārbūve Kalniešu pagastā. 
Ieceres “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” īstenošana ar ELFLA finansiālu atbalstu 
turpināsies arī 2019. gadā, un paredzēts, ka nākama-
jiem kārta būs Aulejas pagasta ceļam Meža Doski–
Žaunerāni (posmā no 0,00. līdz 2,00. km) un Ūdrīšu 
pagasta ceļam Stacija Krāslava–Vilmaņi (no 0,00. līdz 
0,96. km), kā arī pārbūve notiks tajos novada pagas-
tos, kur tas vēl nav darīts vai nav apgūta pagastam pie-
šķirtā kvota, – Indras, Kaplavas, Piedrujas, Robežnieku 
un Skaistas pagastā.

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 
Rēzeknes novadā

Ar ELFLA atbalstu Rēzeknes novadā notiek pašvaldī-
bas ceļu infrastruktūras uzlabošana vairākās kārtās. 

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/07/Gaigalavas_cels2-1077-x-605.jpg&w=950


INFRASTRUKTŪRA

LOGS34

1. kārtā līdz 2019. gada 31. augustam pārbūvēs trīs au-
toceļus novada teritorijā: autoceļu Čornaja–Melnais 
Dukstigals posmu 1,8  km garumā Čornajas pagastā, 
ceļu Hatki–Pustinka un Hatki–Bodrovka  1 3,831  km 
garumā Silmalas pagastā un ceļu Čapkova–Geikina 
1,157  km garumā Griškānu pagastā. Savukārt 4.  kārtā 
līdz 2020. gada 21. maijam tiks veikta piecu Rēzeknes 
novada pašvaldības grants autoceļu pārbūve: Audri-
ņu pagastā autoceļš Mazā Puderova–Audriņi un Krīv-
maize–Mežāri (1,2 km); Gaigalavas pagastā ceļš Cīmo-
ta–Puisāni (2,5  km); Vērēmu pagasta ceļš Sondori–
Loborži (1,5 km); Nagļu pagastā ceļš Ļodāni–Aizpūre 
(2,3 km); Lendžu pagastā ceļš Ciskova–Cirmas stacija 
(1,9 km).

Rēzeknē būvdarbi Viļakas, Komunālajā, 
Latgales un citās ielās
Viļakas ielā izbūvēta ūdensapgādes maģistrāle un 
lietusūdens kanalizācijas kolektors, gāzes vads 374 m 
garumā no Rēzeknes pilsētas robežas un, protams, 
pati iela – no pilsētas robežas līdz Atbrīvošanas alejai 
714,63 m garumā.
30. augustā tika atklāts pārbūvētais Komunālās ielas 
posms no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauk-
tuvei, noslēdzot atjaunošanas būvdarbu otro kārtu. 
Šis ir pirmais ekspluatācijā nodotais ES struktūrfondu 
finansētais projekts, kura mērķis ir jaunu darbvietu 
radīšana. Projekta pirmās kārtas būvdarbi noslēdzās 
septembrī, un tajā Komunālās ielas pārbūve notika 
posmā no Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 
nr. 564.

30. septembrī ar Miķeļdienas gadatirgu pēc rekon-
strukcijas tika atklāta Latgales iela. Būvdarbi veikti pro-
jektā “Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz 
K. Barona ielai un Ludzas ielas infrastruktūras pārbūve, 
uzlabojot Rēzeknes pilsētas satiksmes funkcionalitāti 
un nodrošinot teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai”.

Triju pašvaldību kopdarbs

Projektā “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņē-
mējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes 
un Viļānu novados” apvienojušās trīs pašvaldības, lai, 
balstoties uz komersantu vajadzībām, sakārtotu ko-
mercdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru 
privāto investīciju pieaugumam un uzņēmējdarbības 
attīstībai Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes un Viļānu no-
vadā. Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas 
Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielas pārbūve 3,1 km 
kopgarumā, Viļānu pilsētas Centrālās un Tevenānu 
ielas pārbūve 1,643 km kopgarumā un Rēzeknes no-
vada pašvaldības ceļu pārbūve Vērēmu, Griškānu, 
Sakstagala, Stoļerovas, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, 
Feimaņu, Ilzeskalna un Mākoņkalna pagastā 19,181 km 
kopgarumā, kā arī ūdens un kanalizācijas tīklu pārbū-
ve un izbūve atsevišķos ielu posmos Rēzeknes un Vi-
ļānu pilsētā un zemesgabalu rekultivācija 3,9 ha kop-
platībā Rēzeknes pilsētā.
Septembrī Rēzeknē noslēdzās siltumtrases pārbūve 
Maskavas ielā un turpinājās jauna sadales gāzesva-
da izbūve ar mērķi uzlabot dabasgāzes pieejamību 
Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielā. Noliktavu ielā 
pabeigta asfalta seguma uzklāšana un ietvju izbūve 
gandrīz visas ielas garumā. Veiksmīgi norit būvdarbi 
arī sadarbības partneru objektos, piemēram, Viļānos 
noslēgumam tuvojas Centrālās un Tevenānu ielas pār-
būve un ir pabeigta Rēzeknes novada autoceļu Lejas 
Ančupāni–Lejas Ančupāni (0,391 km), Ratinīki–Obric-
ki (0,436 km) un Tēviņi–Rital asfalta seguma izbūve.

Ludzā izbūvēta Odu un Jurdža iela, 
pārbūvēti vairāki grants ceļi un purva 
vidū uzbūvēts betona ceļš
Odu un Jurdža iela Ludzā atrodas patālāk no centra, 
taču tās ir daļa no pilsētas infrastruktūras. 13.  jūlijā 
būvdarbi tika pabeigti abās ielās. Odu ielā izbūvēta 
sadzīves kanalizācijas sistēma, un naktīs ielu apgais-
mo jaunie LED gaismekļi. Ar šo ielu pieņemšanu 
ekspluatācijā ERAF un valsts līdzfinansētais projekts 
“Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veici-
nāšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” nebeig-
sies. Nākamgad Ciblas novada pašvaldība pārbūvēs 
Banoņejas ceļu, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas tur-
pinājums.
Ludzas novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pār-
būve. Jūlijā ekspluatācijā nodoti vairāki pārbūvētie 
grants ceļa posmi: Istras pagastā Čerņavski–Maļi-
novka, Cirmas pagastā Tutāni–Ķivļi–Dubinova un 
Nirzas pagastā Līdeksna–Vurpuļi–Ļadina un Horoše-
va–Vorslova. Šogad pārbūvēto ceļa posmu garums 
veido 14,323 km. Projekta “Lauku grants ceļu pārbū-
ve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” otrajā 
kārtā būvniecība notiek Isnaudas pagastā, ceļa pos-
mā Ludza–Kreiči, bet grants ceļa posms Brigu pagastā 
Brigi–Brigu stacija 0,91 km garumā ekspluatācijā tika 
nodots 21. septembrī.
16. augustā Briģu pagastā, purva RAU vidū, kur kūdru 
iegūst SIA “Peat Export LLC”, svinīgi tika atklāts vairāk 
nekā kilometra garumā izbūvētais betona ceļš, kas 
turpmāk nodrošinās un atvieglos ražošanu uzņēmu-

http://rezekne.lv/events/event/mikeldienas-gadatirgus
http://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/daugavpils-latgales-un-ludzas-ielu-parbuve/
http://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/daugavpils-latgales-un-ludzas-ielu-parbuve/
http://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/daugavpils-latgales-un-ludzas-ielu-parbuve/
http://rezekne.lv/realizacija-esosie-projekti/daugavpils-latgales-un-ludzas-ielu-parbuve/
http://pgxkfkqtk.cgrb.se2.gsr.awhoer.net/realizacija-esosie-projekti/maskavas-noliktavu-un-varonu-ielu-parbuve/
http://pgxkfkqtk.cgrb.se2.gsr.awhoer.net/realizacija-esosie-projekti/maskavas-noliktavu-un-varonu-ielu-parbuve/
http://pgxkfkqtk.cgrb.se2.gsr.awhoer.net/realizacija-esosie-projekti/maskavas-noliktavu-un-varonu-ielu-parbuve/
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mā. Turklāt atjaunota arī 1968. gadā būvētā ēka, kas 
ieguvusi jaunu elpu un tiks izmantota strādnieku 
ikdienas vajadzībām: ēkā ierīkota ģērbtuve, dušas 
telpa, labierīcības, divas guļamistabas un virtuve. 
Turpmāko divu gadu laikā uzņēmuma plānos ietilpst 
betona ceļa izbūve četru kilometru garumā, kā arī 
nākamgad paredzēta darbnīcu telpas un biroja ēkas 
atjaunošana.

Ciblas novadā noslēgusies ceļu 
pārbūves pirmā kārta

Piesaistot ES fondu līdzekļus, pašvaldība šovasar pār-
būvējusi trīs grants ceļu posmus: Ciblas ciema Bērzu 
ielā (0,833 km), autoceļa P3 posmā Pušmucova–Zuje-
va (1,784 km) un autoceļa Z7 posmā Lucmuiža–Kaļvi 
(0,726 km). Bērzu ielā veikta braucamās daļas divkār-
tu virsmas apstrāde, ceļa klātne posmā Pušmucova–
Zujeva un Lucmuiža–Kaļvi veidota no divām šķembu 
kārtām. Līdz ar to Ciblas novada pašvaldība Latvijas 
valsts un ES atbalstītajā programmā “Pamatpakalpoju-
mi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ir pabei-
gusi Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves 
projekta 1. kārtu. Projekta kopējās izmaksas ir 629 437 
eiro, no kurām 90% sedz ELFLA. Pārējie izdevumi ap-
maksāti no pašvaldības budžeta, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.

Autoceļu būvdarbi Kārsavas novadā

Jūnijā Kārsavas pilsētā tika atjaunots segums Miera, 
Kalēju un Sporta ielā. Jūlijā ielu segumu atjaunoja 
Malnavas pagastā Ziedu un Zaļās ielas posmiem, kā 
arī noasfaltēja atkritumu šķirošanas laukumu. Savu-
kārt projektā “Kārsavas novada pašvaldības grants 
ceļu pārbūve” divkārtu virsmas apstrāde tika veikta 
Jāņa, Parka un Zaļajā ielā Mežvidu pagastā, Straujas 
ielā Mērdzenes pagastā un autoceļa posmā Salnava–
Aizsili–Bēliņi–Verpeļi Salnavas pagastā. Uzlabošanu 
sagaidījušas arī Alejas un Nākotnes iela, ceļa posmi 
Soldoni–Šoseja un Kārsava–Jēči–Otrie Mežvidi un pil-
sētas centrs Baznīcas, Malnavas un Sporta ielas pos-
mos.

Alūksnē pārbūvē ielas un apgaismojumu

Alūksnē šovasar pārbūve notika Ojāra Vācieša un 
Dārza ielas krustojumā un tam piegulošajos ielu pos-
mos: vispirms izbūvēta lietusūdens kanalizācijas sis-
tēma, pēc tam atjaunots brauktuves segums.
Augustā un septembrī Smilšu un Dores ielā mainīti 
apgaismes stabi, kabeļi un gaismekļi.
Alūksnes novada pašvaldība projektā “Alūksnes pilsē-
tas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” 
plāno pārbūvēt Merķeļa, Jāņkalna, Brīvības, Latgales 
un Uzvaras ielas posmus un izbūvēt ūdensvada sacil-
pojumu, kas nodrošinās ūdensapgādes nepārtrauktī-
bu Merķeļa ielas industriālajā zonā. Projekta mērķis 
ir veicināt Alūksnes pilsētā otras lielākās rūpnieciskās 
apbūves zonas attīstību. Merķeļa ielā pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA “Rūpe” organizē ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu un pieslēgumu izbūvi, kas tiek 
īstenota projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Alūksnē, 3. kārta”.

Valkas novadā pārbūvēti grants ceļi, 
realizēs ūdenssaimniecības projektu 
Valkā un atjaunos meliorācijas sistēmu 
Valkas pagastā
Valkas novadā pārbūvēti šādi grants ceļi: Pedele–
Ķeizarpurvs (1,34  km), Tūži–Stimperi (2,06  km), Ar-
nieki–Meiši (1,3  km), Priedītes–Vīciepi (0,103  km) un 
Akmentiņi–Liepkalni (0,45  km). Kopējais Valkas no-
vadam paredzētais ELFLA finansējums pasākumā “Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” ir 0,97 miljoni eiro. Valkas novada dome sagata-
vojusi otru projekta iesniegumu, kurā plānota grants 
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ceļu pārbūve ceļa posmiem Mierkalns–Būdas (Zvār-
tavas pagastā), Žūri–Skripsti–Sūbri (Vijciema pagastā), 
Sprīdīši–Roņi (Valkas pagastā) un Liepiņas–Dzelzītes 
(Ērģemes pagastā).
Projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Valkā, 3. kārta” veikta kanalizācijas cauruļvadu izbūve 
vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvā-
rī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, 
Zvaigžņu un Domes bulvārī), kam sekoja ielu remont-
darbi šajos posmos. Ar Kohēzijas fonda līdzfinansēju-
mu tiek veikta centralizētās kanalizācijas tīklu izbūve 
659  251 eiro apmērā, bet ar Valkas novada domes 
līdzfinansējumu 507 814 eiro apmērā izbūvē centra-
lizētās ūdensapgādes tīklus.

Valkas novada dome ar ELFLA atbalstu īsteno projek-
tu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”, kura mērķis 
ir uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai, 
meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kva-
litātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielinā-
šanai. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas 
pagastā, “Ķeizarpurvs‒Pedele”. Projektu plānots reali-
zēt līdz 30. novembrim.

Strenčos parakstīti dokumenti par ceļu 
pārbūves darbu pabeigšanu

17. septembrī Strenču novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Pētersons parakstīja dokumentus par darbu pa-
beigšanu projektā “Strenču novada pašvaldības Jēr-
cēnu pagasta autoceļa “Liepugatves”–“Grobi”A9 un 
Plāņu pagasta autoceļa “Plāņi”–“Čarnas” A1 pārbūve”.

Pašvaldības ceļu un ielu pārbūve 
Smiltenes novadā
Smiltenes novada domes projektā “Smiltenes novada 
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” veikti darbi 

vairākos ceļu posmos: Kažauči–Stariņi (Smiltenes pa-
gastā), Žīguru ceļš (Brantu pagastā), Priežkalni–Bierņi 
(Grundzāles pagastā), Mētras–Jauncepļi (Palsmanes 
pagastā) un Vidzemes šoseja–Dāmi (Launkalnes pa-
gastā). Otrajā kārtā iekļauti pašvaldības ceļi Otkari–
Zariņi (Bilskas pagastā), Jaunbilska–Strēbeles (Smil-
tenes pagastā) un Ozolkalnu ceļš (Brantu pagastā). 
Projektā paredzēts nākamgad pārbūvēt arī pašvaldī-
bas autoceļus Kažauči–Liepkalni un Smiltene–Stariņi 
Smiltenes pagastā, Paltnieku ceļu Brantu pagastā un 
Ķempes–Kamolkalns Variņu pagastā. Šis projekts jāīs-
teno līdz 2020. gada 30. janvārim. Savukārt autoceļa 
Smiltene–Rauziņa pārbūve 0,92  km garumā notiek 
ERAF līdzfinansētajā projektā. Smiltenē būvdarbi or-
ganizēti posmā no Dārza un Atmodas ielas krustoju-
ma līdz tiltam pār Abula upi un Kaikas ielā, kur līdz 
nākamā gada oktobrim jāveic pārbūve 921 m garumā 
posmā no Rīgas ielas līdz pilsētas robežai.

24. augustā notika pārbūvētā Smiltenes pilsētas tran-
zītielas posma – Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas 
līdz Atmodas ielai  – atklāšana, simboliski atzīmējot 
projekta noslēgumu, kurā piedalījās satiksmes mi-
nistrs Uldis Augulis, AS “Latvijas valsts ceļi” un VAS 
“Ceļu satiksmes drošības direkcija” pārstāvji, kā arī 
daudz interesentu. Vienlaikus ar Gaujas ielas posma 
pārbūvi CSDD, īstenojot ERAF līdzfinansēto projek-
tu “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras 
izveidošana”, Smiltenē atklāja vienu no nacionālā lī-
meņa elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas punktiem. 
Smiltenes novadā šis ir otrais uzlādes punkts: pirmais 
tika uzstādīts uz A2 šosejas pie kafejnīcas “Jautrais 
ods” Launkalnes pagastā.

Projekti uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstībai Varakļānu 
novadā
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Varakļānu novada pašvaldība īsteno trīs uzņēmējdar-
bības infrastruktūras attīstības projektus. Varakļānu 
pilsētā tiek pārbūvētas Miera, Ozolu un Fabrikas iela 
un Dārzu, Pils un Jaunatnes ielas posmi. Murmastie-
nes pagastā pārbūve notiek ceļu Karolīna–Inčārnieki 
un Tumaševa–Inčārnieki posmos. Varakļānu pagastā 
pārbūvei izvēlēts Bāzes ceļš un Kokaru un Puntužu 
ceļa posmi.

Lietusūdeņu novades sistēmas izbūve 
Madonas novada Sauleskalnā

Foto: Edgars Gailums
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar CFLA īste-
no projektu “Ielu pārbūve un lietusūdeņu novades 
sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā Ma-
donas novadā”. Paredzēts pārbūvēt Kārļa un Saules-
kalna ielu, kas ir piekļuves ielas degradētajai teritori-
jai. Šeit tiks izbūvēta zemes klātne un segums, lietus-
ūdens kanalizācija un apgaismojums.

Cesvainē pārbūvēs Pils ielu

4. septembrī Cesvaines novada domē tika noslēgts lī-
gums par Cesvaines centrālās ielas – Pils ielas – pārbū-
vi. Līgumu parakstīja Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs Vilnis Špats un SIA “8 CBR” pārstāvis Andris 
Lacbergs. Tiks izbūvēta Pils iela 1,3  km garumā  – no 
Madonas–Gulbenes šosejas līdz tiltam Cesvaines 
centrā. Vēl projektā paredzēts izbūvēt autostāvvie-
tas, izveidot izgaismotu un apzīmētu gājēju pāreju 
pie autoostas, kā arī visas ielas garumā izbūvēt gājēju 
ietvi un uzstādīt LED tipa gaismekļus. Tiks sakārtota 
arī lietusūdens sistēma, uzstādītas ceļa zīmes un veik-
ta labiekārtošana. Pils ielas pārbūve tiks īstenota līdz 
2019. gada vasaras beigām.

Ceļu pārbūve Vecpiebalgas novadā

10. jūlijā CFLA noslēdza vienošanos ar Vecpiebalgas 
novada pašvaldību par ERAF finansētā projekta “Uz-
ņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās 
infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu 
pagastā” īstenošanu, kas paredz pārbūvi 1872 m kop-
garumā šādos pašvaldības ceļu posmos – Ineši–Čolē-
ni–Briņģi, ceļš gar Noriņām un Ineši–Sviļi –, kā arī ap-
gaismojuma izbūvi 0,15  km garumā Inešu–Sviļu ceļa 
posmā.
31. augustā Lauku atbalsta dienests apstiprināja pro-
jekta “Pašvaldības ceļa B77 Saulgoži–Brežģis un B71 
Šoseja–Laidzi pārbūve” iesniegumu. Projekts jāīsteno 
līdz 2019. gada 20. augustam.

Priekuļu novada grants ceļu pārbūves 
divas kārtas

Noslēgusies Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūves 1.  kārta, kurā pārmaiņas piedzīvojuši šādi 
ceļi: Auniņi–Dzeguzes un Sīkuļi–Lisa Mārsnēnu pa-
gastā un Kainaži–Sarkaņi un Kalāči–Irbītes Liepas pa-
gastā. 2. kārtā tiks pārbūvēti grants ceļi Tautas nams–
Upītes Priekuļu pagastā, Auniņi–Penguri Mārsnēnu 
pagastā un Rabākas–Stirnas–Fēlikss un Kapi–Veģeri–
Veclaicenes šoseja Veselavas pagastā.

Ielu un siltumtīklu pārbūve Cēsīs
Cēsīs visas vasaras garumā notika aktīvi ielu uztu-
rēšanas un remonta darbi  – Rīgas, Cīrulīšu, Kovārņu 
un Zvirbuļu ielā posmā no Piebalgas ielas līdz Vārnu 
ielai. Cīrulīšu ielas, Kovārņu ielas un Rīgas ielas pār-
būvei piešķirts ERAF atbalsts. Šogad divkārtu segums 
ieklāts Amatas, Dzintara, Lejas, Ezera, Aveņu, Marijas, 
Lauka, Bišu, Kanāla un Leona Paegles ielā.
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Siltumtīklu pārbūves pirmās kārtas būvdarbi noslēgu-
šies Viestura ielas kvartālā. Būvniecības laikā daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotājiem siltumenerģija tika pie-
gādāta pa pagaidu virszemes siltumtrasi.

Beverīnas novadā pārbūvētie ceļu 
posmi derīgi lietošanai

Vasarai izskanot, veiksmīgi pabeigti arī projektā “Be-
verīnas novada ceļu posmu Stantes–Zīles un Ķiguļu 
ceļš, Amsiņi–Ķīši un Jēņu ceļš pārbūve” paredzētie 
darbi, un 30.  jūlijā visi ceļu posmi nodoti eksplua-
tācijā. Projekts tika īstenots ar Lauku attīstības pro-
grammas “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” piešķirto atbalstu.

Grants ceļu pārbūvē neatpaliek arī 
Pārgaujas novads

Ar ELFLA atbalstu Pārgaujas novadā pārbūvēti četru 
grants ceļu posmi, kuru kopējais garums ir 9,27  km. 
Raiskuma pagastā autoceļš Čaukas–Ziemeļi pārbūvēts 
1,04 km garumā un autoceļš Čaukas–Kūdums 3,78 km 
garumā. Straupes pagastā autoceļam Straupe–Bērz-
muiža–Klāmaņi pārbūvēti 1,83 km, bet Stalbes pagas-

tā pārbūvēts ceļš Jaunzemi–Vārnēni 2,62 km garumā. 
Par saviem līdzekļiem Pārgaujas novada pašvaldība ir 
atjaunojusi gandrīz trīs kilometrus garo ceļa posmu 
Mazaiskrogs–Irbēni, kam uzliets asfalta segums.

Valmierā asfaltē ielas, būvē Rietumu 
industriālo maģistrāli, “Valmieras 
ūdens” turpina būvniecību arī rudenī

Lai labiekārtotu teritoriju un uzlabotu automašīnu 
novietošanu pilsētas centrā pie Valmieras deviņstā-
vu ēkām un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-at-
tīstības centra, pārbūvēts Georga Apiņa ielas posms 
no ielas sākuma līdz Leona Paegles ielai un izbūvēts 
automašīnu stāvlaukums pie izglītības iestādes un 
daudzdzīvokļu ēkām. Asfaltēšana veikta Mālu ielas 
posmā no Matīšu šosejas līdz Ainažu ielai un Kārļa 
Baumaņa ielas posmā no Rīgas līdz Leona Paegles 
ielai, kā arī noasfaltētas komunikāciju tranšejas Burt-
nieku ielā un SIA “Vidzemes slimnīca” autobusu ap-
griešanās laukums.
12. jūlijā sākās Valmieras pilsētas Rietumu industriālās 
maģistrāles būvniecība, lai divu kilometru garumā pa-
garinātu Leona Paegles ielu un savienotu to ar auto-
ceļu P18 Valmiera–Smiltene. Ielas pārbūves projektā 
gar ielas malu plānota 53 jaunu koku – Zviedrijas pī-
lādžu  – stādīšana, kā arī atsevišķos posmos izveidos 
atpūtas vietas gājējiem un velosipēdistiem. Paredzēts 
papildināt Putriņu meža priežu audzi ar priežu stā-
dījumiem Mākslinieku ielas galā esošajā pļaviņā pie 
Dzelzs tilta, kā arī Meža dienu projekta “Labie darbi 
Latvijas simtgadei” laikā priedes stādīt arī Valmieras 
Atpūtas parkā. Leona Paegles iela tiks turpināta gar 
Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai. Tālāk kravas automa-
ģistrāle virzīsies pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Balo-
ža ielai. Savukārt tur pie pagrieziena uz Jumaras ielu 
plānots izbūvēt turpinājumu līdz Somu ielai. Valmie-
ras pilsētas pašvaldība noslēgusi vienošanos ar CFLA 
par projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās 
maģistrāles attīstība: L.  Paegles ielas savienojums ar 
TEN-T tīklu” īstenošanu, kam piešķirts Eiropas Kohēzi-
jas fonda finansējums 2,87 miljonu eiro apmērā. Ielu 
pārbūvēt paredzēts līdz 2020. gada jūnijam.
Šogad SIA “Valmieras ūdens” plānojusi pašu spēkiem 
rekonstruēt un no jauna izbūvēt vairāk nekā pusotru 
kilometru ūdensvada un kanalizācijas tīklu. Lielākais 
šā darba apjoms paveikts vasaras mēnešos, bet atliku-
šo projektu realizācija tiks pabeigta līdz gada beigām.
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Saules, vēja un cilvēku enerģija 
Salacgrīvas novadā
Salacgrīvas novada dome īstenojusi Eiropas Jūrlie-
tu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu 
“Saules un vēja enerģija Salacgrīvas novada ielu ap-
gaismojumā” un Ainažu pilsētā, Liepupes ciemā un 
Jelgavkrastu ciemā izbūvējusi ar atjaunojamiem ener-
goresursiem  – saules un vēja enerģiju  – darbināmas 
ielu apgaismojuma sistēmas, kas darbojas autonomi. 
Ainažu pilsētas Gatves, Zāles un Kaiju ielā kopumā 
uzstādītas 20 apgaismojuma sistēmas, Liepupes cie-
ma Pārupes ielā – 14 apgaismojuma sistēmas, savukārt 
Jelgavkrastos, Līvānu, Ceriņu un Lazdu ielā, kopumā 
uzstādītas 22 apgaismojuma sistēmas. Visās šajās ap-
dzīvoto vietu ielās agrāk nebija ielu apgaismojuma.
Īstenojot projektus par uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstību Salacgrīvas novada Svētciemā 
un Salacgrīvas pilsētā, līdz 2019. gada februāra sāku-
mam tiks pārbūvēta Sēņu iela Svētciemā un mēnesi 
agrāk jāpabeidz Transporta ielas pārbūve visā tās ga-
rumā (465 metri) Salacgrīvas pilsētā.
Jūlijā Salacgrīvā uzsākti ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstības 3.  kārtas būvniecības darbi, tos 
plānots paveikt 11 mēnešu laikā. Šajā projektā, ko 
atbalsta Kohēzijas fonds, paredzēts izbūvēt astoņas 
sūkņu stacijas, kā arī kanalizācijas tīklus vairāk nekā 
7 km garumā.

4. septembrī Salacgrīvā tika pieņemti operatīvā trans-
porta nobrauktuves izbūves būvdarbi stāvlaukumā 
pie jūras, pretī kafejnīcai “Karle”. Nobrauktuve izbū-
vēta, lai nodrošinātu operatīvā transporta piekļuvi 
jūrai ar glābšanas aprīkojumu un savlaicīgu glābšanas 
darbu uzsākšanu katastrofu gadījumos. Gājēji šo ceļu 
varēs izmantot nokļūšanai līdz jūrai un pastaigai. No-
brauktuve izbūvēta projektā “Drošība piekrastē un 
jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā”, kas tiek īstenots ar 
INTERREG Igaunijas–Latvijas programmas atbalstu. 
Projektā iesaistīts Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests, Igaunijas glābšanas pārvalde, Igaunijas 
mazo ostu attīstības centrs un Rojas, Engures, Vents-
pils un Salacgrīvas pašvaldība.
17. septembrī Salacgrīvas novada pašvaldības pār-
stāvji apskatīja Valdemāra ielā Ainažos paveikto bru-
ģējumu. Šajā vasarā Ainažos īstenoti vairāki projekti, 
Ainažu kultūras nama remontdarbus ieskaitot, un līdz 
Latvijas valsts dzimšanas dienai būs sakārtota Latvijas 
zīme pie Igaunijas–Latvijas robežas.

Saulkrastos izbūvēts ūdensvads 
un kanalizācija pie Baltās kāpas, 
atjaunots 6 km grants segums, būvēs 
autostāvvietas, ietvi un siltumtrasi

Projektā “Publiskās infrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritori-
jas” Saulkrastos pabeigti ūdensvada un kanalizācijas 
būvdarbi pie Baltās kāpas. To mērķis ir nodrošināt 
jaunuzbūvēto kafejnīcu un pārbūvēto tualeti ar cen-
tralizētu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu.
Septembra sākumā pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā sākās pamatīgi ielu un ceļu grants seguma 
atjaunošanas darbi. Pavisam tiks atjaunoti 6,28  km 
seguma. To atjaunos dārzkopības saimniecību teri-
toriju viskritiskākajos posmos, kur ir samērā liela sa-
tiksmes intensitāte.
Tā kā pilsētas centrā ir izteikts autostāvvietu trūkums 
un sezonas laikā grūti novietot auto, kā arī reaģējot 
uz iedzīvotāju vēlmi pēc jaunām autostāvvietām, 
Saulkrastu novada dome nolēmusi izstrādāt būv-
projektu autostāvvietu un ietves izbūvei Ainažu ielas 
posmā no L. Paegles ielas līdz A. Kalniņa ielai. Būv-
niecība paredzēta nākamgad.
Septembra vidū parakstīts līgums par siltumtra-
ses izbūvi no katlumājas Smilšu ielā  3, kas atrodas 
Saulkrastu vidusskolas teritorijā, uz bijušo “Baltic 
Inn” ēku Smilšu ielā 7, ko nākotnē plānots pārbūvēt 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vaja-
dzībām. Izbūvējot siltumtrasi, tajā skaitā arī siltum-
mezglu, ēkā tiks nodrošināta regulāra apkure, kā arī 
jaunizbūvētajai siltumtrasei būs iespējams pieslēgt 
Priežu ielā esošos īpašumus. Būvdarbi jāpabeidz līdz 
decembra sākumam.

Sējas novadā pārbūvēts pašvaldības 
autoceļš Kalējkrogs–Jaunķīši

Ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību īstenots projekts 
“Sējas novada pašvaldības autoceļa nr.  80-92-C3 

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=44303
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Kalējkrogs–Jaunķīši pārbūve”: pārbūvēts ceļa posms 
3,560 km garumā. Interesants fakts: projekta attieci-
nāmās izmaksas ir 444 444,44 eiro.

Carnikavas novadā uzlabo ceļus, ielas 
un apgaismojumu
Turpinot novada galveno ielu atjaunošanu, Gaujas 
ciema iedzīvotājiem nozīmīgās Serģu ielas posmā no 
autoceļa A1 līdz Viršu ielai veikta nolietotā asfaltbe-
tona seguma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju 
un sīkšķembām, lai novērstu ceļa putekļošanos un 
pasargātu virsmu no bedru veidošanās. Serģu iela 
atjaunota 2,25  km garā posmā. Virsmas apstrāde ar 
šādu tehnoloģiju izmantota arī uz Lilastes ceļa – 1,1 km 
posmā no A1 līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Carnikavā 
ar divkāršās virsmas apstrādes tehnoloģiju uzlabota 
Poču iela, Sautiņu iela posmā no P1 līdz Liepu ielai un 
Liepu iela, kā arī Stacijas ielas posms no Zvejnieku ie-
las līdz gājēju un velosipēdistu tiltam.
Jau ierasti gada otrajā pusē novadā notiek apgaismo-
juma infrastruktūras attīstības darbi. Šogad tie plānoti 
Gaujas ciemā, Garciemā un Carnikavā. Jauns apgais-
mojums tiks izbūvēts Aizvēju un Torņu ielā posmā no 
autoceļa P1 līdz Dangu mežam, vienlaikus veicot arī 
nepieciešamo SIA “Lattelecom” un AS “Sadales tīkls” 
infrastruktūras pārbūvi. Carnikavā uz AS “Sadales tīkls” 
infrastruktūras balstiem uzstādīs gaismekļus Cielaviņu 
un Dzenīšu ielā, bet Jasmīnu ielā izbūvēs pilnībā jau-
nu apgaismes līniju. Jauns apgaismojums tiks ierīkos 
arī Aveņu ielā Garciemā. Savukārt Valdena ielā Gaujas 
ciemā demontēs vecos un uzstādīs jaunus apgaismo-
juma līnijas balstus. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 
līdz decembra vidum vai pat agrāk.

Septembrī vairākās ielās pabeigta ātrumvaļņu pār-
būve, ierīkojot tos atbilstoši Latvijas valsts standarta 
prasībām. Kopā nomainīti 12 ātrumvaļņi: Cīruļu un 
Ērgļu ielā Kalngalē, Torņu ielā Garciemā un Rūpnieku, 
Liepu, Vanagu ielā un Liepu alejā Carnikavā. Pārbū-
ve izmaksājusi 13 794 eiro (t. sk. PVN) no pašvaldības 
budžeta.

Ādažos pārbūvēta Muižas iela un 
ekspluatācijā pieņemts Laveru ceļš
Ādažos visā Muižas ielas posmā būvnieks ir izbūvē-
jis valčbetona un asfalta segumu, izbūvēti arī ūdens, 
kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīkli. Jaun-
ceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos ir izbūvēti ūdens 
un kanalizācijas tīkli, kā arī kanalizācijas sūkņu stacija. 
Notiek teritorijas labiekārtošana.

Septembrī Ādažu novada domes būvvalde pieņēma 
ekspluatācijā pārbūvēto Laveru ceļa posmu no 0,84. 
līdz 1,84.  kilometram. Pārbūvējot Laveru ceļa grants 
segumu, ir uzlabota publiskā ceļa infrastruktūras kva-
litāte.

Inčukalna novadā pārbūvē Gaujas 
ielu Vangažos un ierīko centralizēto 
kanalizācijas sistēmu Inčukalnā

Vangažu pilsētā uzsākta ilgi gaidītā Gaujas ielas pār-
būve. Projekts “Infrastruktūras attīstība Inčukalna 
novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības at-
balstam” tiek realizēts ar ERAF līdzfinansējumu, tiek 
ieguldīti arī ievērojami pašvaldības budžeta līdzekļi. 
Paredzēts pārbūvēt brauktuves, gājēju un apvienotos 
gājēju un velosipēdu celiņus teju 3 km garumā, kā arī 
izbūvēt apgaismojuma sistēmu un lietus kanalizācijas 
sistēmu.
Valsts kase ir piešķīrusi līdzekļus projekta “Centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajo-
nā aiz dzelzceļa” realizācijai. Šogad tiks izbūvēts ka-
nalizācijas notekūdeņu spiedvads un sūkņu stacija, kā 
arī pašteces kanalizācijas tīkli Ozolu un Caunas ielā.

Ielu remonts Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldība jau vairākus gadus ielu 
un ceļu infrastruktūras sakārtošanā iegulda aptuveni 
piecus miljonus eiro, prioritārā secībā atjaunojot vai 
izbūvējot tos ielu un ceļu posmus, kuros sakārtotas 
inženiertehniskās komunikācijas, privātmājas ir pie-
slēgtas sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīk-
liem, kā arī izvērtēta satiksmes intensitāte un ielas virs-
kārtas seguma stāvoklis. Šogad pēc kanalizācijas tīklu 
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izbūves ir sakārtots Krišjāņa Barona ielas posms no 
apļveida krustojuma pie Līvkalna, Pils un Cēsu ielas 
līdz Skolas ielai. Noslēgusies arī Birztalu ielas Allažos, 
Pulkveža Brieža ielas posma no autoceļa A-2 līdz apļ-
veida krustojumam pie Siguldas 1. pamatskolas, kā arī 
Lāčplēša ielas posma no Jāņa Čakstes ielas līdz Cēsu 
ielai seguma atjaunošana. Daudzviet pilsētā atjaunots 
ielu horizontālais apzīmējums. Ņemot vērā iedzī-
votāju ierosinājumus un to, ka septembrī noslēdzās 
SIA “Saltavots” veiktie inženierkomunikāciju remont-
darbi, pašvaldība uzsākusi Leona Paegles ielas asfalt-
seguma virskārtas atjaunošanu posmā no Lāčplēša 
ielas gar Svētku laukumu līdz Lāčplēša ielas krusto-
jumam ar Cēsu ielu, investējot vairāk nekā 100  000 
eiro. Savukārt Miera ielas pārbūvē pašvaldība ieguldīs 
700 000, lai atjaunotu asfalta segumu, izbūvētu ielas 
apgaismojumu, gājēju ietvi un automašīnu novieto-
šanas kabatas, kā arī sakārtotu inženiertehniskās ko-
munikācijas. Vasarā pašvaldība veikusi grantēto ceļu 
sakārtošanu Allažu pagastā un C24 autoceļa būvnie-
cību posmā no valsts reģionālā autoceļa Inciems–Si-
gulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm (Kreiļu ceļš) Siguldas 
pagastā.

Mālpils novadā sakārtotas trīs ielas

Šopavasar Mālpils novadā tika uzsākta trīs ielu re-
konstrukcija, finansējuma lielākā daļa iegūta kā ERAF 
līdzfinansējums. Pateicoties tam, pie jauna izskata 
tikusi Rūpniecības iela (rekonstruēta visā tās garu-
mā  – 1,37  km), kam sakārtota ūdens atvades sistēma 
un grants seguma vietā uzklāts asfaltbetona segums. 
Sidgundas ciemā rekonstruēta Rikteres iela 0,75  km 
garumā, kur sakārtota ūdens atvades sistēma, uzklāts 
asfaltbetona segums un ierīkots apgaismojums, un 
Piena iela.

Ielu būvniecība Ropažu novada 
Zaķumuižā

Zaķumuižas ciemā tiek veikta Lejnieku un Torņa ielu 
pārbūve projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai ne-
pieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada 
Zaķumuižā”. Projektā iekļauta Lejnieku un Torņa ielas 
pārbūve Zaķumuižas ciemata rūpnieciskās apbūves 
teritorijās, nodrošinot 0,638  km ceļa pārbūvi ar as-
falta segumu. Plānots, ka tiks radītas vismaz 15 jaunas 
darbvietas un piesaistītas privātās investīcijas ne ma-
zāk kā 500 000 eiro apmērā. Projektu plānots pabeigt 
2019. gada 30. jūnijā.

Stopiņu novadā sakārto ielas, ceļus, 
tiltus un skvērus
Jūlijā pabeigta Kalnozolu ielas pārbūve Vālodzēs. 
Ielai izbūvēts asfalta segums un lietusūdens kanali-
zācija. Stopiņu novada ielām ar grants segumu veikta 
dubultā virsmas apstrāde  – uzklājot melno segumu, 
lai novērstu ceļu putēšanu un uzlabotu kalpošanu, 
kā arī komfortu autobraucējiem. Šogad Stopiņu no-
vadā dubultā virsmas apstrāde veikta Ceriņu un Ērgļu 
ielas posmiem Dreiliņos. Izvērtējot seguma kalpoša-
nu, novada grants seguma ielu apstrāde ar šo metodi 
tiks turpināta. Ulbrokā 942 metru garumā pārbūvēts 
ceļš Pundurīši–Līdaciņas, kam veikta asfaltēšana, lie-
tusūdens kanalizācijas izbūve, uzstādīti 11 ātrumvaļņi 
un izbūvēts apgaismojums. Tapis arī gājēju celiņš uz 
Ulbrokas ezera tiltiņu.

Lai iedzīvotāji ērti un droši varētu nokļūt no Radio-
stacijas ciemata uz Ulbroku, izbūvēts gājēju tilts pāri 
Piķurgas upei pie Ulbrokas ezera slūžām.
Ulbrokā arī notiek Institūta ielas 36 piegulošās teri-
torijas pārbūve, kuras gaitā iekārto autostāvvietu 56 
automašīnām, rekonstruē brauktuves asfaltbetona se-
gumu, izbūvē bruģēts gājēju celiņu un lietusūdens ka-
nalizāciju un apgaismojumu. Notiek arī Latvijas simt-
gadei veltītā skvēra izbūve. Skvērs atradīsies Institūta 
ielā, starp 51. autobusa galapunktu un veikalu “TOP”.
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Rīgā aktīvi izmanto pašvaldības 
līdzfinansējuma programmu 
dzīvojamo māju remontdarbiem

Foto: Vladislavs Proškins, F64
16. jūlijā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs čet-
ru māju iedzīvotājiem svinīgi pasniedza līgumus par 
pašvaldības 50% līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvo-
jamo māju remontdarbiem. Šīm mājām (Lemešu ielā 
17, Bauskas ielā 63, Vesetas ielā 10 un Buļļu ielā 31 un 
31a), kurās kopā ir 410 dzīvokļu, piešķirts 31 663 eiro 
līdzfinansējums. Pavisam jaunajā programmā šogad 
pie ejams pusmiljons eiro. Par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu katru mēnesi lemj īpaša komisija, un līdzfi-
nansējuma saņēmēju skaits nepārtraukti aug.
28. augustā Rīgas domes vadība apciemoja 12 stāvu 
māju Detlava Brantkalna ielā 9, kas pirmā ir pabeigusi 
remontdarbus, izmantojot pašvaldības līdzfinansēju-
ma programmu. Pasākumā tika pasniegti līgumi vēl 
deviņām dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kurām arī 
piešķirti pašvaldības līdzekļi 50% apmērā remontdar-
bu veikšanai.

Mārupes novadā labiekārtoti un 
izveidoti parki

22. septembrī svinīgi tika atklāts atjaunotais Švarce-
nieku muižas parks Jaunmārupē un Skultes dabas 
parka taka. Tie labiekārtoti un atjaunoti, pateicoties 
pašvaldības un biedrības “Pierīgas partnerība” inicia-
tīvai, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) finansējumu. Parku atklāšanu Jaunmār-
upē papildināja dienas centra “Švarcenieki” radošā 

darbnīca bērniem un Mārupes dāmu klubiņa lēdijas. 
Ar jaunizveidotajām Skultes dabas parka takām klāt-
esošos iepazīstināja īpašs viesis – Zaķis, kas bērniem 
bija sarūpējis dažādus pārbaudījumus un sportiskas 
aktivitātes.

Jūrmalā atklāts daudzfunkcionāls 
biroju centrs, atjaunoti rotaļu laukumi 
un Ķemeros iekārtota “viesnīca” 
kukaiņiem

Dzintaros, Meža un Piestātnes ielas krustojumā, at-
klāts Jūrmalā pirmais mūsdienīgais augstākās klases 
biroju un pakalpojumu centrs “Citadeles biroji”, 
kurā pieejamas biroja telpas, konferenču zāle, kā arī 
kopdarba (co-working) telpas. Biroja centrs veidots 
kā ilgtspējīga būve: pārbūvējot trīsstāvu namu, bet 
nemainot nama apjomus, radīta energoefektīva, vi-
dei draudzīga ēka, kas atbilst mūsdienu arhitektūras 
standartiem. Teritorija ap biroju centru labiekārtota, 
izmantojot rietumvalstu pieredzi līdzīgu objektu pro-
jektēšanā: iespējami vairāk vietas atvēlēts gājējiem un 
riteņbraucējiem, teritorijā augošie koki saudzēti un 
saglabāti, ierīkoti apstādījumi.
Pilnveidojot pilsētas infrastruktūru, Jūrmalas pašval-
dība papildinājusi un atjaunojusi rotaļu laukumus 
bērnu atpūtai un sportam, kā arī iekārtots jauns rotaļu 
laukums pie daudzdzīvokļu namiem Engures ielā 5, 
Nometņu ielā 18 un 20 un pie namiem Skolas ielā 61a 
un 63a.

Vide un labiekārtojums
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Lai dotu iespēju iepazīt lidojošus, zumošus un lieno-
šus dabas pārstāvjus – kukaiņus –, Ķemeru Nacionā-
lajā parkā pie Lielā Ķemeru tīreļa iekārtota kukaiņu 
“viesnīca”, ko ar Dabas aizsardzības pārvaldes un 
vietējo uzņēmēju atbalstu izveidojusi praktikante Lū-
sija Alerija no Francijas. Kukaiņu “viesnīca” ir cilvēka 
radīta konstrukcija, kas veidota, lai nodrošinātu ku-
kaiņiem patvērumu, bet bērniem un pieaugušajiem 
ļautu iepazīt tos tuvplānā.

Engurē atklāts Zušuciema parks

Foto: Andris Jermuts
11. augustā Engurē tika atklāts Zušuciema parks. Tas 
veidots kā kultūrvēsturisks vides izzināšanas objekts, 
kas popularizē Engures iedzīvotāju pamatnodarboša-
nos, kura saistīta ar zvejniecību un jūrlietām. Projek-
ta gaitā tapuši seši vides objekti  – Sargasu akmens, 
Murds, Zvejnieks, Latvijas zivis, Laivu sols un Copes 
gaisma. Tos veidojuši mākslinieki Gaits Burvis un Vel-
ga Vītola.

Tukuma smukums māju fasādēs un 
teritorijas labiekārtošana pie Slampes 
dīķa

Tukuma novads ceļā uz valsts simtgadi dāvājis iedzī-
votājiem skaistu un paliekošu dāvanu – izcilā novad-
nieka Leonīda Āriņa gleznas “Glezniecisks moments 
ar ziediem” reprodukciju uz mājas galasienas Kurze-
mes ielā 3. Skaistuma vairošana Tukumā caur māju fa-
sādēm turpināsies, un tiek apspriesti nākamie objekti, 
uz kuriem izvietot jaunus vizuālos materiālus.
Tukuma novada dome ar Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) atbalstu šovasar labiekārtoja Slampes dīķa te-
ritoriju pie Zemgales vidusskolas un Kultūras pils. Iz-
būvēti trīs pastaigu celiņu posmi, kas savienojas ar jau 

esošajiem celiņiem, veidojot vienotu loku. Pie plud-
males izbūvēts automašīnu stāvlaukums, ierīkota pār-
ģērbšanās kabīne un ugunskura vieta. Teritorijā veikta 
apzaļumošana, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.

Kandavas novada Zantē izveidots 
rotaļlaukums

Nodibinājums “Zantes ģimenes atbalsta centrs”, sa-
ņemot finansējumu Kandavas novada iespēju fonda 
rīkotajā projektu konkursā un pateicoties novada do-
mes un ziedotāju atbalstam, īstenojis savu ieceri un 
Zantes mazajiem pirmsskolēniem ierīkojis rotaļu lau-
kumu.

Talsu novada Valdemārpilī nosiltināta 
pirmā daudzdzīvokļu ēka, Stūrīšciemā 
ierīkots Sajūtu dārzs un Pūņās 
izveidotas zīmju takas

7. augustā Parka ielā 3 Valdemārpilī tika svinīgi atklāta 
pirmā šajā pilsētā renovētā daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja. Darbi veiksmīgi paveikti, sadarbojoties dzīvok-
ļu īpašnieku biedrībai “Parks 3”, apsaimniekotājam 
SIA “Adax 2” un attīstības finanšu institūcijai “ALTUM”, 
projektam piesaistot ERAF līdzfinansējumu.
Aprūpes centra iemītnieki un Laidzes pagasta Stū-
rīšciema iedzīvotāji ar prieku uzņēmuši ilgi gaidī-
to – iespēju izbaudīt sajūtu dārzu. Sadarbībā ar LAD 
Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pār-
valdi un Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteju 
īstenots projekts “Sajūtu dārza ierīkošana Leprozo-
rija parkā Stūrīšciemā”. Tagad, pastaigājoties pa 320 
metrus garo taku, ikviens var stimulēt maņas, jo gan 
dienas gaismā, gan vakara laternu atspīdumā pastaiga 
basām kājām pa grants un šķembu maisījuma, gra-
nīta šķembu, oļu, smilts, keramzīta, mulčas, egļu un 
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priežu čiekuru segumu sniedz īstu veselības “piešpri-
ci”. Pēc garās pastaigas apmeklētāji var trenēties un 
stiprināt savu veselību ar fiziskajām nodarbēm brīv-
dabas trenažieru laukumā, izmantojot četras dažādas 
ierīces. Lai sajūtu takai varētu piekļūt arī cilvēki ar kus-
tību traucējumiem, takas beigu daļas posmā izveido-
ta 1,20 metrus plata taka, kurā viegli piekļūt garšaugu 
kastēm. Savukārt vēsajos vakaros labi garšos silta tēja 
slēgtā stikla nojumē jeb tējnīcā.

Foto: Jana Robalde
Valdgales pagasta Pūņās izveidotas zīmju takas. Iece-
re radās pirms diviem gadiem, domājot, kā labiekār-
tot skolas apkārtni. Ideju par atpūtas vietas izveidi sav-
vaļas pļavas vietā izvērtēja Valdgales pagasta pārvalde 
kopā ar skolas vadību un vecāku padomi un tālāk 
nodeva Talsu novada pašvaldības ainavu arhitektei 
Zandai Bitmanei, kura izstrādāja skices projektu. Par 
labiekārtojuma vadmotīvu tika izvēlēti latvju rakstu 
zīmju ornamenti. Ar ELFLA un Talsu novada pašvaldī-
bas finansējumu tapusī atpūtas vieta kalpos gan pa-
sākumiem, gan atpūtai ar pievienotu latvisko vērtību.

Rojas novadā labiekārto pludmali un 
ostas teritoriju
Rojas novads rūpējas par vietu, kur dzīvo, – jūras līča 
piekrasti un pirmām kārtām pludmales teritorijas kop-
šanu un labiekārtošanu. Ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda (LVAF) palīdzību Ģipkas pludmalē izbūvētas 
jaunas koka laipas 129 metru garumā. Lai turpinātu 
Rojas ostas teritorijas sakārtošanu un attīstību, pašval-
dība iesaistījusies LAD projektā “Mazupītes gultnes 
pārveidošana” ar mērķi ievirzīt Mazupīti pareizā, vēs-

turiski izveidotā gultnē, nostiprināt upītes krastu un 
sagatavot teritoriju jaunas piestātnes izbūvei.

INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmā Rojas novada īstenotajā projektā “Dabas 
tūrisms visiem” (UniGreen) pie pagājušajā rudenī at-
jaunotās pludmales pastaigu laipas uzstādīts apmek-
lētāju plūsmas skaitītājs (otrs skaitītājs atrodas pie Ro-
jas pludmales centrālās ieejas laipas). Igaunijas–Latvi-
jas pārrobežu projektā Rojā izbūvēts piebraucamais 
ceļš ar apgriešanās laukumu, lai pludmalei un jūrai va-
rētu piekļūt ar VUGD transportu un glābšanas laivām, 
kas ir ļoti svarīgi vides avārijas gadījumos. Jau iepriekš 
Rojas publiskajā pludmalē “iesēdusies” vairāk nekā 
puskilometru gara koka pastaigu laipa, kas piemērota 
arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izbūvēti četri 
apgriešanās laukumi un uzstādīti soliņi un atkritumu 
urnas. Laipas sākumā izvietots stends ar informatīvo 
plāksni, kurā attēloto informāciju iespējams izlasīt arī 
Braila rakstā. Rojas pludmales shēma veidota kā takti-
lā karte vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem.

Ventspils novadā Ugālē renovēta 
daudzdzīvokļu māja un atklāts tirgus 
laukums, Puzē apzaļumots Mežaparks

Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
“VNK serviss” Ugālē, Skolas ielā 5, īstenojusi energo-
efektivitātes projektu, veicot 18 dzīvokļu mājas reno-
vāciju. Desmit dzīvokļi šeit pieder Ventspils novada 
pašvaldībai, pārējie  – fiziskām personām. Projektam 
izmantots finanšu aģentūras “Altum” piešķirtais grants, 
Swedbank kredīts, kas “VNK servisam” jāsedz 15 gadu 
laikā, un Ventspils novada pašvaldības dotācija. Pro-

http://www.ventspilsnovads.lv/213-pasvaldiba/projektipasvaldiba/projekti-2018/3756-puzini-rupejas-par-mezaparku
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jektēšana un energoaudita sagatavošana tika finansē-
ta no mājas iedzīvotāju uzkrātajiem līdzekļiem.

29. septembrī Ugāles pagastā Miķeļdienas gadatirgus 
laikā svinīgi tika atklāts tirgus. Ar ELFLA līdzfinansēju-
mu īstenotā Ventspils novada pašvaldības projekta 
“Pulcēšanās vietas izveide Ugāles ciemā” gaitā Ugālē 
izveidots apgaismots bruģēts laukums ar tirgus pavil-
jonu, izvietoti velosipēdu novietošanas statīvi, karoga 
masts, galdi, soliņi, atkritumu urnas, iekārtota uguns-
kura vieta. Jaunajā tirgus paviljonā ir ūdensapgāde, 
uzbūvēta tualete. Izveidota autostāvvieta apmeklētā-
jiem, kā arī radītas vietas tirdzniecībai no automašī-
nām un treileriem.

Nākamgad apritēs 45 gadi, kopš Puzē izveidots Meža-
parks, tādēļ pagasta iedzīvotāji pievērš pastiprinātu 
uzmanību tā sakopšanai. Lai godam sagaidītu atpūtas 
vietas 45. dzimšanas dienu, šogad īstenoti divi pro-
jekti. Puzes attīstības veicināšanas biedrība “Niedre” 
piedalījās Ventspils novada pašvaldības projektu kon-
kursā “Mēs savā novadā” un ieguva līdzekļus infor-
matīvā stenda uzstādīšanai, apzaļumošanai un divu 
ugunskura vietu atjaunošanai. Otrs projekts īstenots, 
pateicoties LPS iniciatīvai Meža dienu laikā padarīt 
Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un mazo koka 
arhitektūras objektu izvietošanu parkos. Mežaparkā 
uzstādīts gājēju tilts, trīs atkritumu tvertnes un soliņš 
un iestādīti četri koki.

Ventspilī jauna atrakcija bērnu rotaļu 
laukumā un jauns segums Bērnu 
pilsētiņā
Ventspils rotaļu laukumā Pētera ielā 4 uzstādīta jauna 
bērnu atrakcija “Klasītes”. Ideja noskatīta pagājuša-
jā gadā Ķelnes rotaļlaukumu aprīkojuma izstādē. Arī 

mazie ventspilnieki tagad var izbaudīt vienu no visaiz-
raujošākajām bērnības klasikas spēlēm  – “Klasītes”. 
Jaunā atrakcija izgatavota no krāsaina termoplasta 
materiāla. Tas ir plastmasas materiāls, kas kļūst elas-
tīgs un ko noteiktā temperatūrā var uzklāt uz virsmas, 
atdziestot tas sacietē un kļūst izturīgs. Bērnu pilsētiņā 
uzstādīts arī muzikāls zilonis, un arī šī ideja ņemta no 
izstādes Ķelnē. Tas izgatavots Vācijā, tekstu ierunājuši 
Jaunrades nama radošie cilvēki.

16. septembrī Ventspilī tika atklāts jaunais, krāsainais 
triecienabsorbējošais gumijas segums 1662  m² pla-
tībā zem visām rotaļu iekārtām, kurām līdz šim vēl 
bija smilšu segums. Programmā “Ventspils – mazulim 
draudzīga pilsēta”, vairākkārt saņemot vecāku ierosi-
nājumus ar lūgumu papildināt triecienabsorbējošā 
gumijas seguma ieklāšanu visā Bērnu pilsētiņas teri-
torijā, Ventspils pilsētas pašvaldība nolēma atbalstīt 
šo priekšlikumu. Bērnu vecāki atzinuši, ka krāsainais 
gumijas segums ir daudz patīkamāks bērnu rotaļām: 
tas palīdz izvairīties no nevēlamām traumām, ir tīrāks 
un higiēniskāks, nenosmērējas bērna drēbes, apavos 
nesaiet smiltis, kā arī pēc lietus segums ātri kļūst sauss 
un tīrs.

Kuldīgas novadā Ķikuru ezerā – jauna 
laipa, Vārmē uzbūvēts gājēju celiņš, 
Kuldīgā veido pastaigu takas gar Ventu 
un būvē skatu laukumus
Ķikuru ezers ticis pie jaunas laipas. To var izmantot 
peldētāji un atpūtnieki, bet plašāka sabiedrība bija 
aicināta laipu apskatīt, viesojoties tradicionālajos Ķi-
kuru ezera svētkos 28. jūlijā.
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Kuldīgas novada Vārmes pagastā ar ELFLA finansēju-
ma palīdzību uzbūvētais gājēju celiņš ļauj vārmenie-
kiem un pagasta viesiem ērtāk un drošāk nokļūt līdz 
Vārmes pamatskolai un Vārmes sporta hallei. Līdz ar 
celiņa izbūvi labiekārtota arī skolas apkārtne – uzstā-
dītas atkritumu urnas, soliņi un puķu podi, kā arī at-
jaunots zālājs.

Kuldīgā noris aktīvi būvdarbi, veidojot divas pastaigu 
takas un skatu laukumus Ventas kreisajā krastā. Abu 
taku kopējais garums sasniegs 2,5  kilometrus. Pirmā 
vīsies no Pils ielas 8. nama līdz Rūpniecības un Vie-
nības ielas noejai pie Ventas. Takas sākumā izbūvēs 
skatu laukumu ar margām, un visā takas garumā būs 
apgaismojums un videonovērošana. Savukārt otra 
pastaigu taka vedīs no Rūpniecības un Vienības ielas 
noejas pie Ventas līdz pat jaunajam tiltam, kur arī būs 
skatu laukums. Taku izveide norisinās ERAF līdzfinan-
sētajā projektā, savukārt videonovērošanas kameras 
finansē INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas programma. 

Skatu torņa būvdarbiem, kas tiek finansēti no ERAF un 
valsts dotācijas, paredzēti pieci mēneši, un tas būs ga-
tavs nākamgad. Skatu tornis sliesies 25 m augstumā, 
un apkārtni varēs vērot no astoņiem līmeņiem.

Pāvilostas novada Ziemupē izveidota 
pastaigu laipa līdz jūrai

6. septembrī Ziemupē tika atklāta jaunizveidotā dēļu 
klājuma pastaigu taka uz jūru caur kāpu zonu. Iecere 
īstenota, pateicoties iedzīvotāju balsojumam un uz-
varai projektu konkursā “LMT Latvijai” Pāvilostas no-
vadā. Ieceres autori ir Vērgales pagasta Ziemupes vie-
su mājas “Laikas” saimnieki Oskars Glezers un Liene 
Zaļkalne, kuri aizvien turpina paplašināt un pilnveidot 
viesu namu, vienlaikus rūpējoties arī par apkārtējo 
vidi.

Skatu platforma pie jūras Grobiņas 
novadā

Grobiņas novada dome, realizējot Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda projektu, paplašinājusi pastai-
gu taku un izveidojusi piejūras skatu platformu Baltijas 
jūras piekrastē Medzes pagastā. Līdz šim “Liedagos” 
jau bija iekārtota atpūtas vieta ar ugunskura iespējām, 
un tagad īstenota vēl viena lieliska iecere  – uzstādī-
ta slēgta skatu platforma, kādas tuvējā apkārtnē nav. 
Līdz ar to šis projekts devis unikālu iespēju izveidot 
jaunu tūrisma galapunktu, ko var meklēt pēc koordi-
nātēm: 56.624490, 21.034412.

Liepājā izsolē pārdoti 14 pašvaldības 
dzīvokļi
Liepājas pilsētas pašvaldība 25. jūlija izsolē pārdevusi 
visus 14 uz izsoli izsludinātos pašvaldības nekustamos 

https://www.google.com/maps/@56.6242646,21.0352251,311m/data=!3m1!1e3
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īpašumus. Izsole bija plaši apmeklēta, tikai vienam 
objektam pieteicās viens pretendents, pārējie objek-
ti tika pārsolīti ar dažādu cenu pieaugumu. Rekordu 
sasniedza objekts, kur tika nosolīts 141 izsoles solis 
ar 50 eiro vērtību: uz šo objektu bija pieteikušies 11 
dalībnieki. Kopējā 14 objektu izsoles sākumcena bija 
24 700 eiro, kopējā nosolītā summa – 49 750 eiro. Iz-
solē pašvaldība var pārdot tikai dzīvošanai nederīgus 
dzīvokļus, kuru remonts vai piemērošana dzīvošanai 
pilsētai prasītu pārāk lielus izdevumus, savukārt dzī-
vošanai derīgos mitekļus pilsēta cenšas izīrēt iedzīvo-
tājiem.

Nīcā labiekārtots pagalms un rotaļu 
laukums, apkārtējo vidi uzlabo arī 
Rudē

Nīcā šogad turpinājās Dārza un Saules ielas daudz-
dzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana, īstenojot di-
vus pašvaldības vietējo projektu konkursā finansiālu 
atbalstu guvušos projektus. Jaunas iespējas bērnu at-
pūtai tagad ir arī pie Dārza ielas 4. nama, kur, gūstot fi-
nansiālu atbalstu pašvaldības projektu konkursā “Mēs 
savam novadam”, agrāk izvietotajām rotaļu iekārtām 
pievienojušās šūpoles un kāpšanas virsma, arī slīdkal-
niņš ieguvis jaunu vietu. Par mājas apsaimniekošanas 
biedrības līdzekļiem uzstādīts bērniem piemērots 
basketbola grozs.

Iedzīvotāju interešu grupa “Rude mūsu mājas” Nīcas 
novada domes izsludinātajā projektu konkursā ie-
sniedza pieteikumu žoga atjaunošanai Rudes ciema 
daudzdzīvokļu māju teritorijā un guva atbalstu. Šo-
brīd projekts noslēdzies, un uzstādīts koka žogs ar 
veramiem vārtiem. Projektā iesaistījās apmēram 25 
brīvprātīgie.

Skrundas novada Nīkrāces pagasta 
labiekārtošana

Skrundas novada Nīkrāces pagastā noslēgusies pirmā 
kārta ielas seguma maiņai pie Ziedu ielas 3. nama, nā-
kamgad otrā kārta notiks Ziedu ielā 5. Jau tagad Zie-
du ielas iekšpagalms ar līdzcilvēku līdzdalību kļuvis 
daudz skaistāks, vakara stundās tas izgaismots ar sau-
les baterijām. Savukārt pagasta centrā pie ūdenstorņa 
izveidota jauna gājēju taka. Šovasar ar līdzcilvēku ak-
tīvu līdzdarbību pie varenas vietas apzīmējuma zīmes 
tikusi Dzelda, to izgatavojis jaunais uzņēmējs Jānis 
Timofejevs.

Sakopšanas darbi Saldus Melnajā dīķī

Foto: Andrejs Sergejevs
Saldū šovasar tika uzsākta Melnā dīķa tīrīšana un sa-
kopšana. Šogad ūdenstilpe attīrīta no dūņām un pie-
bērta ar grunti, nākamgad aizbērto dīķa daļu nolīdzi-
nās un apsēs ar zālāju. Uz dīķa pussalu tiks izveidota 
taciņa, būs novietoti soliņi, kur atpūsties.
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Brocēnu novadā atklāts skatu tornis pie 
Cieceres ezera

Kopš 31. jūlija ikvienam dabas skatu mīļotajam Bro-
cēnu novadā ir iespēja izbaudīt gleznainās Cieceres 
ezera ainavas no 18 metrus augsta skatu torņa. Ņemot 
vērā, ka tornis atrodas apmēram 12 metrus augsta 
paugura virsotnē, kopējais skata augstums ir vēl lie-
lāks. Pie torņa iekārtota arī jauka piknika vieta ar koka 
galdiem un soliem. Torņa atrašanās vietas GPS koor-
dinātes: 56.656795, 22.555265, tas atrodas apmēram 
6 km no Brocēniem un 5 km no Saldus.

Jelgavas novada Zaļeniekos uzbūvēta 
kapliča

Zaļenieku evaņģēliski luteriskās baznīcas kapos šo-
ruden noslēgusies kapličas būvniecība un teritori-
jas labiekārtošana. Zaļenieku pagasta teritorijā ir trīs 
kapsētas, bet kapličas līdz šim nebija nevienas. Būv-
projektu izstrādāja arhitekte Aija Ziemeļniece, būves 
plānojumā iekļaujot atvadu zāli, palīgtelpu kapu in-
ventāra novietnei un noliktavu. Kapliča izbūvēta tieši 
iepretim baznīcai, lai kompozicionāli tās abas atras-
tos uz vienas ass. Pie kapličas iekārtota arī autostāv-
vieta un veikta teritorijas apzaļumošana: no baznīcas 
līdz kapličai izveidota liepu aleja.

Jelgavā sāk atjaunot Vecpilsētas ielas 
kvartālu un uzstādīti “vainagi”
Vienā no senākajiem Jelgavas koka namiem  – ēkā 
Vecpilsētas ielā 14, kas ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis, – un tam līdzās esošajā ķieģeļu mūra ēkā 
Krišjāņa Barona ielā 50 sākusies atjaunošana, šeit tiks 
izveidots Zemgales Restaurācijas centrs. Šobrīd abas 
ēkas ir atstatu viena no otras, bet projekta gaitā tās 
savienos. Pašvaldība Zemgales Restaurācijas centra 

vajadzībām iegādāsies arī īpašumu Vecpilsētas ielā 
12, kur tiks izbūvēts iebraucamais ceļš. Vecpilsētas 
ielas kvartāls pārmaiņas piedzīvo, Jelgavas pašvaldī-
bai realizējot ERAF līdzfinansētu projektu “Nozīmīga 
kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšana un attīstība 
kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemga-
les reģionā”. Vecpilsētas ielas kvartāla attīstības kon-
cepcija paredz atjaunot arī valsts nozīmes arhitektū-
ras pieminekli Vecpilsētas ielā 2 un tam līdzās esošo 
namu J. Asara ielā 1, kur plānots izveidot Dzīvesziņas 
un arodu sētu.

13. septembrī Jelgavā uzstādīti dekori – “vainagi” valsts 
svētku tematikā. Hercoga Jēkaba laukumu grezno trīs 
dekori, pa vienam dekoram uzstādīts Jāņa Čakstes 
bulvārī pie LLU peldbaseina ēkas un Mātera un Svētes 
ielas krustojumā pie autoostas skvēra.

Ozolnieku novada Brankās tapis 
piemiņas skvērs un Ozolnieku pagastā 
veidos mežaparku

Foto: Ieva Šaliņa

http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/7267-iedzivotaju-iniciativas-rezultata-brankas-tapis-simbolisks-pieminas-skvers-brivibas-gaisma
http://www.ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/7267-iedzivotaju-iniciativas-rezultata-brankas-tapis-simbolisks-pieminas-skvers-brivibas-gaisma


LOGS 49

Ozolnieku novada Brankās pēc novadnieka Gunāra 
Sproģa iniciatīvas īstenots projekts “Brīvības gaisma” 
un izveidots piemiņas skvērs, lai godinātu 1991. gada 
barikāžu dalībniekus un jaunajām paaudzēm atgādi-
nātu par reiz piedzīvoto. Piemiņas vietā redzams stili-
zēts ugunskurs, kas simbolizē gaismu, uguni, degsmi 
cilvēku sirdīs par valsts neatkarību un tautas brīvību, 
savukārt stilizētās stikla plāksnes simbolizē cilvēkus, 
kuri piedalījās barikādēs.
4. septembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas 
sagatavoto rīkojuma projektu par valsts meža zemes 
nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā. 
Paredzēts, ka 64  ha atsavināmajā valsts meža zemē 
pašvaldība izveidos mežaparku un ierīkos gājēju ce-
liņus 3,6 km garumā, atjaunos 1 km meža ceļa, ierīkos 
bērnu pasaku vides objektus vismaz deviņās vietās 
un iekārtos četras putnu un dabas vērošanas vietas. 
Mežaparka projektu plānots īstenot vairākās kārtās un 
posmos, piesaistot arī ES fondu līdzekļus.

Olainē renovēta pirmā māja un 
labiekārtota atpūtas vieta Līduma 
karjerā

Olaines novada pašvaldības pārstāvji kopā ar AS “Olai-
nes ūdens un siltums” 19.  jūlijā rīkoja pasākumu pie 
mājas Kūdras ielā 3, kas ir pirmā pilnībā renovētā māja 
Olainē daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes valsts 
atbalsta programmā, kuru īsteno ALTUM ar ES fondu 
finansējumu. Olaines novada domes saistošie notei-
kumi paredz atvieglojumus no taksācijas gadam aprē-
ķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas: atvieg-
lojums 90% apmērā uz pieciem gadiem tiks piešķirts 
nodokļa maksātājiem, ja viņu īpašums atrodas mājā, 
kurai veikta pilna renovācija ar ES līdzfinansējumu.

Septembra beigās noslēgusies šogad ieplānotā Lī-
duma karjera labiekārtošana, un apkārt karjeram iz-
veidota dabas taka (gan ar grants segumu, gan koka 
laipa uz pāļiem virs ūdens), uzstādītas pontonu laipas, 
septiņi piknika galdi, trīs grili, trīs sauļošanās krēsli, as-
toņi soliņi, pludmales volejbola tīkls un futbola vārti. 
Atskatoties uz padarīto, droši var teikt, ka Pierīgā iz-
veidota jauna atpūtas vieta aktīva dzīvesveida piekri-
tējiem un ģimenēm ar bērniem.

Iecavā labiekārtošanas pārmaiņas
Šovasar Iecavā būvsezona aizritēja pašvaldības aģen-
tūras “Iecavas veselības centrs” teritorijas labiekārto-
šanā, rekonstruējot esošos un izbūvējot jaunus stāv-
laukumus, atjaunojot ietves un uzbrauktuvi, izbūvējot 
jaunu ēkas drenāžas un lietus kanalizācijas sistēmu, 
atjaunojot apgaismojumu, ierīkojot soliņus un veicot 
apzaļumošanu.

Plaši remontdarbi norisinājās pašvaldības iegādā-
tajās telpās Skolas ielā 4 – 16, kur būs Dzimtsarakstu 
nodaļas ceremoniju zāle. Savukārt tagadējās zāles 
vietā pašvaldības administrācijas 1.  stāva telpā strā-
dās klientu apkalpošanas centrs un bāriņtiesa. Vasarā 
izbūvēts ielas apgaismojums Robežu un Raiņa ielas 
posmos, kur līdz šim tā nebija vispār.

Baldonē – jauns skatu tornis un sajūtu 
taka
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Baldonē izbūvēts 19,2 metrus augsts metāla skatu tor-
nis Riekstukalnā. Tas bez maksas pieejams iedzīvotā-
jiem un tūristiem. Šajā vietā paveras unikāla Latvijas 
dabas ainava un iespējams labi redzēt Rīgas nozīmī-
gākās augstceltnes. Tornis atrodas Riekstukalna atpū-
tas kompleksa jaunākajā daļā (bijušajā Mežkalnu kal-
na daļā); koordinātes: LAT 56.77502, LON 24.401669.

Baldones novada aktīvākās ģimenes Ceriņu parkā iz-
veidojušas aptuveni 90 metrus garu sajūtu taku. Tās 
posmos izmantotas dažādas dabas veltes  – čiekuri, 
mulča, smiltis, oļi, kā arī Baldones novada lielā dabas 
bagātība dūņas –, turklāt vienā no posmiem baskājus 
sagaida šaursliežu dzelzceļa posms.

Ķekavas novadā uzstādīti jauni rotaļu 
elementi vairāk nekā desmit vietās

Lai veidotu skaistu un drošu vidi Ķekavas novada 
bērniem, augusta pirmajā pusē vairākos pašvaldības 
īpašumā esošajos bērnu rotaļu laukumos uzstādīti 
jauni rotaļu elementi. Plānojot pašvaldības šāgada 
budžetu, līdzekļi tika atvēlēti jaunu rotaļu elementu 
uzstādīšanai, nomainot jau novecojušus elementus 
un papildinot laukumos esošo elementu piedāvāju-
mu. Šovasar rotaļu elementi uzstādīti kopumā vairāk 
nekā desmit vietās Daugmalē, Ķekavā, Katlakalnā, 
Valdlaučos un Jeņčos. 2019.  gadā bērnu rotaļlauku-
mu uzlabošanā galvenais akcents tiks likts uz jaunu 
rotaļu laukumu izveidošanu un tiks meklēti risināju-
mi, kā veidot arī lielākiem bērniem un pusaudžiem 
interesantas rotaļu un izklaides vietas.

Salaspils novadā noslēgusies Daugavas 
krastmalas labiekārtošana
Pirmajā Daugavas krasta sakārtošanas projektā, piln-
veidojot atpūtas iespējas un atjaunojot skaisto aina-

vu pie Ako pieminekļa, tika labiekārtots automašīnu 
stāvlaukums, sakārtots piebraucamais ceļš, dodot 
iespēju ielaist laivu, uzstādīti velostatīvi, ierīkotas 
piknika vietas, uzstādīti informācijas stendi, tualetes 
un veikti citi darbi. Pērnā gada nogalē Salaspilī tiks 
uzsākts un šoruden noslēdzās otrais projekts, kurā 
izveidotas gājēju takas, atsevišķās vietās zāliens stip-
rināts ar šķembām vai oļiem, izbūvētas divas jaunas 
sausās biotualetes, izveidotas piecas jaunas atpūtas 
vietas ar soliem, ugunskura vietām, atkritumu urnām 
un malkas novietnēm, kā arī uzstādīti pieci stendi ar 
informāciju par kārtības noteikumiem. Īstenojot pro-
jektu, ne vien saglabātas vērtīgo biotopu un Daugav-
malai raksturīgās augu grupas, bet arī ierīkots āra vin-
grošanas stieņu aprīkojums aktīvai atpūtai, izveidota 
pieeja krastmalai personām ar kustību traucējumiem, 
uzstādīts jauns informācijas stends ar vēsturisko infor-
māciju par applūdinātajām viensētām un izveidota 
Daugavas krastmalas ainava, izcērtot krūmus un koku 
sējeņus, tā atverot skatu uz Daugavu.

Ogrē jauns vides objekts un “Fazer” 
pulkstenis pilsētas centrā, būvdarbi 
pašvaldības infrastruktūras objektos un 
Ķeipenes stacijā

Skvēriņu, kas izveidots, pārbūvējot Mālkalnes pro-
spektu, šovasar papildinājis jauns vides objekts ar 
Ogres novada logotipu. Vides objekta autors ir 
mākslinieks Aigars Zemītis. Jaunā vides objekta pa-
matu veido akmens, kas simbolizē Ogres atrašanos uz 
osu pauguriem, un tajā, it kā no debesīm krizdama, 
ietriecas no nerūsējoša tērauda veidota Ogres nova-
da logotipa zīme ar uzrakstu OGRE.
Pilsētas svētku laikā 24. augustā Ogrē tika atklāts at-
jaunotais pulkstenis pilsētas centrā. Tas ir mūsdienīgs 
mākslas objekts un pārdomātā veidā iekļaujas atjau-
notajā Brīvības ielas skvērā pašā Ogres centrā. Pulk-
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stenis ir uzņēmuma “Fazer” dāvana Ogrei un tās iedzī-
votājiem pilsētas 90. dzimšanas dienā.
Vasaras mēnešos Ogrē būvdarbi ritēja pilnā sparā, 
turpinot pagājušajā gadā iesākto. Nu jau tie pabeig-
ti Brīvības ielas skvērā pilsētas centrā, kur izbūvēta 
saimniecības un tualetes ēka un “Pie zelta liepas” ie-
kārtojies Ogres novada Tūrisma informācijas centrs, 
pārbūvētas Ogres novada Kultūras centra lielās kāp-
nes un stāvlaukums, darbi pabeigti arī gājēju tunelī 
Brīvības ielā un Ogres teātra telpās, kādreizējā izglītī-
bas iestādes ēka pārbūvēta sociālā darba vajadzībām, 
veikta gājēju celiņu seguma maiņa un vecā aizsarg-
dambja pārbūve. Tagad dienaskārtībā ir kāpņu pār-
būve pie pašvaldības ēkas Brīvības ielā 33, kas notiks 
divās kārtās.

Martā Ķeipenē tika uzsākta Ķeipenes dzelzceļa sta-
cijas ēkas renovācija, kurā atrodas Komunikācijas 
centrs un kinorežisoram Sergejam Eizenšteinam vel-
tīta ekspozīcija un darba telpas. Komunikācijas cen-
tra vienkāršotās renovācijas projekts paredz jumta 
nomaiņu, ēkas pamatu hidroizolāciju, gruntsūdeņu 
novadīšanu, terases grīdas atjaunošanu, iekštelpu sa-
kārtošanu, centralizētas apkures sistēmas ierīkošanu 
visās telpās, videonovērošanas iekārtas uzstādīšanu 
un elektroinstalācijas atjaunošanu. Lai gan stacijas 
telpas un ekspozīcija apmeklētājiem šobrīd ir slēgta, 
daudz ko skatīt šeit arī stacijas apkārtnē – milzu galds, 
24 kadru tunelis, bāka ar pastkastēm un Potjomkina 
aka.

Lielvārdes novada svētkos svinīgi 
atklāts labiekārtotais Rembates parks
Noslēgusies Rembates parka labiekārtošana, ko Liel-
vārdes novada pašvaldība mērķtiecīgi īstenoja vai-

rākus gadus. Parkā ierīkoti gājēju celiņi, izbūvētas 
platformas vides dizaina objektiem – Goda krēsliem 
ievērojamiem novadniekiem –, ierīkots bērnu rotaļu 
laukums.

Skrīveru novadā labiekārto pilskalnu 
un bērnu rotaļlaukumu

Skrīveru novada dome noslēgusi sadarbības līgumu 
ar Aizkraukles evaņģēliski luterisko draudzi ar mērķi 
labiekārtot Aizkraukles pilskalnu. Atbilstoši tam paš-
valdība renovējusi pilskalna kāpnes, kā arī Zemkopī-
bas institūta teritorijā uz draudzes zemes izvietojusi 
bērnu rotaļlaukumu un veiks tā apsaimniekošanu.

Koknesē uzstādītas šūpoles Daugavas 
krastā un uzsākta Pērses attīrīšana
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Koknesē pie biedrības “Baltaine” Radošās mājas 
uzstādītas jaunas, lielas un skaistas šūpoles. Projekts 
realizēts ar biedrības “Daugavas savienība” atbalstu, 
biedrības “Baltaine” finansējumu un SIA “Lāčuki” 
praktisko izpildījumu. Šīs jaunās koka šūpoles piesais-
ta arī Kokneses viesu uzmanību, turklāt ne tikai bērnu, 
bet arī pieaugušo.

8. septembrī ar vērienīgu talku sākās AS “Latvenergo” 
vides projekts Daugavas pietekas Pērses tīrīšanai, kas 
noritēja Kokneses novada Iršu pagastā. Talkā brīvprā-
tīgi piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieku – “Latvener-
go” darbinieki ar ģimenēm, Kokneses novada domes 
un biedrības “Mēs zivīm” pārstāvji. Talkā iztīrīts upes 
posms aptuveni viena kilometra garumā. Pērses sa-
kopšana noritēs trīs gadus, un šajā projektā paredzēts 
veikt upes apsekošanu, gultnes attīrīšanu no sanesēm, 
sakritušajiem kokiem un aizsprostiem visā upes garu-
mā, organizēt talkas un sadarbībā ar institūtu “BIOR” 
veikt ihtiofaunas un zivju resursu izpēti un izvērtēt sa-
kopšanas darbu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

Aizkrauklē piecos laukumos 64 jauni 
trenažieri

Iesaistoties ES projektā “Pārrobežu novadu iedzīvotā-
ju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstī-
to teritoriju attīstības potenciālu”, Aizkraukles novadā 
piecās vietās ierīkoti āra trenažieri. Jaunie trenažieri 
atrodas pie Aizkraukles pagasta sākumskolas, Aiz-
kraukles stadionā Draudzības krastmalā, tā dēvētajā 
mazajā stadionā – pie bērzu birzītes starp centru un 
jauno rajonu –, pretī Aizkraukles sporta centram pie 
veikala “Beta” un pludmalē pie “Kapteiņa krodziņa”. 

Kopā Aizkraukles novadā izvietoti 64 āra trenažieri. 
Aizkraukles novada dome šo projektu realizēja sadar-
bībā ar sadraudzības pilsētu Biržiem Lietuvā.

Neretas novadā jaunieši veido savu vidi

Šogad Neretas novada pašvaldība pirmo reizi izslu-
dināja projektu konkursu “Jaunieši veido savu vidi 
2018”, kurā varēja pieteikties novada jaunieši. Kon-
kursā tika atbalstīti četri projektu pieteikumi. Mazzal-
ves pagastā finansējumu stieņa uzstādīšanai saņēma 
Alvis Spēlmanis un viņa draugu grupa. Zalves pagas-
tā finansējumu lapenes iekārtošanai pie Sproģu pel-
dētavas piešķīra jauniešiem no uzņēmuma “Kronīšu 
kokapstrāde”. Neretas pagastā tika atbalstīti divi Alises 
Vaičulenas un Saivas Staģītes radītie projekti. Alise ar 
draugu grupu atjaunoja Neretas parka rotaļu lauku-
mu, savukārt Saiva īstenoja savu ieceri par baskāju 
taku Neretas parkā.

Viesītes novadā labiekārtota atpūtas 
vieta Elkšņos, izveidotas šūpoles Rites 
pagastā un uzstādīts jauns rotaļu 
laukumiņš Viesītē

Foto: Linda Luksteniece
21. jūlijā Elkšņu pagasta svētkos ar svinīgu lentes pār-
griešanu tika atklāts LEADER programmas projekta 
rezultāts – labiekārtotais aktīvās atpūtas laukums. Tajā 
uzstādītas mazās arhitektūras formas – lapene, šūpo-
les, kāpšanas piramīda un vilcieniņš bērniem –, izvei-
dots āra dambretes laukums, uzstādīts informatīvais 
stends.
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Savukārt jaunās šūpoles Rites pagasta centrā tapušas 
ar Viesītes novada pašvaldības izsludinātā NVA pro-
jektu konkursa palīdzību un Arta Kronīša rokām.
Šogad Viesītes novada pašvaldības NVA projektu 
konkursā atbalstu guva arī projekts par rotaļu lauku-
ma atjaunošanu un papildināšanu Smilšu ielas 31. mā-
jas pagalmā Viesītē, kur iedzīvotāju iniciatīvas grupas 
vārdā rīkojās Zaiga Jaunzema. Par iegūto naudu tika 
iegādāta smilšu kaste ar vāku un šūpoles ar slīdkalni-
ņu.

Jēkabpils novadā labiekārtota 
teritorija pie Rubenes kultūras nama 
un izveidota ģimeņu iniciatīvu telpa 
Dignājas pagastā

Jēkabpils novada Rubenes pagastā pabeigta projektā 
“Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultū-
ras nama Rubenes pagastā” plānotā labiekārtošana. 
Šeit uzstādītas laternas un solārā sistēma, izbūvēts un 
aprīkots bērnu rotaļlaukums, uzstādīts stends “Dze-
joļu krājums” ar Raiņa dzeju, atjaunota mūra siena, 
iekļaujot tautisko rakstu motīvus no Kaldabruņas Mā-
ras jostas, atjaunots Raiņa piemineklis, uzstādītas at-
kritumu urnas, sols un karogu masti, izveidotas puķu 
dobes, kā arī atjaunoti soli un zāliens.
1. septembrī norisinājās projekta “Ģimeņu iniciatīvu 
telpas izveide Jēkabpils novadā” noslēguma pasā-
kums – ekspedīcija pa Jēkabpils novadu, kurā ģime-
nes un ikviens interesents tika aicināts apceļot nova-
du un apmeklēt biedrības, muzejus, iestādes, kultūr-
vēsturiskos objektus, izpildīt dažādus uzdevumus un 
krāt punktus. Iespēju iepazīt tuvāk Jēkabpils novadu, 

dodoties sešu stundu garā ekspedīcijā, izmantoja 90 
entuziasti, kuri veidoja 22 komandas. Ekspedīcijas no-
slēgumā visi pulcējās Dignājas pagasta Vandānos, kur 
tika atklāta ģimeņu iniciatīvu telpa. Tās izveidei veikts 
divu telpu remonts un aprīkošana daudzdzīvokļu dzī-
vojamajā mājā. Iniciatīvu telpa ir dalīta divās zonās – 
telpa dažādām aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanai 
un virtuves zona.

Jēkabpilī pārbūvēts Kena parks, ieklāti 
māla dakstiņi žogam un izbūvētas 
tirgus nojumes Rīgas ielā, nosvinēti 
Spāru svētki Jēkabpils Tieslietu namam

Augusta sākumā Jēkabpilī ekspluatācijā tika pieņemta 
Kena parka pārbūve Vienības ielā 4 un 4a. Labiekārto-
ta parka teritorija, izgatavoti un uzstādīti soli, metāla 
kulises un afišu stends. Estrādes teritorija nožogota ar 
atbalsta sienu, uz kuras izveidotas pergolas no metāla 
konstrukcijām. Izmantotie metāla ažūrie raksti izvēlēti 
ar atsauci uz neogotiku, ņemot vērā, ka estrādes fonu 
veido bijusī Kena muiža, kas ir vienīgā neogotikas 
celtne Jēkabpils pilsētā. Vēl izbūvēts betona bruģak-
mens segums, ieklātas granīta plāksnes, kā arī izvei-
doti dekoratīvie stādījumi.
Augustā pabeigta māla dakstiņu ieklāšana 155 metru 
garumā žogam Rīgas ielā 216c, kas ir vēsturiskā Krust-
pils pils teritorija. Plānots, ka nākamgad turpināsies 
atlikušā žoga daļas seguma atjaunošana un mūra re-
monts.
Augustā Rīgas ielā pabeigta tirgus nojumju būvniecī-
ba: izbūvētas astoņas nojumes, kurās katrā ir vieta di-
viem tirgotājiem. Nākotnē, piesaistot projektu finan-
sējumu, plānots labiekārtot teritoriju un papildināt to 
ar jaunām nojumēm.
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Šovasar Jēkabpilī ierīkots arī jauns bērnu rotaļlaukums 
Neretas ielā 37b un labiekārtots laukums Nameja ielā 
26b.

30. augustā Jēkabpils Tieslietu nama būvlaukumā tika 
pabeigta ēkas nesošo konstrukciju betonēšana, un 
ēkas karkass sasniedza tā augstāko atzīmi  – 11  met-
rus. Tas paveikts tikai 112 dienu laikā kopš brīža, kad 
ēkas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nā-
kamajām paaudzēm. Senā tradīcija svinēt nozīmīgā 
būvniecības posma beigas Tieslietu nama būvlau-
kumā pulcēja ne tikai pasūtītāja  – VAS “Tiesu namu 
aģentūra” – Valdes locekli Santu Sausiņu un būvdarbu 
ģenerāluzņēmēja SIA “Arčers” Valdes priekšsēdētāju 
Jāni Markuli, bet arī tieslietu ministru Dzintaru Rasna-
ču un Jēkabpils domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini, 
kuri būvdarbu veicējus sveica ar raita un sekmīga kop-
darba rezultātu. Jēkabpils Tieslietu nams būs Latvijā 
pirmais tāda veida projekts, kur vienā ēkā tiks izvie-
totas visas tieslietu nozares iestādes. Jaunā Jēkabpils 
Tieslietu nama telpās atradīsies Zemgales rajona tie-
sas un zemesgrāmatas Jēkabpils sastāvs, Uzņēmumu 
reģistrs, Valsts zemes dienests, Valsts valodas centrs, 
Valsts probācijas dienests un Dzimtsarakstu birojs.

Pļaviņās atjaunoti informatīvie stendi 
pie plosta modeļa un Bārukalna kapos 
un tapusi melnā pirts

Augustā Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centrs, 
sadarbojoties ar biedrības “Kopsolis” pārstāvi un vēs-
turnieci Ivetu Krastiņu, atjaunojis informatīvo stendu 
Bārukalna kapos un “Daugavas plostu”. Jau vairākus 
gadus Daugavas krastā starp aizsargdambi un Dauga-
vas ielu uz laukakmeņiem novietotais plosta modelis 
ar stendu, kurā izlasāms plostnieku atmiņu stāsts un 
aplūkojamas vēsturiskās plostnieku fotogrāfijas, prie-
cē gan vietējos, gan garāmbraucējus.
Biedrība “Pirtnieku kopa “Kadiķītis”” sadarbībā ar 
“Aizkraukles rajona partnerību”, ES fondu finansējumu 
un Pļaviņu novada domes līdzfinansējumu īstenojusi 
projektu “Melnās pirts atpazīstamības un pieejamības 
uzlabošana”. Ar šo iniciatīvu pirtnieku kopa iecerējusi 
popularizēt latvisko jeb melno pirti, pirts rituālus un 
veselīgu dzīvesveidu. Projektā iegādātais pirts inven-
tārs tiks izmantots, lai izglītojošās nodarbībās intere-
sentus iepazīstinātu ar melnās pirts vēsturi, pirts ritu-
āliem, kā arī piedāvātu vissenāko – pēršanos melnajā 
pirtī. Pirts atrodas Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta 
“Austrumos” un ir pieejama ne vien novada iedzīvo-
tājiem, bet arī citiem interesentiem un tūristiem.

Atjaunināta Rudzātu pagasta pārvaldes 
administratīvā ēka, un Līvānos izbūvēta 
jauna ietve pie slimnīcas

Lai paaugstinātu Rudzātu pagasta pārvaldes adminis-
tratīvās ēkas energoefektivitāti, šovasar tā atjaunināta, 
un 17.  augustā ēka pieņemta ekspluatācijā. Būtiski 
mainījies arī administratīvās ēkas vizuālais izskats. 
Turpmāk to būs iespējams izmantot gan pagasta pār-
valdes, gan bibliotēkas, gan pasta pakalpojumiem.

Līvānos jauna ietve izveidota no domes stāvlaukuma 
līdz slimnīcas ēkai. Darbus par Līvānu novada domes 
līdzekļiem veica SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā 
saimniecība”. Savukārt slimnīcā uzstādītas izgaismo-
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tas norādes uz reģistratūru un uz nodaļām, un to 
izgatavošanu apmaksājusi SIA “Līvānu slimnīca”.

Vārkavas novadā ierīkota atpūtas vieta 
pie Lielā Kalupes ezera

Vārkavas novada Rožkalnu pagastā ierīkota sabiedris-
kās atpūtas vieta pie Lielā Kalupes ezera, kur izpļauti 
ezera krasti un gultne atbrīvota no dūņām un niedru 
saknēm, izveidots pievedceļš līdz stāvlaukumam un 
laivu nolaišanas vietai, iekārtots stāvlaukums, laivu 
nolaišanas vieta un izbūvēta laipa. Atpūtas vietā ierī-
kots volejbola laukums, izveidota ugunskura vieta, 
uzstādīta sausā tualete. Tagad šeit ir arī smilšu kaste 
ar vāku, apaļkoka baļķu šūpoles, atkritumu tvertnes, 
galdi ar nojumi un piebūvētiem soliem ar nojumi uz 
bruģētas pamatnes, zemie pusbaļķu soli, ģērbtuves 
un informācijas stends.

Turpinās Preiļu novada pašvaldības 
ēkas pārbūve

Projektā “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefek-
tivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” būv-
darbi ir sadalīti trīs kārtās: pirmajā tiek siltināta ēkas 
fasāde, pamati un bēniņi, izbūvēts galvenās ieejas 
jumts un montētas ārdurvis. Otrajā kārtā paredzēta 
siltummezgla, siltumapgādes un apkures sistēmas, 
ventilācijas sistēmas un aukstumapgādes sistēmas 
izbūve un saules kolektora uzstādīšana, kā arī ēkas 
iekšdarbi – sienu un griestu apdare, iekšdurvju mon-
tāža un apdare, ūdensapgādes un kanalizācijas izbū-
ve un santehnikas iekārtu izbūve un montāža. Trešajai 
kārtai atstāta laukuma atjaunošana ap domes ēku, 
tajā skaitā lietusūdeņu kanalizācijas, elektroapgādes 
tīklu un strūklakas izbūve un bruģa ieklāšana. Kopējā 
projekta summa ir 1,6 miljoni eiro, ko līdzfinansē 
ERAF.

Aglonā izveidots moderns rotaļlaukums

21. septembrī tika atklāts moderns bērnu rotaļlau-
kums stadionā pie Aglonas Katoļu ģimnāzijas Broka 
ielā 8. Piedaloties valsts budžeta finansētajā mērķ-
programmā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss paš-
valdībām sadarbībā ar NVO”, Aglonā netālu no Kato-
ļu ģimnāzijas izveidota bērnu rotaļu pilsētiņa, kurā ir 
vairāki daudzfunkcionāli rīki  – slīdkalniņš, karuselis, 
atsperu un līdzsvara šūpoles, kāpnes, troses  –, un 
zem konstrukcijām uzklāts drošības segums. Aglo-
nas novada dome kopā ar iedzīvotājiem sakārtojusi 
laukuma apkārtni un nokrāsojusi līdzteku trenažierus 
blakus laukumam.

Ilūkstes novada Dvietē pārbūvēts 
sporta un rotaļu laukums

Biedrība “Dvietiņa”, piesaistot ELFLA finansējumu, 
kā arī saņemot Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu 
un līdzfinansējumu, īstenojusi projektu par Dvietes 
sporta un rotaļu laukuma pārbūvi. 18. augustā Dvie-
tes parkā notika pasākums Sēlijas novadu jauniešiem 
“Dzimis Sēlijā”, kura laikā tika atklāts jaunais futbola 
laukums. Projektā ne tikai pārbūvēts sporta un rotaļu 
laukums Dvietes parkā, bet arī uzstādīts rotaļu lau-
kuma komplekts, zem kura ieklāts EDI gumijas flīžu 
segums.

Saimnieciskie darbi Daugavpils 
novadā, jauni rotaļlaukumi un āra 
trenažieri
Augustā Daugavpils novada Ambeļu ciemā izbūvē-
ta jauna artēziskā aka. Vaboles pagastā nomainītas 
ūdens atdzelžošanas iekārtas, sākts ēkas jumta un 
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fasādes remonts Skrindu dzimtas muzejā un biblio-
tēkā un jumta nomaiņa daudzdzīvokļu mājā Parka 
ielā 2. Naujenes pagasta Kraujas ciemā rekonstruēta 
Daugavas iela, noslēgts līgums par Rēzeknes ielas 
rekonstrukciju Maļinovas ciemā, renovē Naujenes 
pagasta kultūras centra iekšējās telpas un atjauno 
jumta segumu un elektroinstalāciju, savukārt Nauje-
nes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības cen-
trā veic jumta seguma nomaiņu, un Demenes ciemā 
būvē artēzisko aku, kā arī noslēgts līgums par divu 
apkures katlu nomaiņu.

Daugavpils novada dome īstenojusi projektu “Bērnu 
rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada 
Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Lauceses 
pagastos”: izveidoti pieci jauni bērnu rotaļu lauku-
mi Ambeļu, Randenes, Sventes, Tabores un Mirnija 
ciemā. Savukārt Latvijas–Lietuvas pārrobežu program-
mas projektā “Sports riska pusaudžu sociālajai integ-
rācijai” piecos novada pagastos uzstādīti āra trenažieri 
ar deviņiem sporta elementiem. Trenažieri uzstādīti 
Naujenes pagasta Sventē un Kraujā, Skrudalienas 
pagasta Kalupē un Silenē un Višķu pagasta Špoģos.

Daugavpilī jauns vides objekts, 
atjaunos Cietokšņa inženierarsenālu 
un būvēs Daugavas labā krasta 
promenādi

Šovasar Daugavpilī atklāts jauns vides objekts, kas 
veltīts Magdeburgas tiesību piešķiršanai Dinaburgai 
1582.  gadā. Šī vieta saistīta ar karaļa Stefana Batorija 
gaitām Dinaburgā netālu no Šūņu upes un cietok-
šņa. Vides objekta izveidi un uzstādīšanu apmaksāja 
Polijas valsts. Tā autors ir Daugavpils mākslinieks 
Romualds Gibovskis.

Daugavpils domes sēdē deputāti lēmuši atbalstīt pro-
jektu “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtel-
pas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma 
pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”, 
kura īstenošanas gaitā tiks veikti inženierarsenāla 
remontdarbi  – jumta atjaunošana, Rietumu korpusa 
fasāžu restaurācija, iekšējā pagalma labiekārtošana, 
pagalmā esošās mazās ēkas un žoga remonts, kā arī 
izbūvēs promenādi Daugavas labajā krastā.

Rēzeknes novadā projekti jauniešiem 
un bērniem

Mākoņkalna pagastā pie brīvā laika pavadīšanas cen-
tra “Strops” īstenots projekts “Fantāziju sapnī!”, lai 
sniegtu iespēju pagasta jauniešiem lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku neformālā atmosfērā, iegūstot jaunas zinā-
šanas un prasmes celtniecības un vizuālās mākslas 
jomā. Projekta gaitā uzcelts minipilskalns, izveidota 
ugunskura vieta un jauna augu dobe, kas izceļas ar 
formu un krāsu kontrastiem.

Savukārt Sakstagala pagasta Uļjanovas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Skudriņa” teritorijā ierīkots jauns 
rotaļu laukums, uzstādīts šķēršļu tilts, rotaļu namiņš 
ar skaitļiem, rotaļu pilsētiņa, trīsvietīgas šūpoles ar 
sēdekļiem un atsperšūpoles.
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Rēzeknē uzstādīs 454 viedos LED 
gaismekļus

Rēzeknes pilsētas domes deputāti atbalstījuši iero-
sinājumu par projekta pieteikuma “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides 
apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknē” iesniegšanu 
VARAM un Vides investīciju fonda rīkotajam atklāta-
jam konkursam, ko finansē Emisijas kvotu izsolīšanas 
instruments. Projekts paredz 454 dažādu jaudu LED 
gaismekļu uzstādīšanu atkarībā no ielas klasifikācijas 
un transporta plūsmas intensitātes. Gaismekļi būs 
aprīkoti ar attālinātas vadības bloku, un tiem varēs 
regulēt gaišumu. Tos aprīkos arī ar sensoriem, kas 
reaģēs uz transporta tuvošanos un atkarībā no tā 
regulēs apgaismojuma intensitāti. Rēzekne bija viena 
no pirmajām pilsētām, kas ieviesa LED gaismekļus, 
kad citi Latvijā šo jauno tehnoloģiju uztvēra skeptis-
ki. Tāpat rēzeknieši vieni no pirmajiem 2011.  gadā 
apgaismojumu aprīkoja ar attālinātas vadības iespēju 
caur optiskajiem tīkliem. Tagad Rēzekni gaida jauns 
IT tehnoloģiju līmenis – intelektuāla vadības sistēma 
tiešsaistes režīmā.

Viļānos durvis vēris dabas draugu 
radošās pētniecības centrs

Lai Viļānu novadā saruktu tukšo ēku skaits, Viļānu 
mežniecības ēkā ar ELFLA atbalstu izveidots dabas 
draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”. Šeit 
izveidota jauna sabiedriskā infrastruktūra, kas pie-
dāvā daudzveidīgas nodarbes. Interešu centra telpas 
paredzēts izmantot mācībām un laboratorijas pētnie-
ciskajam darbam ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, 
kā arī apmācību, semināru un citu pasākumu rīkoša-
nai. Līdzās esošā pļava un mežs sniedz iespēju izzināt 
un pētīt dabas vērtības, izmantojot dažādus instru-
mentus – mikroskopus, kompasus, binokļus un lupas. 
Plānota arī dabas takas izveide un āra laboratorijas 
ierīkošana praktiskām nodarbībām un eksperimentu 
veikšanai.

Rugāju novada Benislavā atklāta bērnu 
rotaļzeme

27. septembrī Rugāju novada Benislavā tika atklāta 
vieta, kurā darboties un atpūsties novada jaunākajai 
paaudzei. Tā nosaukta par rotaļzemi “Čiekuriņš”, un 
tur uzstādītas dažādas rotaļu un aktīvas darbošanās 
iekārtas. Tā kā Rugāju novada Eglaines pamatskolā 
mācās bērni ar dažādiem garīgās un fiziskās attīstības 
traucējumiem, rotaļvide pieejama arī bērniem ar īpa-
šām vajadzībām.

Viļakā “apskandināta” jaunā strūklaka

Foto: Akvilina Jevstigņejeva
Šovasar Viļakas pilsētā tapusi jauna, skaista atpūtas 
vieta ar vides objektu  – strūklaku “Lāsīte”, pie kuras 
ir patīkami atrasties gan dienas vidū, gan vakaros. 
Tāpēc arī uz “Lirikas lāsēm” – septembra dzejas lasī-
jumiem – Viļakas kultūras darbinieki aicināja tieši pie 
jaunās strūklakas.

Alūksnes novada Dēliņkalnā jauns 
skatu tornis, Alūksnes ezera krastā 
mūsdienīgas makšķerēšanas vietas, 
labiekārtots Ilgāja ezera krasts 
Veclaicenes pagastā
19. jūlijā Alūksnes novadā atklāja jauno skatu torni 
augstākajā Alūksnes augstienes paugurā  – Dēliņkal-
nā. Savulaik tornis Dēliņkalna virsotnē jau bijis, un 
nu atkal ikviens interesents var vērot plašo, ainavisko 
apkārtni no putna lidojuma, jo tornis atvērts ik dienu 
un apmeklējams bez maksas. Alūksnes Tūrisma infor-
mācijas centrs izveidojis jaunu maršrutu, kas tūristus 
ved pie sešiem apkaimes skatu torņiem  – Alūksnes, 
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Dēliņkalna un Kornetu torņa Alūksnes novadā un 
trim skatu objektiem tuvējā pierobežā Igaunijā – Lielā 
Munameģa, Ligzdas koka un Paganamā skatu tor-
ņiem. Jaunais Dēliņkalna tornis ir 27 metrus augsts, 
un tā virsotnē atrodas skatu platforma ar binokli. Pie 
torņa iekārtota atpūtas vieta ar galdiem un soliem, 
un pie ceļa, kas ved uz torni, izbūvētas labierīcības, 
izvietots informatīvais stends un izveidots automašī-
nu stāvlaukums.

Foto: Alvits Grīvnieks

Alūksnes novada pašvaldība ar LVAF atbalstu 
Alūksnes ezera krastā gar Tempļakalna ielu labie-
kārtojusi jaunas makšķerēšanas vietas. Projekts ļāvis 
labiekārtot sešas makšķerēšanas un trīs atpūtas vietas, 
kā arī izvietot īpaša dizaina stendus ar informāciju 
par Alūksnes ezerā mītošo ihtiofaunu un teikām par 
apkārtni. Projektu izstrādājusi SIA “Alūksnes projekti”, 
bet makšķerēšanas vietu unikālo dizainu izveidojis 
dizaina birojs SIA “H2E”. Makšķeru turētāji dažādos 
augstumos, atkritumu tvertnes, informācijas stendi un 
nelielās nojumes veidoti no metāla, savukārt sēdvir-
smām izmantoti apstrādāti akmeņi.
Īstenojot LVAF projektu, Ilgāja ezers Veclaicenes 
pagastā ieguvis tīrākus krastus, līdz ar to tiks uzlabots 
tā ekoloģiskais stāvoklis. Šeit arī uzstādīta 25  m gara 
un 1,5 m plata koka laipa.

Apē atklāts atjaunotais dzelzceļa tiltiņš 
pār Jašupīti
25. augustā Apes pilsētas 90. jubilejas svētku laikā visi 
interesenti tika aicināti piedalīties EST–LAT program-
mas projekta “Zaļie dzelzceļi” atklāšanas tūrē Ape–
Moniste. Pasākums notika pie bijušā dzelzceļa tiltiņa 

pār Jašupīti, kas atjaunots un par godu svētkiem bija 
ietērpts svētku rotā. Apes novadā “Zaļo dzelzceļu” 
3,5 km garais posms ir patiešām zaļš, jo tas pāri veca-
jiem dzelzceļa tiltiņiem ved gan cauri mežam, gan 
zaļojošām pļavām un ganībām, labības laukiem, gar 
mežābelēm, mežrozēm un miķelīšu audzēm. Igauni-
jas robežas tuvumā, pakāpjoties kalnā pie robežsta-
ba, paveras skaista ainava uz Apes pusi.

Strenčos labiekārto Gaujas krastus un 
veido “zaļo oāzi”

Šovasar Gaujas krastos Strenčos ar LVAF atbalstu nori-
sinājās apjomīga būvniecība. Tagad jau ir pārbūvēts 
gājēju tiltiņš pie Krasta un Jāņa ielas pār Gaujas pie-
teku Strenčupīti, ar oļu un grants maisījumu uzlabots 
dabas takas segums, atjaunotas divas caurtekas un 
iztīrīts grāvis. Peldvietā izbūvēts apmeklētāju stāv-
laukums, gar kuru izveidota norobežojoša barjera 
apmeklētāju drošībai, kā arī uzstādīta nojume ar 
galdu un soliem un atkritumu urnām. Tāpat uzlabots 
pievedceliņa segums no Trikātas ielas līdz peldvietai. 
Lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos augšup un lejup 
stāvajā nogāzē no dzelzsbetona tilta uz Gaujai pie-
gulošo teritoriju, izbūvētas daudzpakāpju kāpnes. 
Meža dienu un projekta “Pašvaldību labie darbi par-
kos Latvijas simtgadei” gaitā pilsētas iedzīvotāji kopā 
ar novada pašvaldības darbiniekiem iestādīja augļu 
kokus un ogulājus, veidojot Strenču pilsētā “zaļo 
oāzi”. Tur paredzēti arī soliņi un putnu barotava.
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Valkā renovēta 66 dzīvokļu māja

17. jūlijā pēc vairāku gadu pauzes ēku siltināšanā 
Valkā tika nodota renovētā daudzdzīvokļu māja Mer-
ķeļa ielā 13a. Piecstāvu ēkai nomainīti logi visos 66 
dzīvokļos un koplietošanas telpās, durvis koplieto-
šanas telpās, nosiltinātas ārsienas un jumts, sakārtota 
ventilācijas sistēma, uzstādīti svaiga gaisa pieplūdes 
vārsti, atjaunota apkures sistēma un veikts kāpņutel-
pu kosmētiskais remonts.

Vecā parka piegulošās teritorijas 
pārbūve Smiltenē

Smiltenē noslēgusies Vecā parka 1. celiņa (posmā no 
centrālā laukuma līdz Brūža ielai) un 4. celiņa pārbū-
ve, uzklāts jauns asfalta segums, izbūvēts apgaismo-
jums, iztīrīti kaskādes dīķīši, izbetonēta ūdens tekne 
ar laukakmeņiem un dīķīša atbalstsienu, kā arī ap 
kaskādes dīķīšiem uzstādīti jauni soliņi, zem kuriem 
izveidots šķeltā bruģakmens iesegums. Tiltam pār 
Abula upi un pie kaskādes dīķīšiem uzstādītas jaunas 
metāla margas. Nu jau Vecā parka un tam piegulo-
šo teritoriju kompleksā pārbūve sasniegusi 12. un 
13. kārtu: tiek izbūvēta laipa no Abulas ielas ieejas līdz 
tiltiņam, kas atrodas dīķīšu kaskādes augšpusē, un 
šķilu kāpnes no koka laipas līdz 1. celiņam. Visu pār-
būvi Vecajā parkā plānots pabeigt līdz 2020. gadam.

Madonas novada Liezēres pagastā 
atjaunota ambulances fasāde un 
labiekārtoti rotaļu laukumi Madonā

Madonas novada Liezēres pagastā, realizējot pro-
jektu “Liezēres ambulances ēkas vienkāršotā fasā-
des atjaunošana”, ēka tikusi pie koša ietērpa, kā arī 
nomainīts jumts, logi un durvis un izbūvēti lieveņi un 
uzbrauktuve.

Atklāts Viņķu kalna skatu tornis 
Jaunpiebalgas novadā

28. septembrī Jaunpiebalgas novada Viņķu kalnā 
atklāts jaunais skatu tornis, kas ir 14 metrus augsts. No 
tā var lieliski izbaudīt Piebalgas skaisto ainavu.

Raunā iekārtota interaktīva uzziņas un 
dabas taka

http://www.rauna.lv/interaktivas-izzinas-un-dabas-takas-atklasana?lang=&p=13576&css=1&gads=2018&pp=&page=2
http://www.rauna.lv/interaktivas-izzinas-un-dabas-takas-atklasana?lang=&p=13576&css=1&gads=2018&pp=&page=2
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10. septembrī Raunā tika atklāta interaktīvā uzziņas 
un dabas taka Raunas pilsdrupu teritorijā, ko idejas 
autore skolotāja Brigita Zēmele dēvē arī par āra fizi-
kas laboratoriju. Šī ir taka, kurā var ne tikai baudīt 
dabas un vēstures veidotos brīnumus, bet arī iesaistī-
ties šo brīnumu atklāšanā.

Priekuļos uzstādītas bērnu rotaļu 
ierīces un afišu stabi

Priekuļos Sporta birzītē uzstādītas sertificētas bērnu 
rotaļu ierīces un papildināts mulčas segums. Savukārt 
Priekuļos, Liepā un Veselavā uzstādīti afišu stabi, kā 
arī labiekārtotas vietas pie tiem. Afišu stabu slēdza-
majā daļā tiks ievietoti pašvaldības plakāti un afišas, 
bet atvērtā daļa paredzēta iedzīvotāju sludinājumu 
izvietošanai.

Līgatnē tapis unikāls tīklu parks kokos, 
Augšlīgatnē bērnu laukumam jauni 
rotaļu namiņi

Vairāk nekā 4 tonnas tīklu un 18  km virves iepītas 
piedzīvojumā! Līgatnē tapis unikāls tīklu parks kokos 
astoņus metrus virs zemes. Līdzīga parka nav nevienā 
Baltijas valstī. Tīklu labirints veidots tā, lai te būtu gan 
droši, gan aizraujoši, tādēļ šūpošanās koku galotnēs ir 
piemērota lieliem un maziem, dzimšanas dienām un 
ekskursijām, tematiskiem pasākumiem un pat kāzām.
Līgatnes novadā veiksmīgi realizēts iedzīvotāju ini-
ciatīvas konkursam “Sabiedrība ar dvēseli” pieteiktais 
projekts “Zem ozola”, turpinot pērn aizsākto tradīciju 
atjaunot bērnu laukumu Ošu ielā un papildinot to ar 
trim jaunām bērnu rotaļu mājiņām.

Pārgaujas novadā labiekārtota dabas 
taka pie Sarkanajām klintīm

Pārgaujas novada dome sadarbībā ar Cēsu novada 
pašvaldību īstenojusi ERAF projektu “Dabas infra-
struktūras atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā, 
Cēsu un Pārgaujas novados”, kurā Pārgaujas novada 
pašvaldības pārziņā bija dabas takas infrastruktūras 
atjaunošana pie Sarkanajām klintīm. Atjaunota gājēju 
taka gar Sarkanajām klintīm, izbūvēta piekļuve ūdens 
ņemšanas vietai pie avota, ierīkoti atpūtas soliņi un 
atkritumu urnas, uzstādīts apmeklētāju plūsmas skai-
tītājs. Savukārt Cēsu novada pašvaldība izbūvējusi 
stāvlaukumu un piebraucamo ceļu.

“Urdā” atklāta īpaša vides izglītības 
infrastruktūra – 3K

Uzsākot jauno mācību gadu, Dabas un tehnoloģiju 
parkā “Urda” atklāta jauna vides izglītības infrastruk-
tūra 3K – dabas koncertzāle, āra dabas klase, Latvijas 
iežu un minerālu kolekcija. 3K ir vieta, kur mācīša-
na un mācīšanās gan bērnudārzu audzēkņiem un 
skolēniem, gan studentiem notiek mūsdienīgā un 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3729-bernu-rotalu-iericu-uzstadisana-priekulos
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3729-bernu-rotalu-iericu-uzstadisana-priekulos
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti/3732-istenots-projekts-afisu-stabu-izgatavosanai-un-uzstadisanai
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dabā integrētā veidā. Dabas un tehnoloģiju parks 
“Urda” ir Latvijā pirmā nacionālas nozīmes vides izglī-
tības infrastruktūra, un tā atrodas reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas centra “Daibe” teritorijā Pārgaujas 
novada Stalbes pagastā. “Urdas” mācību programma 
un saturs tiek veidots sadarbībā Latvijas vadošajām 
augstskolām RTU, LLU, LU, RA, VIA, DU, Dabas aizsar-
dzības pārvaldi, Latvijas Dabas muzeju, LU muzeju, 
Tartu Leduslaikmeta muzeju, UNESCO, Ziemeļvalstu 
ministru padomes biroju Latvijā, dažādām izglītības 
iestādēm, kā arī uzņēmumiem “Neste Latvija” un 
“Volvo Truck Latvia” un citiem partneriem. “Urdas” 
teritorijā atrodas mācību ēka, veselības, pārdomu 
un uzziņas takas, pļava ārstniecības augu iepazīšanai 
un ievākšanai, purva taka un garšaugu dārzs, kukaiņu 
māja, atrakciju laukums un šķēršļu josla. Iecerēta 
arī zemūdens vērošanas platforma, ūdens turbīna-
strūklaka un ar videokameru aprīkots skudru pūznis. 
Mācību procesā tiks nodrošināta iespēja padziļināti 
iepazīties ar dažādām atkritumu apsaimniekošanas, 
biogāzes ražošanas, ūdens attīrīšanas, siltumapgā-
des, vēja ģeneratoru, kompostēšanas un elektrības 
iegūšanas iekārtām. 3K ir Dabas un tehnoloģiju parka 
“Urda” jaunais papildinājums.

Kocēnu novads iegādājies tirdzniecības 
nojumes

Šā gada sākumā Kocēnu novada dome piedalījās 
vietējās rīcības grupas “Vidzemes lauku partnerība 
Brasla” izsludinātajā LEADER projektu konkursā un 
iesniedza pieteikumu “Tirgo ar stilu!”. Pēc atbalsta 
saņemšanas iegādātas 24 saliekamas un pārvieto-
jamas nojumes komplektā ar saliekamu galdu. Nu 
tirgošanās Kocēnos ies vaļā ar jaunu vērienu!

Valmierā atklāts īres nams un Ģīmes 
dabas taka

19. jūlijā SIA “Valmieras namsaimnieks” telpās Val-
mierā notiks pirmā īres tiesību izsole dzīvokļiem 
jaunuzceltajā daudzdzīvokļu mājā Mālu ielā 1. Izsoles 
turpinājās arī vēlāk.
Valmieras īres namu Ķieģeļu ielā 8 un Mālu ielā 1 
atklāšana notika 6.  septembrī. Vispirms Valmieras 
pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks 
iepazīstināja ar Latvijā unikālo projektu  – īres namu 
celtniecību. Valmieras pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA “Valmieras namsaimnieks” Valdes priekšsēdētājs 
Valdis Jēgers informēja par īres namu celtniecības 
gaitu un kārtību, kādā pie īres dzīvokļiem tikušas jau 
daudzas Valmieras ģimenes. Īres namu atklāšanas 
dienā Valmierā notika arī slēgtā diskusija par dzī-
vojamā fonda attīstību un mājokļu politiku Latvijā, 
iepazīstoties ar Valmieras piemēru, pārrunājot tā 
realizācijas gaitu un izaicinājumus, kā arī izvērtē-
jot Valmieras pilsētas pašvaldības nākotnes ieceres 
attīstības veicināšanā reģionā. Pēc tam Ķieģeļu ielā 
8 un Mālu ielā 1 notika pagalma svētki iedzīvotājiem, 
kuri jaunuzceltās ēkas jau var saukt par mājām. Šis ir 
Latvijā vēl nebijis projekts, kad pašvaldības kapitālsa-
biedrība būvē daudzdzīvokļu namus, kas paredzēti 
īrei, nevis tirdzniecībai.

12. jūlijā pie Ģīmes dzirnavu dīķa Valmierā tika atklā-
ta ar LVAF finansiālu atbalstu veidotā Ģīmes dabas 
taka. Tās atklāšanā piedalījās projekta idejas autors 
Jānis Zemļickis, LVAF administrācijas direktors Jānis 
Rudzītis, projekta plānotāji un realizētāji, vēstures un 
dabas pētnieki, vides izglītības entuziasti un ikviens, 
kurš vēlējās iepazīt dzīvās dabas daudzveidību, uzzi-
nāt vairāk par kukaiņiem, zivīm, putniem un citām 
dzīvības formām, kas atrodas mums visapkārt. Ģīmes 
dabas takas saturiskā koncepcija balstīta uz trīs pamat-
elementiem: ūdens, zeme un gaiss. Visus šos ele-
mentus var aplūkot un iepazīt Ģīmes dabas takā. Lai 
godinātu latviešu komponista Jāzepa Vītola piemiņu, 
kurš 1863.  gadā dzimis Ģīmes dzirnavās, pie slūžām 
var noklausīties J.  Vītola Valmierai veltīto skaņdarbu 
“Valmieras suvenīrs”, ko ierakstā izpilda pianiste Aiva 
Tauriņa-Šariņa. Šī taka ir arī veltījums cilvēkiem, kuri 
aizrautīgi strādājuši Latvijas un Valmieras labā, to 
starpā baltvācieši Haralds fon Loudons un Nikolajs 
fon Tranzē, kuri darbojušies Latvijas dabas izpētes un 
latviešu izglītošanas jomā, un putnu pētnieks Kārlis 
Vilks. Dabas uzziņas taka savieno Leona Paegles 
un Smilšu ielu. Visā takas garumā ir izbūvēti dažādi 
labiekārtojuma elementi: virs Ģīmes upītes slūžām 
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Leona Paegles ielā atrodas skatu platforma, gar Ģīmes 
dzirnavu dīķa malu stiepjas ūdens dzīves uzziņas 
laipa, tās galā, ievērojot universālā dizaina princi-
pus, izbūvēta laivu piestātne. Takā atrodas arī skatu 
paviljons, brīvdabas klase un skatu platforma, izvie-
toti informācijas stendi ar dažādiem interaktīviem 
elementiem un interesantiem uzskates materiāliem. 
Lai takas apmeklētājiem būtu iespējams iepazīties 
ar dīķa zemūdens pasauli, uz laipas margām izvietoti 
48 Ģīmes upītē un Ģīmes dzirnavu dīķī sastopamu 
zivju un ūdensorganismu 3D telpiski ciļņi – mulāžas. 
Informatīvajos stendos pieejami arī mobilajos telefo-
nos nolasāmi QR kodi, kas dod iespēju iegūt papildu 
informāciju par dabas takas iemītniekiem.

Limbažos sakārtots pagalms un 
atjaunots gājēju celiņš pie Mūzikas un 
mākslas skolas

Limbažu novada pašvaldība augustā īstenoja iece-
ri Pasta ielas 12, Stacijas ielas 20 un Jaunās ielas 
23 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā izveidot jaunu 
bērnu rotaļu laukumu. Tajā uzstādīti divi bērnu rotaļu 
kompleksi, vingrošanas komplekss, šūpoles, karuselis 
un smilšu kaste ar vāku. Papildus tam atjaunots arī 
rotaļu laukumam līdzās esošais gājēju celiņš.
Augusta arī noslēdzās bruģakmens seguma nomaiņa 
ietvei no Jūras ielas 27. nama iekšpagalma līdz Jau-
najai ielai 7a. Gājēju celiņu ikdienā izmanto ne tikai 
apkārtējo māju iedzīvotāji, bet arī Limbažu Mūzikas 
un mākslas skolas skolēni un pasniedzēji.

Salacgrīvas novada Ainažos jauna laipa 
uz Ziemeļu molu

4. septembrī Ainažos pie Latvijas–Igaunijas robežas 
tika pieņemta jaunizbūvētā laipa uz Ziemeļu molu. 
Lai tā kalpotu ilgāk, impregnētie terases dēļi stiprināti 
uz cinkotā metāla pamata; lai vieglāk būtu piekļūt 
laipai, ir norakts vecais dzelzceļa uzbērums, ieklāts 
bruģēts celiņš, nelielai atpūtai uzstādīti soliņi un 
uziešanai uz mola ierīkotas kāpnes. Tuvākajā laikā 
sadarbībā ar domes ainavu arhitekti iecerēts renovēt 
un izgaismot zīmi pie Latvijas robežas ar Igauniju: 
tad pierobežā būs skaista, sakārtota vieta atpūtai un 
nelielai pastaigai līdz jūrai.

Carnikavā būvē promenādi un 
Garciemā taku uz jūru, pabeigta 
Carnikavas Svētku laukuma pārbūve

Vasarā aktīvi norisinājās atpūtas takas dabas parkā 
“Piejūra” jeb tā saucamās Carnikavas promenādes 
būvniecība. Takas kopējais garums ir vairāk nekā 
1700 m. Cauri dabas parkam takai vedīs betona plāt-
ņu segumus, kāpu daļā – koka laipas, bet takas beigās 
pirms noejas uz jūru būs 4  x  4  m liela koka skatu 
platforma. Promenādes garumā paredzētas piecas 
atpūtas vietas ar soliņiem, velostatīviem un atkritumu 
urnām, kā arī takas galā pirms kāpu zonas novietos 
tualeti. Tāpat kā Svētku laukuma bruģa raksts, arī 
promenādes betona plātņu raksts ietver Līvu ceļa 
konceptu, attēlojot trīs krāsu (melna, balta, sarkana) 
vilni kā Gaujas un piekrastes simbolu.
Gājēju takas izbūve Garciemā notiek projektā “Jūrta-
ka  – pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti 
Latvijā un Igaunijā”, lai pārgājiena dalībnieki varētu 
brīvi pārvietoties pa projektā atzīmēto maršrutu un 
izmantotu vienu taku, tādējādi mazinot antropogēno 
slodzi dabas parkā un aizsargātu biotopus. Taka no 
Aizvēju ielas līdz jūrai ir apmēram 650  m gara. Visā 
tās posmā mainās takas augstuma līmenis, sekojot 
dabīgajam reljefam.

https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/7569-pasvaldiba-limbazos-radijusi-vel-vienu-sakartotu-vietu-kur-berniem-pavadit-brivo-laiku
https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/7569-pasvaldiba-limbazos-radijusi-vel-vienu-sakartotu-vietu-kur-berniem-pavadit-brivo-laiku
https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/7580-pie-limbazu-muzikas-un-makslas-skolas-atjaunots-gajeju-celins
https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/7580-pie-limbazu-muzikas-un-makslas-skolas-atjaunots-gajeju-celins
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=44646
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=44646
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Septembrī Carnikavā pabeigti Svētku laukuma būv-
darbi, kas noritēja ES līdzfinansētajā projektā “Vidze-
mes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļau-
šana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā: “Saviļ-
ņojošā Vidzeme””. Carnikavas novada pašvaldības 
partneri šajā projektā ir Saulkrastu, Salacgrīvas un 
Limbažu novads. Svētku laukums ir pirmais no visiem 
pašvaldību kopīgā projektā īstenotajiem objektiem, 
un arī Carnikavas novadā tas ir pirmais no pieciem 
plānotajiem. Vēl novadā tiks izbūvēta estrāde Car-
nikavas parkā, promenāde pa Gaujas aizsargdambi 
līdz Jūras ielai un gājēju tilts pāri Vecgaujai uz Carni-
kavas Novadpētniecības centru, kas tiks papildināts 
ar divām būvēm – klēti jeb ekspozīciju zāli un nojumi 
kuģa vrakam.

Ādažu novadā jauns rotaļu laukums 
Garkalnē, papildinājumi Ūdensrožu 
parkā un jaunas atpūtas vietas pie 
Gaujas Iļķenē un Āņos

Ādažu novada Garkalnes sporta laukuma teritorijā 
tapis jauns rotaļu laukums ar smilšu segumu un rota-
ļu iekārtas kompleksu, kas paredzēts lietotājiem no 
piecu līdz 14 gadu vecumam.
Latvijas pašvaldības, tajā skaitā Ādažu novads, Meža 
dienās 2018 turpināja tradīciju padarīt Latviju krāšņā-
ku ar mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu par-
kos. Šī tradīcija aizsākās jau 2016. gadā, kad Kadagas 
Ūdensrožu parkā tika uzstādīti pirmie šķēršļu takas 
elementi bērniem. Šogad Ūdensrožu parkā novietoti 
divi jauni piknika galdi ar atkritumu urnām un trīs 
soliņi – gan pie bērnu rotaļu elementiem, gan vietās, 
kur sēdēt un baudīt meža klusumu un ēnu rotaļas pār 
Līņu ezeru.

Lai novadam piesaistītu tūristus un arī vietējiem iedzī-
votājiem sniegtu iespēju vairāk atpūsties skaistās vie-
tās Ādažu novadā, biedrība “Gaujas partnerība” aiz-
pērn izveidoja atpūtas vietas pie diviem nozīmīgiem 
ūdensobjektiem: Baltezerā pie Mazā Baltezera un pie 
Gaujas tilta Ādažos. Šovasar biedrība izveidoja divas 
jaunas atpūtas vietas upes pretējos krastos  – Iļķenē 
un Āņos. Abās izveidots galds, divi soliņi, kā arī infor-
mācijas stends, kurā atrodama informācija par velo-
maršrutiem Ādažu novadā un par Iļķenes pārceltuves 
vēsturi. Atpūtas vietu Iļķenē plānots popularizēt arī kā 
laivu izcelšanas un nolaišanas vietu, tāpēc 3 km attā-
lumā no tās, vietā, kur sākas Ādažu novada teritorija, 
uzstādīts plakāts ar saukli “Sveicam Ādažu novadā!”. 
Projekts tika īstenots Ādažu novada domes konkursā 
“Sabiedrība ar dvēseli 2018”.

Krimuldas novadā veido infrastruktūru 
Kubeseles dabas takā un atklāts 
Kamolīša parks

Foto: Madara Liepiņa
Aprīlī Krimuldas novada dome sadarbībā ar LVAF 
uzsāka projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsar-
dzība Kubeseles dabas takā” īstenošanu, kurā, izvei-
dojot jaunus apskates objektus un pilnībā atjaunojot 
takas infrastruktūru, paredzēts nodrošināt uzziņas 
tūrisma un atpūtas iespējas gleznainajā Gaujas sen-
lejā. Kubeseles dabas takā, kas atrodas pie valsts 
nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa Krimuldas baz-
nīcas, tiks veidoti informatīvie stendi Runtiņa upes 
un Gaujas krastos, drošas un pieejamas laipas un 
takas, izvietos norāžu zīmes, rekonstruēs tiltiņus un 
kāpnes, lai pēcāk veidotu maršrutu kājāmgājējiem, 
riteņbraucējiem, kā arī saīsināto maršrutu apmeklē-
tājiem ar bērnu ratiņiem. Starp citu, pie mācītājmājas 
Kubeseles pilskalnā ierīkota labdarības kafejnīca, kas 
darbojas 24 stundas visas dienas nedēļā, un to uztur 
Krimuldas baznīcas draudze.
17. augustā notika Kamolīša parka atklāšanas svētki, 
ko rīkoja Lēdurgas aktīvie seniori un iedzīvotāji un kas 
reizē bija arī Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, 
politiski represēto biedrības “Kamolītis” ierosinātā 
projekta “Veselības zaļā upe” noslēgums. Kopāsa-
nākšanā klātesošie novērtēja padarīto, teica paldies 
parka veidotājiem un papildināja dendroloģiskos 
stādījumus talkā “Iestādi savu koku, veltītu Latvijas 
simtgadei un Lēdurgai”.
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Siguldā atjauno sociālās aprūpes 
mājas fasādi, noslēgusies Mores Amatu 
mājas pirmās kārtas būvniecība, 
atjaunota infrastruktūra velosipēdu 
pašapkalpošanās stacijā, Raiņa 
parkā uzstādītas dubultās šūpoles 
un pārvērtības piedzīvojuši šķiroto 
atkritumu konteineri 
Lai uzlabotu ēkas siltumapgādes efektivitāti, sama-
zinot apkures izdevumus un sakārtotu ēkas fasādi, 
Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājā 
“Gaismiņas” notiek vienkāršotā fasādes atjaunošana, 
ko plānots noslēgt novembra beigās. Sociālās aprū-
pes mājā patlaban uzturas 30 klientu un ir nodarbi-
nāti desmit darbinieki.
Lai uzlabotu sociālās palīdzības pakalpojumu pie-
ejamību un nodrošinātu telpas ne tikai mācību pro-
grammas īstenošanai Mores pamatskolā, bet arī brīvā 
laika pavadīšanas iespējām pagasta iedzīvotājiem, 
drīzumā noslēgsies Mores Amatu mājas pirmās kārtas 
būvniecība. Pēc pirmās kārtas pabeigšanas Amatu 
māju plānots izveidot bijušajā ēdnīcā, savukārt soci-
ālās aprūpes centrs atradīsies kādreizējās katlumājas 
telpās. Nākotnē Mores Amatu mājā tiks izveidotas 
daudzfunkcionālas telpas, kurās ikvienam būs pieeja-
mi izglītības, tajā skaitā kultūrizglītības un mūžizglītī-
bas, pakalpojumi. No rīta Amatu mājas piedāvājumu 
izmantos skolēni, kuri varēs apgūt kokapstrādi, māj-
turību un citas prasmes, bet pēcpusdienā pieaugušie 
apgūs aušanu un citas tautas daiļamatu meistaru 
tradīcijas.

Lai velosipēdi vienmēr būtu tehniskā kārtībā, atjau-
nota velosipēdu pašapkalpošanās stacija, kurā pie-
ejami instrumenti velosipēdu apkopei un arī velo 
pumpis. Veloapkopes stacija izvietota Cēsu un Raiņa 
ielas krustojumā, kur satek vairāki velomaršruti, tai 
skaitā izaicinošais brauciens lejup un augšup Gaujas 
senlejā, kas ir aizraujošākais kāpums Latvijā ar gandrīz 
100 metru augstuma starpību.
Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, Raiņa parkā 
uzstādītas tandēmšūpoles (šūpoles ar dubultiem 
sēdekļiem), kurās bērni līdz divu gadu vecumam var 
šūpoties kopā ar mammu vai tēti. Lai uzlabotu drošī-
bu šūpoļu teritorijā, zem tām uzklāts lietais gumijas 
segums. Dubultās šūpoles ir īpaši drošas mazuļiem: 
skrūvju vietas segtas ar plastmasas uzlikām, lai novēr-
stu bērnu savainošanās risku, bet pašas šūpoles ir 

apvilktas ar gumijotu materiālu, lai bērns tajās neslī-
dētu. Segums, kas uzklāts zem šūpolēm, ir elastīgs un 
samazina slīdību. Dubulto šūpoļu un gumijotā segu-
ma uzstādīšanai pašvaldība izlietojusi gandrīz 15 000 
eiro. Daļu no finansējuma piešķīrusi VARAM kā balvu 
par uzvaru konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldī-
ba”, kurā Siguldas novada pašvaldība ieguva galveno 
balvu reģionālās nozīmes attīstības centru grupā.

Septembrī Raiņa parkā esošie konteineri šķirotajiem 
materiāliem piedzīvoja vizuālas pārmaiņas. Turpmāk 
Parka ielas 12 zvanveida konteinerus rotās pilsētas 
skaistākie skati – gaisa tramvajs virs Gaujas Nacionālā 
parka un gaisa balonu festivāls. Mākslas darba autore 
ir Elīna Lūse-Mūrniece, kuras iecere bija atspogu-
ļot Siguldas lielāko vērtību  – tīro dabu. Konteineru 
dizains izstrādāts šajā gadā Siguldas pilsētas SIA 
“Jumis”, Latvijas Zaļā punkta un tirdzniecības centra 
“Šokolāde” kopīgi rīkotajā konkursā “Esi radošs, un 
dzīve zaļos”. Konkursā bija jāiesniedz ideja zvanu 
konteinera pāra izdaiļošanai. No iesniegtajiem dar-
biem četri tika izvēlēti publiskai balsošanai. Visvairāk 
balsotāju savu balsi atdeva idejai, kas attēlo Siguldas 
skaisto dabas vidi un brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas.

Stopiņu novadā apgaismots gājēju 
celiņš un izveidota “Saules piestātne” 
pie Ulbrokas vidusskolas
Stopiņu novadā izbūvēts apgaismojums gar gājēju 
celiņu no Sauriešu ciema līdz Upesleju ciemam 
737 metru garumā.
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Projekts “Saules piestātne” ir vides labiekārtošanas 
projekts, kura ieceri pērn izvērtēja un apstiprinā-
ja biedrība “Stopiņu–Salaspils partnerība” un Lauku 
atbalsta dienests. Šīs idejas autore un projekta koor-
dinatore ir Ulbrokas vidusskolas direktora vietniece 
Iveta Siliņa. Ulbrokas vidusskolas āra teritorijā izvei-
dota atpūtas vieta ar vizuāli interesantu risinājumu, 
kura pamatā izmantots skolas logo  – saulīte. “Sau-
les piestātne” kalpos kā iedvesmojoša vieta radošā 

darbā ikvienam skolēnam āra mācību stundā vai 
kopābūšanas vieta klases stundā, izzinoša vieta ikvie-
nam skolēnam, lai bagātinātu teorētiskās zināšanas 
par augu daudzveidību, praktiskas darbošanās vieta 
ikvienam skolēnam, lai uzturētu labiekārtoto vietu 
sakoptu, estētiski pievilcīgu ikvienam Ulbrokas vidus-
skolas skolēnam, vecākiem, viesiem, garāmgājējiem 
un garāmbraucējiem.

Jaunās vai atdzimušās izglītības iestādes

Atjaunotā vēsturiskā Rīgas Franču liceja 
ēka

Foto: Diāna Spiridovska

Nosiltinātā un jaunu fasādi ieguvusī 
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

Foto: Diāna Spiridovska

Atjaunotā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 
vēsturiskā ēkas fasāde

Foto: Renārs Koris

Jaunā Ikšķiles vidusskolas piebūve
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Jaunā Ikšķiles pirmsskolas izglītības 
iestāde “Čiekuriņš”

Jaunās Jūrmalas Mūzikas vidusskolas un 
centrālās bibliotēkas ēkas

Jauna skola – Kalnsētas speciālā 
internātpamatskola Saldus novadā

Atjaunotā Grobiņas sākumskola

Foto: Valērijs Liepa

Ventspils novada Tārgales pamatskola – 
moduļa celtnē

Ogrē bērnudārza “Strautiņš” 
vajadzībām pārbūvētā ēka

Jauna pirmsskolas izglītības iestādes 
grupiņa Kocēnu novada Bērzainē



LOGS 67

Sporta laukums Dārziņos Rīgā

Foto: F64

Sporta un aktīvās atpūtas laukums 
Imantā Rīgā

Foto: Oksana Džadana, F64

Sporta un aktīvās atpūtas laukums 
pie Mežciema pamatskolas un Rīgas 
89. vidusskolas

Foto: Vladislavs Proškins, F64

Mārupes vidusskolas stadions

Foto: Lauris Līvzinieks

Strītbola laukums Babītes novada 
Piņķos

Foto: Uģis Šteinbergs

Tukuma Sporta halle

Tukuma 3. pamatskolas sporta zāle un 
stadions

Jaunās sporta būves



SPORTA BŪVES

LOGS68

Jaunpils vidusskolas sporta laukums

Sporta zāle Mērsraga novadā

Kompleksais sporta laukums Rojā

Atjaunotais Piltenes stadions Ventspils 
novadā

Rekonstruētais tenisa korts Ventspilī

Ielu futbola laukums Kuldīgas novada 
Ēdolē

Foto: Artūrs Liepiņš

15 jaunas vingrošanas iekārtas Pasta salā 
Jelgavā

Starptautiskajiem vieglatlētikas 
standartiem atbilstošs stadions Baldonē
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Aktīvās atpūtas laukums Ķegumā

Izbūvētās tribīnes Jēkabpils novada 
Ābeļu pagastā

Līvānu peldbaseins “Upe”

Foto: Jānis Magdaļenoks

Futbola laukums Ruģeļu mikrorajonā 
Daugavpilī

Pārbūvētais Krāslavas pils parka 
stadions

Foto: Elvīra Škutāne

Āra trenažieru laukums Rēzeknes 
novada Maltā

“Inline” hokeja laukums Rēzeknes 
novada Makašānos

Foto: Aleksandrs Lebeds

Rekonstruētais Ciblas vidusskolas 
stadions

Foto: Ērika Bondarenko



SPORTA BŪVES

LOGS70

Atjaunotā Viļakas Valsts ģimnāzijas 
sporta zāle

Balvu pamatskolas stadions

Smiltenes stadiona servisa un skatītāju 
tribīņu ēka

Āra trenažieri Smiltenes novada 
Launkalnē

Basketbola laukums un tehniskā ēka 
Priekuļos

Interaktīvs veselības maršruts Cēsīs, 
Cīrulīšos

Skeitparks Līgatnes novada Augšlīgatnē

Foto: Jānis Bukovskis

Valmieras peldbaseins

http://www.balvi.lv/aktualitates-izglitiba/17935-atklaj-balvu-pamatskolas-stadionu
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3733-basketbola-laukuma-un-tehniskas-ekas-buvnieciba
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/paveiktais-novada/3733-basketbola-laukuma-un-tehniskas-ekas-buvnieciba
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Stadions Burtnieku novada Rencēnos

Limbažu peldbaseins

Rekonstruētais sporta laukums Sējas 
novada Lojas ciemā

Futbola laukums ar mākslīgo segumu 
Stopiņu novada Ulbrokā

Sporta laukums PII “Pienenīte” Ulbrokā

https://limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-pasvaldiba/7651-svinigi-atklats-limbazu-un-salacgrivas-novadu-sporta-skolas-peldbaseins


KULTŪRAS OBJEKTI

LOGS72

Kultūras centrs “Siguldas devons”

Brīvdabas estrāde Burtnieku novada 
Rencēnu pagastā

Atjaunotais Alūksnes stacijas bagāžas 
šķūnis

Izglītojošais un interaktīvais centrs 
“Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenē

Latviskās dzīvesziņas centrs Gulbenes 
novada Druvienā

Krāslavas pils staļļi – Amatu māja

Foto: Edīte Lukša

Dzejas klēts Lubānas novada Dārziņos

Jaunie kultūras objekti

http://lubana.lv/index.php/lv/2015-04-07-17-02-45/jaunumi-novada/1155-dzejas-klets-atklasana-darzinos
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Pārbūvētā estrāde Ogres novada 
Madlienā

Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē

Restaurētais Vešūzis Jelgavas novada 
Lielplatones muižā

Pārbūvētā “Pastnieku” ēka Dundagas 
novada Kolkā

Jaunie sociālie objekti

Sociālo dzīvokļu māja Babītē

Foto: Māra Mičule

Labiekārtotais iekšpagalms SAC 
“Zemgale” Ozolnieku novadā



SOCIĀLIE UN VIDES OBJEKTI

LOGS74

Zemgales ārpusģimenes aprūpes centrs 
“Airi” Iecavas novadā

Dienas centrs Baldonē

Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centrs 
Daugavpilī

Sociālās uzņēmējdarbības veikals 
“Čaklās bites bode” Valmierā

Jaunie vides objekti, pieminekļi un piemiņas vietas

Piemineklis bojāgājušajiem jūrniekiem 
un zvejniekiem Ragaciemā

Restaurētais piemineklis jūrniekiem un 
zvejniekiem Ventspilī



LOGS 75

Piemiņas vieta Lāčplēša kara ordeņa 
kavalieriem Ventspilī

Atjaunotā Jāņa Čakstes piemiņas zīme 
Bernātos

Piemiņas muzejs Latvijas Valsts 
pirmajam prezidentam – Jāņa Čakstes 
māja “Auči” Ozolnieku novadā

Jaunais vides objekts Ķeguma novadā

Austrālijas “Daugavas vanagu” 
Likteņdārzam dāvinātie Latvijas karogi 
un masti

Rekonstruētais Strūves ģeodēziskā loka 
punkts “Arbidāni” Salas novada Sēlpils 
pagastā

Sirdis pie Mīlestības takas Viesītē

http://www.kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/sabiedriba/soroptimistes/3361-atklats-jauns-vides-objekts


SOCIĀLIE UN VIDES OBJEKTI

LOGS76

Slates skolas piemiņas plāksne 
Jēkabpils novadā

Koka skulptūras Aglonas novada 
Šķeltovas pagastā

Polijas karalim Stefanam Batorijam 
veltītā piemiņas zīme Daugavpilī

Vides objekts “Atmiņas par zelta 
zivtiņu” pie Lubāna ezera Rēzeknes 
novadā

Ludzā pašiem savs Mīlestības koks

Vides objekts “Alūksne – Latvijas 
virsotnē”



LOGS 77

Putnu paviljons Alūksnes muižas parkā

Piemineklis Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieriem Burtnieku novada Matīšos

Mīlestības paviljons Salacgrīvas 
pilskalnā

Teodora Zaļkalna piemineklis pie 
kultūras centra “Siguldas devons”

Ziņas sagatavojuši: 
Tatjana Komare, Anita Dzalba, Maija Rēna, Mārtiņš Vilemsons, Solvita Brence, Aigars Ieviņš, Ilze Krēmere, 

Elīna Brigmane, Marija Melngārša, Inita Fedko, Baiba Rasa, Inga Hartika, Maija Paegle, Lienīte Litavniece, 
Jeļena Kijaško, Agrita Lūse, Evita Enģele, Anita Āboliņa, Jolanta Grandāne, Jolanta Upeniece, Una Ahuna-

Ozola, Iveta Eizengrauda, Elfa Sloceniece, Dace Zvagule, Dace Keirāne, Līga Šupstika, Marta Rake-Lasmane, 
Ligita Šnore, Inguna Pekmane, Marlena Zvaigzne, Kristīne Duļbinska, Gita Tauriņa, Signe Rozenšteina, 

Gints Ločmelis, Dace Freidenfelde, Līga Ratniece-Kadeģe, Vita Liepiņa, Zane Šteina, Gita Šēfere-Šteinberga, 
Kristīne Ūdre, Dzintra Matisone, Ieva Pankrate, Artūrs Dulbe, Jolanta Kalinka, Lelde Podniece-Jostmane, 

Diāna Goldmane, Solvita Cukere, Antra Pošeika, Līga Dāboliņa, Juris Firsts, Dagnija Muceniece, Indra Leja, 
Madara Malahovska, Agnese Rutka, Lāsma Prande, Dzidra Nartiša, Raimonds Jaudzems, Ligita Kadžule, 
Lāsma Strole-Krasovska, Aina Dzalbe, Inga Zapāne, Brigita Arbidāne, Marina Labanovska, Ilona Mekša, 

Svetlana Rimša, Inese Lipska, Evita Aploka, Druvis Mucenieks, Gunta Smane, Kristīne Juhņeviča, Toms 
Simtiņš, Ginta Gailīte, Ieva Dille, Lita Kalniņa, Marita Mūze, Aija Ščucka, Inese Solozemniece, Linda Vanaga, 

Daiga Šatrovska, Vineta Lapsele, Linda Krūmiņa, Iluta Beķere, Ingrīda Kraukle, Ilga Tiesnese, Marika 
Grasmane, Elita Kārkliņa, Mārtiņš Pozņaks, Inese Skrastiņa, Dzintra Āboliņa, Zane Borisēviča, Baiba Ralle, 

Aiga Priede, Egita Sudakova, Kristīne Voldemāre, Signeta Lapiņa, Marita Kurčanova, Maira Melvere, Inga 
Vaiteika, Inga Novade, Ilona Rītiņa, Viktorija Straujupe, Ineta Valdmane, Mārīte Rūja, Inguna Žogota, Ivita 

Bidere, Liene Maisaka, Sanda Semjonova, Agnese Kalniņa, Jurgita Bareika, Kaspars Sēlis, Zaiga Bonda, 
Sanita Kitajeva, Ineta Valaine, Iveta Plone, Līga Kalve, Olga Muravjova, Jeļena Litvjakova, Agrita Luža, Silvija 

Kupriša, Daiga Bojāre, Iveta Ence, Indra Kārkliņa, Pēteris Kaļva, Eva Meijere, Līga Ivanova, Kristers Blūms, 
Laura Moča, Aija Kamala, Iveta Grīviņa, Ilze Čikule, Santa Sausiņa, Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko 

attiecību un mārketinga nodaļa, Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde, Jelgavas 
novada domes Komunikācijas nodaļa, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa, Ķekavas 

novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa, un izmantota informācija no pašvaldību interneta vietnēm

Apkopojusi Gunta Klismeta
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