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Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sniedz ieskatu 
nozīmīgākajās tendencēs Latvijas ekonomikā un 
sabiedrībā atbilstoši oficiālās statistikas datiem 2015. 
gadā. Pārskatā apkopoti dati no 2015. gada janvāra 
līdz pēdējam pārskata periodam, kāds ir pieejams.

Demogrāfiskie rādītāji nedaudz uzlabojušies
Pēdējos piecos gados demogrāfiskie rādītāji nedaudz 
uzlabojas, un arī 2015. gadā vērojama pozitīva ten
dence. Noslēgto laulību skaits gada laikā pieaudzis, 
un provizoriskie dati liecina, ka 2015. gadā reģistrēto 
laulību skaits varētu sasniegt 13,8 tūkstošus (par 1,3 
tūkstošiem laulību jeb 10% vairāk nekā 2014. gadā). 
Salīdzinājumā ar 2011. gadu laulību skaits uz 1000 
iedzīvotājiem pieaudzis no 5,2 līdz 7,0 laulībām. Arī 
dzimušo skaitam ir tendence pieaugt. Gaidāmais 
jaundzimušo skaits 2015. gadā – 22,4 tūkstoši, un tas ir 
par 3% vairāk nekā 2014. gadā. Uz 1000 iedzīvotājiem 
dzimušo skaits pieaudzis no 9,1 (2011. gadā) līdz 11,3 
(2015. gadā). Pēdējo četru gadu laikā mirstības līme
nis nav pieaudzis – 2015. gadā provizoriskais mirušo 
skaits ir 28,5 tūkstoši jeb 14,4 uz 1000 iedzīvotājiem.

IKP trešajā ceturksnī sasniedzis 3,3%
2015. gada pirmajos trīs ceturkšņos vērojams IKP pie
augums. 2015. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. 
gada atbilstošo periodu, IKP pieauga par 3,3% gan 
pēc sezonāli izlīdzinātajiem, gan sezonāli neizlīdzinā
tajiem datiem (1. ceturksnī – attiecīgi 1,9% un 1,8%, 2. 
ceturksnī – 2,7% un 2,7%).

Bezdarba līmenis beidzot zem 10% robežas
Pirmo reizi pēdējo septiņu gadu laikā jau otro ceturk
sni pēc kārtas bezdarba līmenis nepārsniedz 10% 
robežu. 2015. gada 3. ceturksnī bezdarba līmenis bija 
9,7% un bezdarbnieku 15–74 gadu vecumā – par asto
ņiem tūkstošiem jeb 7,6% mazāk nekā pirms gada. 
Nodarbinātības līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada 
atbilstošo periodu, palielinājās par 2,1 procentpun
ktu, bet nodarbināto skaits – par 16,3 tūkstošiem.

Vidējā bruto alga Latvijā sasniedz 829 eiro
2015. gada trešajā ceturksnī mēneša vidējā bruto 
darba samaksa valstī bija 829 eiro – par 7,3% vairāk 
nekā attiecīgajā periodā pērn. Straujāk algas palie
linājušās privātajā sektorā (par 8,3% gada laikā); 
sabiedriskajā sektorā kāpums ir par 5,4%. Vislielākais 
algu kāpums bija izmitināšanas un ēdināšanas pakal
pojumu (par 10,6%), nekustamo īpašumu (par 10,5%), 
būvniecības (par 9,3%), mākslas, izklaides un atpūtas 
(par 9,3%) un tirdzniecības nozarē (par 9%).

Ārvalstu viesu skaits pieaudzis par 2,6%; krievu 
tūristu ir par trešdaļu mazāk
2015. gada deviņos mēnešos Latvijas naktsmītnēs 
apkalpoti 1,7 miljoni viesu, kas ir par 2,6% vairāk 

nekā 2014. gada atbilstošā periodā. Kaut gan viesu 
skaits no Krievijas ir samazinājies par 33% un kopējais 
nakšņojumu skaits naktsmītnēs arī samazinājies par 
1,8%, tomēr palielinājies viesu skaits no citām valstīm, 
piemēram, no Igaunijas – par 16,5% un no Lietuvas – 
par 22,9%, kas daļēji kompensēja Krievijas tūristu 
skaita kritumu.

Straujākā izaugsme tirdzniecībai pa pastu un 
interneta veikalos
2015. gada 11 mēnešos, salīdzinot ar 2014. gada attie
cīgo periodu, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salī
dzināmajās cenās mazumtirdzniecības apgrozījums 
kopumā ir pieaudzis par 5,2%. Pārtikas preču mazum
tirdzniecība palielinājusies par 2,8%, bet nepārtikas 
preču mazumtirdzniecība – par 6,8%. Visstraujāk 
apgrozījums audzis mazumtirdzniecībai interneta 
veikalos un ar pasta starpniecību (par 35,9%), kā 
arī datoru, to perifēro iekārtu, programmatūras un 
telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecībā (par 
19,5%).

2015. gada desmit mēnešos rūpniecībā kāpums par 
3,4%
2015. gada desmit mēnešos, salīdzinot ar 2014. gada 
atbilstošo periodu, rūpniecības produkcijas apjoms 
pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās 
cenās pieaudzis par 3,4%. Ieguves rūpniecībā un 
karjeru izstrādē bija pieaugums par 8,2%, apstrādes 
rūpniecībā – par 4,1%, bet elektroenerģijas un gāzes 
apgādē bija kritums par 1,4%. Lielākais ražošanas 
apjoma pieaugums apstrādes rūpniecībā bijis metālu 
ražošanas nozarē, datoru, elektronisko un optisko 
iekārtu ražošanas nozarē (par 40%), mēbeļu ražo
šanas nozarē (par 13,5%) un kokapstrādē (par 6,3%). 
Savukārt samazinājums bijis apģērbu ražošanas (par 
17,4%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas 
(par 8,8%) un pārtikas produktu ražošanas nozarē 
(par 5,2%).

galvenā eksporta prece – koks un koka 
izstrādājumi
2015. gada desmit mēnešos preču ārējās tirdzniecī
bas vērtība faktiskajās cenās sasniegusi 19 miljardus 
eiro – par 42,3 miljoniem eiro jeb 0,2% vairāk salīdzi
nājumā ar 2014. gada desmit mēnešiem, tajā skaitā 
eksporta vērtība palielinājusies par 82 miljoniem eiro 
jeb 1%, bet importa vērtība samazinājusies par 39,7 
miljoniem eiro jeb 0,4%. Ārējās tirdzniecības bilance 
nedaudz uzlabojusies, eksportam kopējā ārējās tirdz
niecības apjomā palielinoties līdz 45,2% (2014. gada 
janvārī–oktobrī tie bija 44,8%).
2015. gada desmit mēnešos Latvija visvairāk eksportē
ja koku, koka izstrādājumus un kokogles 1469,7 miljo
nu eiro vērtībā (uz Apvienoto Karalisti – 21,1%, Vāciju – 
10,6%, Zviedriju – 9,2%), elektroierīces un elektroie
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kārtas 1078,6 miljonu eiro vērtībā (uz Lietuvu – 23,9%, 
Igauniju – 9,4%, Poliju – 7,3%) un minerālproduktus 
590,3 miljonu eiro vērtībā (uz Lietuvu – 51,6%, Poliju – 
16,1%, Vāciju – 3,5%). 2015. gada desmit mēnešos 
lielākie Latvijas eksporta partneri bija Lietuva (19% no 
eksporta kopapjoma), Igaunija (11,7%), Krievija (7,8%), 
Vācija (6,7%) un Polija (6,2%).

Visvairāk sarukuši pasažieru pārvadājumi ar dzelz-
ceļa transportu
2015. gada deviņos mēnešos ar sabiedrisko transpor
tu pārvadāti 186,7 miljoni pasažieru, kas ir par 2,6% 

mazāk salīdzinājumā ar 2014. gada attiecīgo periodu. 
Visvairāk sarukuši pasažieru pārvadājumi ar dzelzceļa 
transportu – par diviem miljoniem jeb 13,3%. Ar pilsē
tu elektrisko transportu pārvadāti 65,1 miljons pasa
žieru – par 4,5% mazāk nekā 2014. gada attiecīgajā 
periodā. Pasažieru pārvadājumi regulārās satiksmes 
autobusos saglabājušies nemainīgi.

Sagatavojušas Beate Danusēviča 
un Kristīne Romanovska,

Centrālās statistikas pārvaldes 
Informācijas un komunikācijas daļas speciālistes

JANVĀRA NOTIKUMU TOP 5
1. gadumijas pasākumi, ziema un 

ziemas prieki.
2. Barikāžu 25 gadu atceres pasāku-

mi.
3. Pašvaldību budžetu pieņemšana.
4. Sadarbības pasākumi.
5. Laba vēlējumi Valsts prezidentam.

Ziema un ziemas prieki

Foto: Renārs Koris
Janvārī tika atklāta gan jaunizveidotā apgaismotā 
slēpošanas trase Purvciemā (Rīgā), ko var izmantot 
augu diennakti, un distanču slēpošanas trases daudz
viet Latvijā, gan dabīgā un mākslīgā ledus slidotavas, 
gan citas ar ziemas priekiem saistītas vietas.

Foto – Ādažu novada dome
Tieši pirms gadumijas Ādažos, sporta stadionā pie 
Ādažu vidusskolas, tika atvērta viena no lielākajām 
slidotavām Latvijā – tā ir vairāk nekā 400 metru gara 
un 15 metru plata.

Foto: Jānis Matisons Jr.
Savukārt Burtnieku novadā pie DUS “Valdeko” un 
atpūtas kompleksā “Avoti” 16. janvārī ar “Valdeko” āra 
slidotavas un distanču slēpošanas trases atvēršanu 
un košu svētku salūtu dienas noslēgumā tika atklāts 
projekts “Valdeko ziema”.

JANVĀRA ZIŅAS NO PAŠVALDĪBĀM
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17. janvārī visās Latvijas malās gan mazi, gan lieli aktīvi 
iesaistījās Sniega dienas norisēs. Tā, piemēram, tradi
cionālais “Pīrādziņa slēpojums” Kandavā pulcināja 
gandrīz simts dalībnieku.

Arī februārī notiks visdažādākās sacensības un sporta 
dienas daudzviet Latvijas. Tā 20. februārī Dzintaru 
pludmalē norisināsies jau otrie Jūrmalas Ziemas 
sporta svētki, kas pulcēs ziemas sezonas sporta entu
ziastus un aktīvās atpūtas piekritējus no visas Latvijas. 
Apmeklētājiem tiks piedāvātas gan skriešanas, nūjo
šanas un slēpošanas distances, gan plaša izklaides 
programma dažādām gaumēm (alpīnistu sienu, biat
lona šautuvi, stafetes un citas aktīvas un izklaidējošas 
aktivitātes ieskaitot). Jūrmalas Ziemas sporta svētku 
kulminācijā norisināsies atraktīvais Karnevāla skrē-
jiens, kura dalībnieki aicināti tērpties atraktīvā apģēr
bā vai maskās.
Vairāk informācijas par reģistrāciju vietnē: www.
maratoni.lv.

Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!
20. februārī norisināsies vēl nebijis pasākums – 
“Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!”, kad visas dienas 
garumā Balvu, Viļakas, Kārsavas un Baltinavas novadā 
notiks ziemīgas aktivitātes.
Balvu novadā bišu saimniecībā “Silaunieki” varēs 
gatavot vaska sveces smaržīgiem un gaišiem vakariem, 
zirgu sētā “Kapulejas” varēs izvizināties uz nebēdu 
gan zirga mugurā, gan kamanās, savukārt Briežuciema 
seno amatu meistari izvedīs jūs Meteņiem un ziemai 
raksturīgās dejās un rotaļās un uzcienās ar svaigi ceptu 
maizi un gardu zāļu tēju, kamēr citi apgūs iemaņas 
aušanas arodā. Balvu muzeja durvis būs atvērtas 
visiem apmeklētājiem, lai stāstītu par Ziemeļlatgales 
tradīcijām, kultūrvēsturi, senajiem amatiem un kul
tūrvidi, kā arī izmēģinātu digitālās ekspozīcijas.
Viļakas novadā jau no agra rīta varēs iepirkties Lauku 

labumu tirdziņā, bet tie, kas ir cīruļi pēc dabas, tiek 
gaidīti uz Tepenīcas ezera atklāto Zemledus makšķe
rēšanas čempionātu. Anna Āze savā Meža ekspozīcijā 
stāstīs un iesaistīs jūs dabas izpētes procesā, kā arī 
izvedīs nelielā pastaigā pa mežu. Kultūrvēstures sētā 
“Vēršukalns” varēs piedalīties maizes cepšanas pro
cesā īstā lauku krāsnī, baudīt tikko ceptu maizīti un 
klausīties stāstos par latgaliešu dzīvesziņu. Meža labu
mu ciemā būs iespējams degustēt meža gardumus, 
gatavot ziepes, dekupāžu uz skaidām, kā arī iegādā
ties kādu Meža mātes labumu.
Kārsavas novadā kopā ar Dabas aizsardzības pārval
des speciālistu dosimies mežā vērot dabu ziemā un 
interaktīvā veidā atklāt dažādus dabas noslēpumus. 
Pēc patīkamas pastaigas svaigā gaisā Malnavas maiz
nīcā “Dzīles” jūs gaidīs saimniece Aina, lai pabarotu 
ar Latgales kulināro pērli – asuškām un piedāvātu 
meistarklases maizes cepšanā. Salnavas muižas parks 
visas dienas garumā būs piepildīts ar sportiskām akti
vitātēm, tiks rīkots atklātais hokeja turnīrs un organi
zētas atraktīvas izdarības sniegā, bet nosalušos gaidīs 
silta tēja un garda putra.
Tiem, kas vēl nav bijuši mazākajā Latvijas novadā – 
Baltinavā, ir lieliska iespēja piedalīties orientēšanās 
pasākumā “Iepazīsti Baltinavu” un kļūt par šā skaistā 
Ziemeļlatgales novada ekspertu. Baltinavas novada 
muzejā tiks rīkota ziepju meistardarbnīca, kur varēs 
izgatavot sev burvīgu un smaržīgu dāvanu. Dienas 
noslēgumā visi tiek aicināti uz pasākumu kultūras 
mantojuma centrā Upītē, lai kopā ar folkloras kopu 
“Upīte” ietu dančos un rotaļās. Savukārt līdz rīta 
gaismai liks dancī lēkt jaunā un talantīgā latgaliešu 
jauniešu grupa “Unknown artist”.
Pilnu pasākuma aprakstu meklējiet Ziemeļlatgales 
novadu tūrisma lapās: visit.karsava.lv; turisms.balvi.
lv; http://vilaka.lv/; http://baltinava.lv/; http://
rugaji.lv/.

Slēpojums “Apkārt Alaukstam” – 21. februārī

Ziemas pasākumu rīkotājiem laikapstākļi allaž sagādā 
pārsteigumus, un šī ziema nav izņēmums, tāpēc 
Latvijā masveidīgākais tautas slēpojums “Apkārt 
Alaukstam” pārcelts uz 21. februāri. Dalībnieku 
reģistrācija pagarināta līdz 17. februārim.
Jubilejas slēpojumu tā rīkotāji – sporta klubs “Alauksts” 
sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību – gaida 
ar divējādām jūtām. Prieks, ka sasniegta apaļa jubile
ja, taču laikapstākļi var piespiest sacensības vispār 
atcelt. Ja tomēr 25. maratons notiks, pirmie simts 
finišētāji Sportland tautas maratona 22 kilometru 
distancē saņems īpašu piemiņas suvenīru – jubilejas 
slēpīti ar slēpojuma logo, bet ikviens no finiša taisni 
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http://www.vecpiebalga.lv/imgs/545/zinas/blog_b_251448.jpg
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sasniegušajiem tiks apbalvots ar īpašu porcelāna 
medaļu.
Slēpošanas maratona dalībnieki varēs izvēlēties sev 
piemērotāko slēpojuma garumu: Sportland tautas 
maratona distanci 22 km vai Verners DE veselības 
maratona distanci 7 km. Startēšana šajā distancē 
nav sacensības uz rezultātu, bet drīzāk gan iespēja 
pierādīt sevi kā radošu veselīga un aktīva dzīvesveida 
piekritēju. To var saukt arī par karnevāla distanci, 
jo īpaša žūrija izvēlēsies apbalvošanai atraktīvākos 
dalībniekus, vērtējot tērpu, slēpošanas stilu, slēpju 
dizainu un komandas noformējumu. Neizpaliks arī 
sāncensība, jo šajā distancē apbalvos trīs ātrākos vīrus 
un trīs ātrākās dāmas. 22 km distancē pie balvām tiks 
krietni vairāk dalībnieku: pirmo trīs vietu ieguvēji un 
ieguvējas absolūtajā vērtējumā saņems naudas balvas, 
bet balvas būs arī trim ātrākajiem atsevišķās vecuma 
grupās. Turpinot tradīciju, arī šogad ieguvēji būs tie, 
kuri ieņems 101., 201., 301., 401., 501., 601., 701., 801., 
901., 1001. vietu – katrs no viņiem saņems dāvanu 
karti 110 eiro vērtībā slēpošanas inventāra iegādei. 
Distances būs arī vismazākajiem slēpotājiem, kas 
sacentīsies četrās vecuma grupās zēnu un meiteņu 
konkurencē.

Barikāžu atceres pasākumi
Šogad aprit 25 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad 
Baltijas iedzīvotāji drosmīgi iestājās par savām valstīm. 
Tā ir arī viena no spilgtākajām lappusēm arī Latvijas 
tautas jaunāko laiku vēsturē – Latvijas Tautas frontes 
organizētajās barikādēs 1991. gada janvārī piedalījās 
Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem un 
visi, kas savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju.

Foto: https://www.facebook.com/barikazu.muzejs

Lai veicinātu atmiņu un vēstures tālāknodošanu, lai 
sekmētu skolēnu līdzdalību barikāžu 25. gadadienas 
atceres norisēs, lai novērtētu iepriekšējo paaudžu 
veikumu, padziļinātu zināšanas un izpratni par to, 
kā arī stiprinātu sabiedrības saliedētību un izkoptu 
bērnos un jauniešos patriotisma jūtas, pašvaldības 
organizēja tematiskus pasākumus: vēstures stundas, 
tikšanās, diskusijas. Pieminot 1991. gada barikāžu 
laiku, atceres pasākumi notika visur Latvijā.

13. janvārī atcerēties un pieminēt notikumus, kas Latvijā 
norisinājās pirms 25 gadiem, aicināja Zemkopības 
ministrija, rīkojot fotoliecību izstādes “Cerību uguns-
kuri – mirklis pirms brīvības” un “Latvijas Pasta” 
izdotās 25. gadadienas pastmarkas un pirmās dienas 
aploksnes prezentāciju un dāvinājumu pasākuma 
dalībniekiem.
15. un 16. janvārī notika barikāžu rekonstrukcijas 
akcija, kad veselu diennakti Doma laukumā dega 
ugunskuri, pie tiem dežurēja brīvprātīgie, bija aplū
kojama vēsturiskā barikāžu laika tehnika un uzstā
jās mūzikas grupas un kolektīvi. Līdztekus barikāžu 
rekonstrukcijai un muzikālajām aktivitātēm ik pa lai
kam Doma laukumā skanēja vēsturiskie barikāžu 
laika Latvijas Radio ziņu ieraksti, bija aplūkojama 
barikāžu fotoizstāde, Vides filmu studija piedāvāja 
dokumentālo filmu “Tiem, kas uzdrošinās” par torei
zējā Islandes ārlietu ministra centieniem likt lielajām 
Rietumu varām ieklausīties Baltijas valstu lūgumā pēc 
neatkarības, tāpat varēja noskatīties Pētera Krilova 
dokumentālo filmu “Uz spēles Latvija”.
16. janvārī Kultūras ministrija un 1991. gada barikā
žu muzejs aicināja uz Starptautisko izstāžu centru 
Ķīpsalā, kur koncertā “Bulvārī brīvība” paaudzes 
tikās atmiņās un mūzikā.
20. janvārī no rīta notika dievkalpojums Rīgas Domā, 
pēc tam Doma laukumā tika iedegts piemiņas uguns-
kurs, bet pēcpusdienā sekoja ziedu nolikšana pie 
Brīvības pieminekļa un Bastejkalnā.

Foto: Renārs Koris
Šajā dienā Vecrīgā, pie ēkas Torņu ielā 4, tika atklāts 
1991. gada Barikāžu laukums pretim Bastejkalnam 

https://www.facebook.com/barikazu.muzejs
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LOGS6

ŽURNĀLA “LOgS” ELEKTRONISKAIS ZIŅU PIELIKUMS
starp Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Torņa ielu 
un Smilšu ielu.

Savukārt 1991. gada janvāra barikāžu atceres pasā
kums Viļakas novada bibliotēkā 16. janvāra pēcpus
dienā sākās ar 1991. gada barikāžu dalībnieka meitas 
atmiņu teksta nolasīšanu un Latvijas Republikas valsts 
himnas nodziedāšanu. Pasākuma vadītājs Vilis Bukšs 
klātesošos iepazīstināja ar jauniznākušās grāmatas 
“Bija tāds laiks… 1991… Janvāra barikādes” rašanās 
priekšvēsturi: “Pirms gada 15. janvārī Balvu Novada 
muzejā notika 1991. gada barikāžu atceres pasākums, 
kura laikā Balvu novada domes deputāts Juris Boldāns 
piedāvāja ideju apkopot atmiņas un izdot barikāžu 
laika atmiņu grāmatu. Pasākuma gaitā tika izveido
ta darba grupa, kuras uzdevums bija sagatavot un 
izdot grāmatu. Darba grupā piekrita darboties idejas 
autors Juris Boldāns, Silvija Kupriša, Iveta Supe, Ruta 
Cibule, Maruta Sprudzāne, Zinaīda Logina un Vilis 
Bukšs. Nosprieda, ka grāmata jāizdod līdz 2015. gada 
beigām.”

Pagāja gads, un šāgada 15. janvārī Balvu Kultūras un 
atpūtas centrā sarīkojuma “No dzirkstīm līdz uguns
kuram” laikā atvēra atmiņu grāmatu. Tā sāka savu ceļu 
pie lasītāja, un to saņēma un turpinās saņemt 1991. 
gada barikāžu dalībnieki no bijušā Balvu rajona, kā 
arī pašvaldības, bibliotēkas, skolas un muzeji Balvu, 
Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadā.
16. janvāra pasākumā Viļakas novada bibliotēkā bija 
ieradusies grāmatas “Bija tāds laiks… 1991… Janvāra 
barikādes” radošā grupa, lai tiktos ar vietējo sabied
rību un skolu jaunatni. Par grāmatas veidošanu un 
savām barikāžu laika atmiņām stāstīja Juris Boldāns, 
kurš pirms 25 gadiem bija Balvu rajona īpašo brīvprā
tīgo vienību komandieris. Atmiņās dalījās un par savu 
devumu grāmatas tapšanā runāja Ruta Cibule, torei
zējā Balvu rajona padomes kultūras nodaļas vadītāja 
un pašreizējā Balvu Centrālās bibliotēkas direktore. 
Kā paraugs nākamajām paaudzēm ir Silvija Kupriša 
(Zujāne) – Atmodas laikā aktīva tautfrontiete, 1991. 
gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes locek
le, kluba “Vairogs” priekšsēdētāja. Grāmatas radošo 
grupu uz mērķi stingri un apņēmīgi virzīja Balvu 
Novada muzeja vadītāja, toreizējā Latvijas Mūzikas 
akadēmijas studente Iveta Supe.

Barikāžu atceres pasākumu bibliotēkā kuplināja 
etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” sievas un vadītāja 
Albīna Veina. Viņa 20. janvārī Saeimas namā saņēma 
barikāžu dalībnieka Pateicības rakstu.

Pašvaldību budžetu un 
plānošanas dokumentu 
pieņemšana
Gads daudzām pašvaldībām sācies ar 2016. gada 
budžeta un plānošanas dokumentu pieņemšanu.

* Rīgas 2016. gada budžeta prioritātes ir atbalsts 
ģimenēm ar bērniem, izglītība, ielu remonti un vides 
sakārtošana. Saglabājot nemainīgas iepriekšējo gadu 
prioritātes – sociālā palīdzība, atbalsts ģimenēm 
ar bērniem, izglītība un drošība, šogad ievērojami 
līdzekļi galvaspilsētā tiks novirzīti arī ielu remontiem, 
asfalta seguma atjaunošanai un veloinfrastruktūras 
attīstībai.
2016. gada budžetā iekļauta jauna programma ģime-
ņu ar bērniem atbalstam – visi Rīgas skolēni, līdz 
9. klasei ieskaitot, kā arī maznodrošināto un trūcīgo 
ģimeņu bērni, līdz 12. klasei ieskaitot, skolās saņems 
brīvpusdienas.
Turpinot sadarbību ar privātajiem bērnudārziem, kas 
ļāvusi ievērojami samazināt rindas uz vietām pirms
skolās, pašvaldība ir veikusi pārrēķinu par sava līdz
finansējuma apjomu. Līdz šim tas bija 132,33 eiro 
vienam bērnam, bet tagad līdzfinansējums palielināts 
līdz 173 eiro.
Līdz ar pilsētas budžetu 2016. gadam Rīgas dome 
šogad apstiprina arī budžeta ietvaru nākamajiem 
trim gadiem, kas ļaus pašvaldībai paredzamāk plānot 
lielus, finansiāli ietilpīgus Rīgas attīstībai nozīmīgus 
projektus.

* Mārupes pašvaldībai 2016. gada budžetā lielākās 
investīcijas plānotas izglītības nozarei, satiksmes dro
šības un ceļu kvalitātes uzlabošanai, vides labiekār
tošanai, kā arī ievērojama budžeta daļa tiks maksāta 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.
46% no kopējiem pamatbudžeta plānotajiem izdevu
miem paredzēti izglītības nozarei. Nozīmīgas investī
cijas, izmantojot arī Valsts kases aizņēmumu, atvēlē
tas izglītības iestāžu pilnveidošanai – šogad plānots 
uzsākt Mārupes vidusskolas rekonstrukciju, kā arī 
turpināt pagājušajā gadā uzsākto pirmsskolas izglī-
tības iestādes būvniecību, nodrošinot vietas 280 
novada bērniem. 1,4 miljonus pašvaldība paredzē
jusi novirzīt privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs 
iepirkto un līdzfinansēto bērnudārza vietu izdevumu 
segšanai, maksājot 206,85 eiro par vienu bērnu.
Mārupes novada dome apstiprinājusi arī savu tūris-
ma attīstības stratēģiju 2016.–2020. gadam. Lai gan 
tūrisms nav nozare, ar ko tipiski asociējas Mārupes 
novads, šajā jomā darbojas pietiekami liels skaits 

http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3115&cntnt01returnid=15
https://lv.wikipedia.org/wiki/Juris_Bold%C4%81ns
http://www.latvijaslaudis.lv/users/cibule_ruta
http://www.latvijaslaudis.lv/users/kuprisa_silvija
http://www.latvijaslaudis.lv/users/kuprisa_silvija
http://www.muzeji.lv/lv/blogs/iveta-supe/
http://www.latvijaslaudis.lv/users/veina_albina?language=lv
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objektu un pakalpojumu sniedzēju. Stratēģijas izstrā
des laikā Mārupes novadā identificēti 112 objekti un 
pakalpojumi, kas ir saistīti ar tūrisma nozari.

* Jūrmalas pašvaldības prioritāte ir izglītības iestāžu 
infrastruktūra – pilsētas pašvaldība šogad turpinās 
gan iepriekšējos gados sāktos būvobjektus, gan izglī
tības iestāžu ēku rekonstrukciju un remontus. Jauna 
sporta halle tiek būvēta Kauguros pie sākumskolas 
“Atvase” un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, un pašvaldība 
plāno sākt arī Lielupes vidusskolas rekonstrukcijas 
pirmo kārtu, kurā paredzēta sporta zāles būvniecība. 
Šogad tiks projektēts arī sporta laukums pie Majoru 
vidusskolas un izstrādāts projekts peldbaseina ēkas 
rekonstrukcijai Kauguros. Plānoti arī izglītības iestāžu 
ēku pārbūves darbi.

Mūzikas vidusskolas ēka, kuras būvniecību plānots 
sākt šogad, Strēlnieku prospektā Dubultos veidos 
stilistiski vienotu grupu ar līdzās esošo Mākslas skolu 
un rekonstruējamo bibliotēkas ēku (attēlā – vizuali
zācija). Skolā paredzēta lielā koncertzāle, kas spēs 
uzņemt līdz 400 klausītāju, un kamerzāle ar 130 
sēdvietām, mūzikas klases un mēģinājumu telpas, 
bibliotēka ar lasītavu, kā arī ierakstu studija, ģērbtu
ves māksliniekiem un kafejnīcas. Mūzikas vidusskola 
un pērn uzbūvētā Mākslas skolas ēka ir apjomīgākie 
būvprojekti izglītības jomā pēdējo gadu laikā.

* Apstiprinātā Tukuma novada attīstības programma 
2015.–2021. gadam cieši saistīta ar novada ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokumentu – Tukuma novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033. gadam.

Tukuma novada pašvaldības vidējā termiņa prioritā-
tes ir izglītība, uzņēmējdarbības attīstība un mājokļu 
piedāvājuma palielināšana.

* Jaunpils novada pašvaldība veidos savu mārketin-
ga stratēģiju ar projekta “Lietpratīga pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” palīdzī
bu. Šo projektu īsteno LPS sadarbībā ar projekta part
neriem – Norvēģijas Vietējo un reģionālās varas iestā
žu asociāciju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 
Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita gintere 
uzsver, ka šis projekts ir jauna iespēja Jaunpils pašval
dībai izvērtēt pašreizējo situāciju un domāt par to, ko 
varētu darīt labāk.

* Talsu novada pašvaldības dome apstiprinājusi gan 
budžetu 2016. gadam, gan Talsu deviņu pakalnu 
iedzīvināšanas plānu.

Talsu deviņu pakalnu koncepcijas īstenošanas plāns 
paredz pilsētas pakalnu sakārtošanu līdz 2020. gadam. 
Pilsētas dalījums būs trīs zonās, neaizmirstot par vēs
turiska un mūsdienīga piedāvājuma mijiedarbību. 
Pirmais – vieta radošumam jeb radošais klasteris – 
veidojas Talsu vecpilsētā, apvienojot Baznīckalnu, 
Pilskalnu, Sauleskalnu, Tiguļkalnu un Ķēniņkalnu. 
Otrais – vieta aktīvai atpūtai jeb sporta klasteris – tajā 
apvienota teritorija starp Krievragkalnu, Vilkmuižas 
kalnu un Dzirnavkalnu. Trešais – noskaņu vieta – to 
šobrīd pašvaldība jau veido Leču kalna apkārtnē, kas 
bijusi vairāku vēsturisku notikumu lieciniece.

* Noslēgusies Rojas novadam būtisku plānošanas 
dokumentu – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–
2030. gadam un Attīstības programmas 2015.–2021. 
gadam izstrāde.

Rojas pašvaldība saka paldies visiem tiem saviem 
iedzīvotājiem un ar novadu saistītajiem cilvēkiem 
un organizācijām, kas aktīvi līdzdarbojās doku
mentu izstrādē un dalījās ar savām idejām, pieredzi 
un priekšlikumiem. Novada attīstības nākotnes 
redzējumā definēti dažādu termiņu mērķi un aptu
veni 200 īstenojamās rīcības.

* Ventspils pilsētas pašvaldības 2016. gada budžetā 
līdzekļi paredzēti arī vairākām atšķirīgām program
mām. Tā, piemēram, izglītības jomā papildus jau 

http://www.jurmala.lv/upload/jaunumi/pasvaldiba/muzikas_skola_dubultos_1_.jpg
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sekmīgi īstenotajām spējīgo bērnu apmācības pro
grammai un skolai “Gudrinieks” un rīcības programmai 
mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei 
Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās šogad plā
nots turpināt iesākto rīcības programmu datorpras-
mju apguvei, tāpat turpināsies augstas klases spor-
tistu sagatavošanas centru sistēmas izveides pirmā 
posma īstenošana. Šajā mācību gadā Ventspilī ieviesta 
papildu sporta nodarbība 3. klasēm, ar katru nākamo 
gadu par vienu klasi palielinot klašu aptvērumu. 2016. 
gadā plānoti izglītības iestāžu kapitālie un kārtējie 
remontdarbi kopumā 1,47 milj. eiro apmērā.

Foto: Juris Presņikovs
15. janvārī Ventspils pilsētas dome apstiprināja attīs
tības plānošanas dokumentu “Ventspils pilsētas ilgt-
spējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” un 
Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam vienoto 2014. gada īstenošanas pārskatu. 
Dokumentos atzīmēts, ka pilsētā palielinājusies vidē
jā darba samaksa un attiecīgi iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz vienu 
iedzīvotāju un palielinājies pilsētas apmeklētāju 
skaits. Ventspils iedzīvotāji sniedz augstu pozitīvo 
novērtējumu pašvaldības darbībai kopumā, kā arī 
atsevišķās nozarēs un jomās.

* Sastādot Ventspils novada pašvaldības 2016. 
gada budžetu, Finanšu komitejas locekļi šim jau
tājumam veltījuši 40 stundas, izskatot 171 tāmi. Kā 
atzīst Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks, plānojot 2016. gada budžetu, izvirzīts 
uzdevums visu nozaru līmenī nodrošināt vienmērīgu 
attīstību. Budžets ir saimnieciski pārdomāts un finan
šu līdzekļi sabalansēti gan infrastruktūrai, gan projek
tu un dažādu novada izaugsmes pasākumu īstenoša
nai, gan Eiropas Savienības fondu apguves uzsākša
nai, neaizmirstot ieguldīt cilvēkresursos – kolektīvos, 
bērnu un jauniešu nodarbinātības projektos. Budžetā 
ir vairākas jaunas iestrādes pašvaldības sniegto pakal
pojumu un lauku infrastruktūras sakārtošanai atbilstī
gi mūsdienu prasībām un cilvēku ērtībām.
Vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā, kā tas 
ir katru gadu, paredzēts izglītības nozarei, tai atvē
lot 33,4% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. Otra lielākā budžeta izdevumu daļa 
ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 31% no 
budžeta izdevumiem. Šogad paredzēti ieguldījumi 

skolu ēdināšanas bloku sakārtošanā, iecerēts izstrā
dāt tehniskos projektus skolu sporta laukumu atjau
nošanai. Komunālās saimniecības sakārtošanā plā
nota maģistrālo siltumtrašu nomaiņa Puzē un Piltenē 
un Vārves ūdenstorņa rekonstrukcija. Tiks nomainīts 
apkures katls Puzes ciema katlumājā un sešās mazajās 
katlumājās esošos apkures katlus paredzēts aizstāt 
ar granulu apkures katliem. Līdzekļi paredzēti arī ES 
līdzfinansēto projektu apguves uzsākšanai – Lauku 
ceļu sakārtošanas programmai visos novada pagas
tos, piekrastes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
saglabāšanai Tārgales un Jūrkalnes pagastā, pašval
dības infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības 
attīstībai, sāksies pirmie projektu konkursi LEADER 
programmā Lauku un Zivsaimniecības fondos.

* 2016. gada budžeta prioritātes Kuldīgas novadā 
ir iedzīvotāju labklājība, izglītības, sporta un 
kultūras infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstības 
infrastruktūra, vecpilsēta un dažādi pasākumi.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 
uzsver: “No pirmā septembra Kuldīgas novada skolās 
būs brīvpusdienas visiem skolēniem un bērnudārzu 
audzinātājām – lielāks atalgojums. Notiks darba 
prakses pie novada uzņēmējiem un vasaras nomet
nes bērniem un jauniešiem, turpināsies konkursi. Tiks 
atklāts mūsdienīgs pansionāts pie Kuldīgas slimnīcas. 
Rekonstrukcijas darbi sāksies Jelgavas ielā. Aizraujoši 
tradicionāli un jauni pasākumi notiks visa gada 
garumā.”
Kā katru gadu, arī šogad vajadzības pārsniegušas 
iespējas. Pašvaldības iestādes, iesniedzot budžeta 
projektus, bija pieprasījušas par 2,2 miljoniem eiro 
vairāk, nekā iespējams piešķirt. Kopumā budžets par 
800 tūkstošiem eiro ir lielāks nekā pagājušā gadā, 
no kuriem 300 tūkstoši tiks novirzīti minimālo algu 
pieaugumam, savukārt vēl lielu daļu nāksies tērēt 
kredītu pamatsummas atmaksai.

* Jelgavas novada pašvaldības 2016. gada budže-
tu plānojot, prioritāri izvirzīts uzdevums visu noza
ru līmenī nodrošināt vienmērīgu attīstību. Finanšu 
līdzekļi sabalansēti gan infrastruktūrai, gan projektu 
un dažādu novada izaugsmes pasākumu īstenoša
nai, papildus investīcijām infrastruktūrā paredzot arī 
ievērojamus Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu 
līdzekļus.
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Izvērtējot būtiskākās budžeta investīcijas novada teri
torijas attīstībā šajā gadā, finansiāli izdalīti līdzekļi 
dažādu iestāžu vai to teritoriju labiekārtošanai, pie
mēram, mērķim aizsākt Svētes pamatskolas vecās 
ēkas daļas pārbūvi, Kalnciema pagasta vidusskolas 
telpu renovāciju un teritorijas labiekārtošanai 2016. 
gadā izstrādāt tehnisko projektu, Līvbērzes vidusskolas 
zēnu mājturības ēkas remontu, Vilces pagasta sākum
skolas ēkas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtoša
nu, Kalnciema pagasta PII “Mārīte”, Aizupes pamat
skolas un Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas 
labiekārtošanas turpinājumus, ierīkojot nožogojumu, 
teritorijas apgaismojumu un sporta laukumu.
Kā nozīmīgus projektus var izdalīt Lielplatones mui
žas kompleksa ēku rekonstrukciju un Elejas sporta 
halles būvniecību, kas prasīs ievērojamas investīcijas, 
bet jau šajā gadā tiks aizsākti ar tehnisko projektu 
izstrādi. Piesaistot dažādu projektu līdzekļus, plānots 
turpināt vairāku ēku energoefektivitātes paaugsti
nāšanu, vienlaikus domājot par kompleksu būvju 
rekonstrukciju. Tā, piemēram, Zaļenieku pils kom
pleksa (pils, mācību laboratorijas, mācību korpusa) 
rekonstrukcija prasīs vismaz 3,2 miljonu eiro investīci
jas, jau šajā gadā 35 000 eiro budžeta līdzekļu apmē
rā uzsākot gan energoauditu, gan tehniskā projekta 
izstrādi un konkrētu palīgēku telpu remontu.
Tāpat risinājums rasts kvalitatīvu sociālo pakalpoju
mu attīstībai nepieciešamās sociālās mājas izveidei 
Kalnciema pagastā, šajā gadā aizsākot tehniskā pro
jekta izstrādi Kalnciema pagasta “Draudzības ielas” 
ēkas divu stāvu pārbūvei, pielāgojot to par soci
ālo māju ar mērķi 2017. gadā veikt rekonstrukcijas 
darbus. Viens no nozīmīgiem jaunumiem sociālajā 
jomā, ko Jelgavas novada pašvaldība plāno ieviest, 
ir pakalpojums “Atelpas brīdis” ar mērķi atslogot 
piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu 
veikšanas, nodrošinot ģimenēm īslaicīgu diennakts 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo
jumu kompleksu.
Vairāk nekā 67% no kopējiem ES finansējuma pro
jektu izdevumiem tiks ieguldīti meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcijā un pašvaldības infrastruktūras uzlabo
šanā, galvenokārt pašvaldības autoceļu atjaunoša
nā. Jauna pozīcija pašvaldības izdevumu pozīcijā ir 
mērķtiecīgi atvēlēti 93 200 eiro degradēto teritoriju 
sakārtošanai.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis 
Caune: “Šis ir ne tikai līdzsvarots un saimnieciski pār
domāts, bet arī uz ļoti daudz jaunām iestrādēm vei
dots budžets, kas aizsāks atkal jaunu posmu apjomīgu 
projektu īstenošanai – novada teritorijas, pašvaldības 
sniegto pakalpojumu un lauku infrastruktūras sakārto
šanai atbilstoši mūsdienu prasībām un cilvēku ērtībām. 
Pašvaldība komplektā ar budžeta izstrādi ir apstiprinā
jusi arī investīciju plānu, kas detalizēti un rūpīgi paredz 
prioritārā secībā īstenot gan novadā esošo iestāžu, vēstu
risko ēku atjaunošanu, teritoriju labiekārtošanu pagas
tos, īpašumu apsaimniekošanu, neaizmirstot ieguldīt cil
vēkresursos – kolektīvos, bērnu un jauniešu nodarbinātī
bas projektos un starptautiskas sadarbības veicināšanā. 
Vajadzību saraksts nepārtraukti tiek pārskatīts, jo visam 

uzreiz neatliek līdzekļu, taču tas ir labi, ka mēs skaid
ri zinām, kas nepieciešams un cik nepieciešams savu 
mērķu sasniegšanai kaut vai vairāku gadu kopskatā.”

* Ikšķiles novada pašvaldības budžets 2016. gadam 
ir sastādīts saskaņā ar Ikšķiles novada attīstības pro
grammas 2015.–2017. gadam investīciju plānu, kā 
vienu no galvenajām prioritātēm šāgada budžetā 
iekļaujot piebūves būvniecību Ikšķiles vidusskolai.

Tāpat paredzēts finansējums jaunas pirmsskolas izglī-
tības iestādes būvprojekta izstrādei, kur jau noslēgts 
līgums pēc izvērtētā iepirkuma, bet būvniecība pare
dzēta nākamgad. Saistībā ar jaunā bērnudārza celt
niecību nepieciešama arī tai piegulošo ielu – Lībiešu 
ielas posma un Irbenāju ielas rekon strukcija, kur 
tiek gatavoti dokumenti iepirkuma izsludināšanai 
tehniskā projekta izstrādei. Ikšķiles novadā aktuā
la ir arī sporta zāļu nepietiekamība, tāpēc šogad 
budžetā paredzēti līdzekļi sporta halles būvprojekta 
izstrādei. Tāpat 2016. gadā paredzēta arī Ikšķiles 
estrādes skatītāju daļas rekonstrukcija un stacionāru 
tualešu ierīkošana. Tīnūžos ir paredzēta lielās zāles 
rekonstrukcija administratīvajā ēkā “Kraujas”. Šogad 
paredzēts sagatavot tehniskos projektus pašvaldības 
administratīvās ēkas siltināšanai un ēkas rekonstruk
cijai Ikšķilē, Birzes ielā 33.
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūra 
“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” 
attīstības aģentūra” šogad veiks slēpošanas trases 
apgaismojuma izbūvi, kā arī bijušā karjera vecā dīķa 
aizbēršanu un ceļa rekonstrukciju gar Dubkalnu 
ezeru. Plānots uzstādīt vēl vairākas meža dzīvnieku 
skulptūras Zilo kalnu dabas parka teritorijā un veikt 
vēl citus labiekārtojumus.

* 28. janvārī Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika 
apstiprināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības 
veicināšanas programma 2015.–2020. gadam.

http://www.ikskile.lv/cache/c/6ced3dc65b7e752f79415c83f9efa0f7.JPG
http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/02/6081-pazinojums-par-jekabpils-pilsetas-pasvaldibas-veselibas-veicinasanas-programmas-2015-2020-gadam/dsc-1014.jpg?itok=kgLG2i3L
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Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas 
programmā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un 
pasākumu kopums. Veselības veicināšanas aktivitā
šu plāns veidots saskaņā ar Veselības ministrijas un 
Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātās 
“Latvijas veselības platformas 2015–2065” virzieniem: 
fizisko aktivitāšu veicināšana, pareizs uzturs, atka
rību profilakse un slimību profilakse. Programmas 
aktivitāšu plānā paredzētās aktivitātes tiks īstenotas, 
piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, kā arī no 
pašvaldības budžeta veselības veicināšanai un paš
valdības iestāžu budžeta.

* 28. janvārī ar vienbalsīgu deputātu balsojumu tika 
pieņemts Daugavpils novada 2016. gada budžets.

Daugavpils novada pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 2016. gadam tiek plānoti 20,6 miljoni 
eiro, tas ir 810 eiro uz vienu iedzīvotāju.
Arī pamatbudžeta izdevumi šogad plānoti 20,6 miljo-
ni eiro, izglītības nozarei atvēlot 6,5 miljonus un atpū
tai, kultūrai un sportam – 2,1 miljonu eiro. Pašvaldības 
aģentūrai “TAKA” uzturēšanas izdevumu apjoms 2016. 
gadā pieaug līdz 73 tūkstošiem eiro, jo tiek pārņemtas 
funkcijas, ko līdz šim īstenoja Tūrisma informācijas 
centrs. Sociālajai aizsardzībai plānoti līdzekļi 3,6 miljo
nu un veselībai – 75 tūkstošu eiro apmērā. Izpildvaras 
un lēmējvaras uzturēšanai 2016. gadā kopumā pare
dzēti izdevumi 4,7 miljonu eiro apmērā. Pašvaldības 
budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei tiek 
plānoti 89 tūkstošu eiro apmērā, bet 18 tūkstoši eiro 
paredzēti Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkal
pošanas centra uzturēšanai.
41 tūkstotis eiro ieplānots Līksnas pagasta pārvaldes 
administratīvās ēkas pārbūves projekta izstrādei. 
Savukārt Vecsalienas pagasta pārvaldes ēkai, kas ir 
kultūrvēsturiskais mantojums – Červonkas pils, jumta 
remontu paredzēts veikt no aizņēmuma līdzekļiem.

* Izstrādāta Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma 
attīstības un informācijas aģentūras vidējā termiņa 
darbības stratēģija 2016.–2018. gadam.

Aģentūras vīzijā Daugavpils noteikta kā tūristiem pie
vilcīgs ceļojuma galamērķis visos četros gadalaikos, 
kur ir daudzveidīgi, inovatīvi un ilgtspējīgi tūrisma 
produkti, kvalitatīvi tūrisma un informatīvie pakalpo
jumi, kā arī attīstīta tūrisma nozari atbalstoša infra
struktūra. Stratēģijā izvirzīti aģentūras galvenie dar
bības virzieni: tūrisma nozares attīstība Daugavpils 
pašvaldībā (piemēram, sadarbības veicināšana, dalī
ba starptautiskos un vietēja mēroga tūrisma projek
tos); Daugavpils pilsētas atpazīstamības veicināšana 
(piemēram, mārketinga pasākumu īstenošana, dalība 
starptautiskās tūrisma izstādēs); kultūrvēsturisko vēr
tību saglabāšana valsts nozīmes pilsētbūvniecības un 
arhitektūras piemineklī “Daugavpils cietoksnis” (pie
mēram, pētnieciskā darba un tematisko pasākumu 
organizēšana); Daugavpils TIC darbības nodrošinā
šana (piemēram, sniegto pakalpojumu klāsta piln
veidošana un uzlabošana, informācijas pieejamības 
nodrošināšana septiņas dienas nedēļā); Šmakovkas 
muzeja darbības uzsākšana un nodrošināšana.
* 20. janvārī Rēzeknes pilsētas domes ārkārtas sēdē 
tika pieņemts lēmums par Rēzeknes pilsētas 2016. 
gada budžetu.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016. gada prioritātes 
tāpat kā iepriekšējos gadus ir saglabāt un attīstīt izglī
tības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos 
pakalpojumus, saglabāt sociālos pabalstus mazno
drošinātajai sabiedrības daļai, kā arī pabeigt uzsākto 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pro
jektu īstenošanu un sagatavot tehnisko dokumen
tāciju jauniem projektiem, lai attīstītu un sakārtotu 
pilsētas infrastruktūru.
Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu 
kopējais apjoms 2016. gadā tiek prognozēts 31,2 mil-
joni eiro, konsolidētā budžeta izdevumu kopējais 
apjoms – 31,5 miljoni eiro. Pamatbudžeta izdevumu 
sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociā
lajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai. 2016. 
gada budžetā par vienu no svarīgākajām prioritātēm 
uzskatāma pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infra
struktūras uzlabošana, kas veido 42,6% no kopējā pil
sētas saimniecības pārvaldes budžeta. Lielākie pro-
jekti 2016. gadā: Olimpiskā centra “Rēzekne” būvnie
cība, Sporta pārvaldes stadiona rekonstrukcija, nakts 
patversmes – atskurbtuves izveide, Eiropas Tautu 
festivāls, Rūpnīcas un Metālistu ielas rekonstrukcijas 
pabeigšana, Bukmuižas ielas posma un Rancāna ielas 
posma remontdarbi un tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana plānojamiem projektiem.
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* Valmieras pilsētas pašvaldības 2016. gada budžets 
paredzēts pilsētas attīstībai.

“Budžets ir orientēts uz pilsētas attīstības veicināšanu 
šodien un ilgtermiņā. Tas veidots, lai sniegtu atbalstu 
esošo uzņēmēju attīstībai, kā arī parādītu, ka Valmiera 
ir atvērta un pievilcīga jauniem uzņēmējiem un investo
riem. Daudzas ieceres pilsētvides sakārtošanā, augstas 
kvalitātes izglītības un daudzveidīga interešu izglītības 
piedāvājuma nodrošināšanā, kultūras, atpūtas un spor
ta piedāvājuma izveidē iniciētas, lai pilsētā būtu augsta 
dzīves kvalitāte tās iedzīvotājiem, kā arī lai Valmieru par 
savu mājvietu izvēlētos cilvēki, kuri ir jaunas dzīvesvie
tas meklējumos, gatavi jauniem personīgās izaugsmes 
izaicinājumiem. Rūpēsimies, lai pašiem un arī pilsētas 
viesiem ir daudzveidīga, kvalitatīva kultūras, atpūtas un 
sporta pasākumu programma,” tā 2016. gada budžetā 
iezīmētās attīstības ieceres raksturo Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.
Valmieras pilsētas pašvaldības 2016. gada kopbudžeta 
kopējie izdevumi plānoti 30 228 379 eiro apmērā. 
48,7% veido izdevumi izglītībai, 16,6% – kultūrai, 
atpūtai, sportam un reliģijai, 11,4% – ekonomiskajai 
darbībai, 7,8% – sociālajai aizsardzībai, 5,9% – pašval
dības teritoriju un ēku apsaimniekošanai, 2,3% – vides 
aizsardzībai, 1,1% – sabiedriskajai kārtībai un drošībai, 
kā arī veselības jomai un neparedzētiem gadījumiem.
Lai sekmētu Valmieras pilsētas ilgtspējīgu un stabi
lu attīstību, veicinātu uzņēmēju konkurētspēju un 
nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlaboša
nos, Valmieras pilsētas pašvaldības dome 28. jan
vāra sēdē apstiprināja Valmieras pilsētas Attīstības 
programmas 2015.–2020. gadam rīcības plāna un 
investīciju plāna aktualizāciju.
2016. gadā tiek plānoti vairāki ielu un ietvju pārbū
ves projekti, no kuriem lielākais ir Georga Apiņa 
ielas pārbūve posmā no Beātes līdz Rubenes ielai. 
Plānoti remontdarbi pirmsskolas un vidējās izglītības 
iestādēs. Tāpat plānota arī tehnisko projektu izstrā
de Valmieras Kultūras centra un Vienības laukuma 
rekonstrukcijai.

* Šogad spēkā stājusies Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Tas ir pašval
dības ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā ietverta 
vīzija par svarīgākajiem attīstības virzieniem, kas jāsa
sniedz turpmāko 15 gadu laikā.

Cēsu novada attīstības redzējums veidots, lai rosinā
tu ikvienu novada iedzīvotāju saskatīt savu nākotni 
novadā un kopīgi veidot to tādu, kādu vēlamies 
redzēt – skaistu, sakārtotu, dzīvu. Cēsu novada attīs
tības centrā ir cilvēks – iedzīvotājs, tā labsajūta un 
labklājība. Novada attīstības redzējumā savstarpēji 
līdzsvarotas ilgtspējīgas attīstības dimensijas – sociālā, 
ekonomikas, kultūras un vides.
Cēsu novada galvenās attīstības intereses līdz 2030. 
gadam: veicināt iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves 
kvalitāti un apstākļiem novadā; veidot visiem ērtu, 
saprotamu un pieejamu dzīves telpu, pilsētvidi un 
infrastruktūru; veicināt deklarēto iedzīvotāju skai
ta pieaugumu; veicināt uzņēmējdarbību, kas rada 
augstu pievienoto vērtību; kultūrvides attīstība kā 
daļa no Cēsu novada unikālās identitātes; izveidot 
novadu par radošo, kultūras un digitālo industriju 
centru, veselības veicināšanas un labjūtas centru; 
veicināt novada kā vienotas pašvaldības teritorijas 
attīstību. Lai sasniegtu izvirzītās ambīcijas, pašvaldība 
izvirzījusi trīs stratēģiskos mērķus un kopumā piecas 
ilgtermiņa prioritātes, kas turpmāk kalpo kā vadlīnijas 
vidēja termiņa prioritātēm, ikgadējiem uzdevumiem 
un budžeta plānošanai.

* 2016. gada Siguldas novada pašvaldības budžets 
veidots izaugsmei un lieliem izaicinājumiem.

2016. gada pašvaldības budžets 21 063 736 eiro 
apmērā sastāv no 18 364 059 eiro ieņēmumu pro
gnozes, 2 633 080 eiro ietaupījuma no 2015. gada, kā 
arī aizņēmuma no Valsts kases 66 597 eiro apmērā. 
Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots ņemt 
kredītu no Valsts kases 9 646 369 eiro. Plānots, ka 
kopumā šogad pašvaldība apgūs vairāk nekā 30 
miljonus eiro, tajā skaitā veiks investīcijas gandrīz 14 
miljonu eiro apmērā. Veiksmīgas Eiropas Savienības 
finansējuma piesaistīšanas gadījumā kopējie pašval
dības rīcībā esošie finanšu resursi varētu pieaugt vēl 
par vairākiem miljoniem eiro.
“Mūsu 2016. gada lielākie izaicinājumi saistīti ar sporta, 
izglītības, kultūras un ielu un ceļu infrastruktūras attīstī
bu. Viens no šāgada būtiskākajiem darbiem ir Siguldas 
sporta kompleksa būvniecības pabeigšana un kvalitatī
vu pakalpojumu nodrošināšana novada iedzīvotājiem. 
Tāpat nepieciešams uzsākt Siguldas novada Kultūras 
centra rekonstrukciju, lai 2017. gada rudenī Kultūras 
centrs varētu uzsākt sezonu labiekārtotās, mūsdienīgās 
telpās. Noteikti turpināsies ielu, ceļu un gājēju ietvju 
sakārtošana – 2016. gadā plānots veikt liela apjoma 
ielu rekonstrukcijas darbus Televīzijas, Līvkalna, Zināt
nes un citās ielās, gājēju drošībai izbūvēsim jaunas 
ietves gar Nurmižu ceļu no Televīzijas līdz Nākotnes 
ielai un Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz tirdzniecības 

http://www.valmiera.lv/images/articles/large/12927_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg
http://www.sigulda.lv/upload/Image/gallery/1350385235_825.jpg
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centram “Šokolāde”. Grantēto ielu posmi Nākotnes ielā 
no Tilta līdz Riekstu ielai un Paparžu ielā no Televīzi
jas līdz Doņu ielai pārtaps par asfaltētām ielām. 13 
ielu posmos izbūvēsim ielu apgaismojumu. Izbūvēsim 
sen gaidīto liftu poliklīnikas ēkā, atvieglojot medicī
nas pakalpojumu saņemšanu mūsu iedzīvotājiem, kā 
arī investēsim Siguldas slimnīcas attīstībā, iegādājoties 
mūsdienīgas tehnoloģijas un iekārtas. Viens no nākamā 
gada lielākajiem izaicinājumiem saistīts ar izglītības 
iestāžu infrastruktūras attīstības turpināšanu – šovasar 
jāiegulda nopietns darbs, lai veiktu hosteļa divu trešdaļu 
pārbūvi Laurenču sākumskolas vajadzībām. Uzsāksim 
arī priekšdarbus, lai 2017. gadā veiksmīgi notiktu Sigul
das Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas 
maiņa ar ēkām – par šo konstruktīvo un ekonomiski 
pamatoto risinājumu jau esam vienojušies ar skolu un 
skolēnu vecāku pārstāvjiem. Kopumā pašvaldības inves
tīciju apjoms šogad sasniegs vairāk nekā 13 miljonus 
eiro,” par vērienīgākajiem plānotajiem investīciju pro
jektiem stāsta Siguldas novada domes priekšsēdētājs 
Uģis Mitrevics, norādot, ka šis ir izaugsmes un lielu 
izaicinājumu budžets, pateicoties Siguldas novada 
iedzīvotāju kopīgam darbam.

* Ādažu novada dome 26. janvārī pieņēma novada 
Attīstības programmu 2016.–2022. gadam, tādējādi 
nosakot novada attīstības vīziju, stratēģiskos mēr
ķus un ilgtermiņa prioritātes. Katrai no prioritātēm 
noteikti rīcības virzieni un uzdevumi, kas izriet no 
pašreizējās situācijas analīzes secinājumiem. Pro
gramma ietver arī plašu informāciju par sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem.
“Esam apstiprinājuši Attīstības programmu jau otrajam 
darbības periodam, nosakot mūsu pašvaldības attīstības 
prioritātes un mērķus, kā arī veicamos uzdevumus, rīcī
bas un projektus pašvaldības ilgtspējīgai un līdzsvarotai 
sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai. Par tuvāka
jiem gadiem – prioritārākajām jomām dome ir noteikusi 
pieejamu un kvalitatīvu izglītību un attīstītu satiksmes 
infrastruktūru. Par būtisku aspektu atzīta nepiecieša
mība padarīt novada teritoriju pievilcīgu investoriem, 
sakārtot inženiertehnisko infrastruktūru, veidot sakār
totu un estētisku vidi, kā arī attīstīt tūrisma, atpūtas un 
brīvā laika pavadīšanas iespējas,” stāsta Attīstības un 
investīciju daļas vadītāja Karīna Miķelsone.

Katras prioritātes īstenošanu paredzēts veikt ar dažā
diem projektiem un citiem pasākumiem. Atbilstoši 
investīciju plānam nozīmīgākie paredzētie projekti ir 
jaunas skolas un tai nepieciešamās sporta infrastruk
tūras būvniecība, Gaujas ielas sākumposma rekon

strukcija, Attekas ielas pagarinājuma izbūve, Draudzī
bas ielas sākumposma atjaunošana, multifunkcionā
las zāles izbūve Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē, 
kā arī publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā pie 
Muižas ielas un Eimuros.

Sadarbības pasākumi
Sadarbības līgums starp Latvijas un Igaunijas 
pierobežas pašvaldībām

4. decembrī Rūjienā svinīgi parakstītais sadarbības 
līgums starp Latvijas un Igaunijas pierobežas 
pašvaldībām noslēgts starp 15 Igaunijas Republikas 
pašvaldībām – Valgas, Hummuli, Tōrvas, Helmes, 
Karksi, Abjas, Saardes, Hāādemeestes, Taheva, 
Karulas, Mōnistes, Varstu, Rōuge, Haanja un 
Misso un astoņiem Latvijas novadiem – Alūksnes, 
Apes, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, 
Alojas un Salacgrīvas pašvaldībām par sadarbību 
ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta 
un sociālajā jomā. Savstarpējā sadarbības līguma 
noslēgšanas mērķis ir apvienot visas pašvaldības, 
kuru administratīvā robeža ir arī daļa no Latvijas–
Igaunijas valsts robežas. Šis līgums kalpos kā labs 
pamats turpmākai sadarbībai visās minētajās jomās, 
atvieglos sadarbības birokrātiskās procedūras un 
būs pozitīvs piemērs robežvalstu labai sadarbībai. 
Cerams, ka līgums būs labs pamats, lai īstenotu 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu atbalsta programmas 
projektus un piesaistītu papildu līdzekļus pierobežas 
teritorijas attīstībai.

Vidzemes Augstskola noslēgusi sadarbības 
memorandu ar septiņu novadu pašvaldībām

25. janvārī Vidzemes Augstskolā (ViA) tikās septiņu 
Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji, lai noslēgtu 
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sadarbības memorandu ar mērķi attīstīt turpmāko 
sadarbību starp augstskolu un Amatas, Vecpiebalgas, 
Jaunpiebalgas, Raunas, Pārgaujas, Priekuļu un 
Līgatnes novadu.
Iniciatīva par iespējamo sadarbības veidošanu nākusi 
no Amatas novada pašvaldības, kur ViA Zināšanu 
un tehnoloģiju centra (ZTC) pārstāvji vizītes laikā 
mēģināja apzināt sadarbības iespējas mūžizglītības 
jomā. Jaunizveidotā sadarbība paredz kopīgu darbību 
gan mūžizglītības attīstības jautājumos, gan starptau
tisku projektu līmenī.
Vidzemes Augstskolas rektors gatis Krūmiņš norāda: 
“Mums visiem ir kopīgas intereses – Vidzemes reģiona 
izaugsme – iedzīvotāju labklājība un dzīves līmeņa 
uzlabošana. Šāda veida sadarbība ar pašvaldībām, 
kas jau savā starpā ir apzinājušas kopīgos attīstības 
virzienus un vēlmes, sekmē sadarbības veidošanu ar 
Vidzemes Augstskolu.”
Noslēgtā vienošanās paredz iedzīvotājiem un novada 
attīstības vajadzībām piemērotu apmācību un 
kursu organizēšanu, sadarbību mūžizglītības jomā, 
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu organizēšanu 
un tūrisma attīstības veicināšanu, kā arī atbalsta 
sniegšanu dažādu elektronisko sistēmu izstrādē un 
testēšanā. Tāpat paredzēta sadarbības veidošana 
dažādu projektu realizācijā un informācijas aprites 
un profesionālās orientācijas iespēju veicināšana 
novada vidusskolēniem, novadu iesaiste un atbalsta 
sniegšana zinātnisko pētījumu, aptauju un Vidzemes 
Augstskolas studentu patstāvīgo darbu izstrādē.

Valmieras, Cēsu un Smiltenes mēri pārrunā 
sadarbības iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai
5. janvārī Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Jānis Baiks uz sarunu bija uzaicinājis 
Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu 
un Smiltenes novada domes priekšsēdētāju gintu 
Kukaini, lai kopā ar pašvaldību attīstības struktūrvie
nību vadītājiem pārrunātu sadarbības iespējas uzņē
mējdarbības veicināšanai.

Trīs Vidzemes ekonomiski aktīvāko pilsētu un novadu 
vadītāji pauda kopīgu redzējumu par biznesa inkuba
toru pakalpojumu pieejamību kā vienu no veidiem 
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Sarunas laikā 
pašvaldību priekšsēdētāji vienojās par kopīga pro
jekta pieteikuma gatavošanu sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru par pirmsinkubācijas 
un biznesa inkubācijas pakalpojumu nodrošināšanu 
nākotnē. Projekta pieteikumā tiks noformulētas paš
valdību prasības attiecībā uz pieejamajām telpām, 

nepieciešamajiem atbalsta veidiem un apmēru, kā arī 
sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem. Visu trīs 
pašvaldību vadītāji atzina: katrai pašvaldībai projektā 
būtu gan kopīgas, gan arī tikai konkrētajai pašvaldībai 
specifiskas intereses par inkubācijas programmām 
un dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstīšanu savās 
teritorijās. Visas pašvaldības ir ieinteresētas projekta 
īstenošanā arī tāpēc, ka katrā no tām darbojas vidē
jās profesionālās izglītības iestādes – kompetences 
centri.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks 
piebilda, ka projekta realizēšanā varētu lieliski 
izmantot Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora 
iepriekšējā periodā uzkrāto pieredzi: “Tā darbības 
laikā ir izvērtētas vismaz piecsimt idejas, kopš 2007.
gada inkubēti vairāk nekā 150 uzņēmumu un radīti 90 
jauni produkti. Daudzi uzņēmumi ir kļuvuši spēcīgi un 
starptautiski atpazīstami. Valmieras pilsētas pašvaldība 
inkubatora darbībai ir uzbūvējusi arī piemērotu ēku.” 
2007. gadā Valmieras pilsētas pašvaldība ierosināja 
biznesa inkubatora izveidi Valmierā, tādējādi kļūstot 
par vienu no pirmajām valstī, kas uzsāka biznesa inku
bācijas pakalpojumu nodrošināšanu. Visā Valmieras 
Biznesa un inovāciju inkubatora (VBII) darbības laikā 
pašvaldība bija būtisks partneris – ar pašvaldības 
atbalstu tika uzcelta ēka, kā arī pašvaldība tika pārstā
vēta biznesa ideju vērtēšanas komisijās, kas lēma par 
uzņēmumu uzņemšanu inkubatorā.
Kopš VBII dibināšanas 2007. gadā finansiālu atbalstu 
tajā saņēmuši 162 jaundibināti uzņēmumi. Biznesa 
uzsācējiem sniegti padomi, konsultācijas par finan
sējuma piesaisti, juridiskiem, pārdošanas, mārketinga 
un citiem jautājumiem, kā arī nodrošināti administra
tīvie un grāmatvedības pakalpojumi, aprīkotas biroja 
un ražošanas telpas. Kopumā VBII ir izvērtētas vairāk 
nekā 500 biznesa ideju, veikts informatīvais un izglī
tojošais darbs, notikusi sadarbība ar vidējās, profesio
nālās un augstākās izglītības iestādēm, pašvaldībām 
un industrijas pārstāvjiem. VBII darbība vērtējama kā 
nozīmīgs uzņēmējdarbības atbalsts ne tikai Valmierā, 
bet arī Vidzemē un valstī kopumā.

Bijušā Ogres rajona kaimiņu novadi turpinās 
sadarbību
Bijušā Ogres rajona teritorijā 2009. gada jūlijā tika 
izveidotas četras patstāvīgas pašvaldības – katrs 
novads saimnieko atsevišķi, taču vairākās jomās izvei
dojusies un sekmīgi attīstās sadarbība.

Tiekoties Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes 
novada pašvaldību vadītājiem, tika aktualizētas tās 
jomas, kurās pašvaldību sadarbība šobrīd ir jāveido 
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no jauna. Viens no šobrīd neatrisinātiem jautājumiem 
ir saistīts ar atskurbtuvi. Pašlaik visā valstī nav vienotas 
sistēmas, un ar alkohola apreibinātām personām 
katra pašvaldība tiek galā, kā māk. Ogres novada 
pašvaldība piedāvā šo problēmu risināt, savstarpēji 
kooperējoties Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes 
novada pašvaldībām. Ir iecere daļēji pārņemt tukum
nieku pieredzi un ierīkot atskurbtuvi Ogrē, iegā
dājoties divas konteinertipa būves (tādas izgatavo 
arī Latvijā). Iegādes izmaksas varētu segt visu četru 
novadu pašvaldības, tāpat arī izdevumus atskurbtu
ves darba nodrošināšanai. Šo priekšlikumu pārējo 
novadu pašvaldību vadītāji atbalsta, izmaksu sada
lījums starp Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes 
pašvaldībām tiks precizēts.
Pašvaldību vadītāji apsprieda arī kooperēšanos sadar
bībā ar nevalstisko organizāciju biedrību “Vecāki 
kopā”, kuras darbības nodrošināšanai Ogres novada 
pašvaldība ir piešķīrusi telpas Suntažu ielā 2 Ogrē. 
Šobrīd visas izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība. 
Biedrība, kas reģistrēta Lielvārdē, ļoti aktīvi un mērķ
tiecīgi darbojas arī kaimiņu novados, strādājot ar 
bērniem, kam īpašas vajadzības, un ar šo bērnu ģime
nēm. Visu pašvaldību vadītāji atzinīgi vērtē šīs biedrī
bas aktivitātes un ir gatavi kooperēties, lai atbalstītu 
un veicinātu tās darbu, jāmeklē iespējas piesaistīt arī 
Eiropas Savienības finansējumu.
Visus gadus pēc rajona reformas starp novadiem ir 
bijusi sadarbība izglītības, kultūras un sporta jomā, 
tā saglabāsies arī turpmāk, kopīgi rīkojot mācību 
priekšmetu olimpiādes, konkursus, skates, sacensī
bas un citus pasākumus. Nenoliedzami, sadarbība 
ir jāpaplašina un jāpilnveido, pilnvērtīgāk izman
tojot, piemēram, Ogres Kultūras centra piedāvā
tās iespējas – ja arī kaimiņu novadu ļaudis kuplākā 
skaitā apmeklētu teātru viesizrādes un nodrošinātu 
piepildījumu Lielajā zālē, izrādes varētu nodrošināt 
biežāk un cilvēkiem nebūtu jābrauc uz Rīgas teāt
riem. Nepieciešama arī informācijas apmaiņa starp 
novadiem, lai katra pašvaldība varētu pavēstīt saviem 
iedzīvotājiem, kas interesants notiek pie kaimiņiem, 
lai iedzīvotāji zinātu un varētu izvēlēties, kādus pasā
kumus kaimiņu novados var apmeklēt.
Novadu pašvaldību vadītāji vienojās, ka šādas tikša
nās tiks rīkotas regulāri – pēc kārtas katrā no četriem 
novadiem. Negaidot nākamo tikšanos, pašvaldību 
speciālisti tiksies, lai precizētu sadarbības nianses 
dažādās pašvaldību darba jomās un pašvaldību vadī
tājiem iesniegtu konkrētus ierosinājumus, kā arī aprē
ķinus, ja tādi nepieciešami.
Kā labu piemēru pašvaldību sadarbībai konkrētu jau
tājumu risināšanā var minēt Ogres un Ikšķiles nova
da pašvaldību sadarbību, izveidojot kopīgu tūrisma, 
sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības 
aģentūru.
Uz pašvaldību vadītāju tikšanos Ogrē bija ieradies 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts 
Ozols, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis 
Trapiņš, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs 
Imants Balodis un priekšsēdētāja vietniece Vita 
Volante. Ogres novada pašvaldību pārstāvēja domes 

priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un priekšsēdētāja 
vietnieki – Ineta Tamane, Ilga Vecziediņa un Egils 
Helmanis, piedalījās arī Ogres novada pašvaldības 
izpilddirektors Pēteris Dimants un izpilddirektora 
otrais vietnieks Aleksandrs Dementjevs.

Sadarbības iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai 
apspriež Kandavas, Talsu, Dundagas, Rojas un 
Mērsraga novada vadītāji

3. februārī Talsu novada domē notika vairāku 
pašvaldību vadītāju un attīstības nodaļu pārstāvju 
tikšanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) Biznesa inkubatoru nodaļas vadītāju Lauru 
Očagovu, lai pārrunātu Talsu biznesa inkubatora 
attīstību un kaimiņu pašvaldību sadarbības iespējas.
Tikšanās laikā Talsu novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas projektu vadītāja Baiba Lorence 
prezentēja Talsu biznesa inkubatora nākotnes iece
res, pievienojoties LIAA biznesa inkubatoru tīklam 
un aicinot uz sadarbību četrus tuvākos novadus – 
Kandavas, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu.
Savukārt L. Očagova informēja, ka šobrīd LIAA gaida 
MK noteikumus, kas dos startu projekta pirmajai kār
tai – biznesa inkubatoru attīstīšanai visos nacionālās 
nozīmes attīstības centros, t.i., lielajās pilsētās, bet 
otrajā kārtā ir plānota inkubatoru filiāļu izveide.
Uzņēmējam, kas tikko sper pirmos soļus biznesa 
vidē, īpaši svarīgs ir atbalsts. Plānots, ka biznesa 
inkubatorā komersants varēs saņemt ne tikai attīstī
bai nepieciešamās konsultācijas un konsultācijas par 
iespējām piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai (investīcijas, granti, Eiropas Savienības 
finansējums, kredīti u.c. iespējas), bet arī telpas un 
to aprīkojumu, kā arī pamatpakalpojumus uzņēmēj
darbības veikšanai (tajā skaitā biroja darba organizē
šanas, grāmatvedības, juridiskos un personāla atlases 
pakalpojumus, biznesa vadības (atbalsta) konsultāci
jas u.c.).

Bauska novads sadarbosies ar Rundāles novada 
pašvaldību sporta un kultūras jomā
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Bauskas novada pašvaldība noslēgs sadarbības līgu
mus ar Rundāles novada pašvaldību sporta un kultū
ras jomā.
Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas kā 
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 
finansēšanu Rundāles novada esošajās bibliotēkās – 
Pilsrundāles bibliotēkā, Vecrundāles bibliotēkā, 
Svitenes pagasta bibliotēkā, Viesturu pagasta bib
liotēkā, Viesturu pagasta Bērsteles bibliotēkā, tiks 
parakstīts sadarbības līgums. Tas nosaka, ka Bauskas 
Centrālā bibliotēka nodrošinās bibliotēkas krājuma, 
datubāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu biblio
tēkas krājumu pieejamību ikvienam Rundāles nova
da iedzīvotājam, bibliotēkas kopkatalogā atspoguļos 
Rundāles novada bibliotēku krājumus, datubāzēs 
iekļaus Rundāles novada bibliotēku datus un nodro
šinās to pieejamību, veiks depozītbibliotēkas funkci
jas Rundāles novada bibliotēkām.
Sadarbība būs arī profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmas īstenošanā. Bauskas novada 
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde 
“Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” 
Rundāles novadā veicinās iedzīvotāju veselīgu dzī
vesveidu un realizēs profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmas un sporta pedagogu metodis
ko darbu.

Laba vēlējumi Valsts 
prezidentam
Ieaud savu vēlējumu prezidentam veltītā Lielvārdes 
jostā!
Lai tauta vienoti paustu atbalstu un cieņu Valsts 
prezidentam Raimondam Vējonim laikā, kad viņš 
rehabilitējas pēc sirds operācijas, izveidota unikāla 
mājaslapa – www.turiesprezident.lv, kurā iespējams 
uzaust īpaši prezidentam veltītu un ar labiem vārdiem 
spēcinātu Lielvārdes jostu.

Pēc mājaslapas darbības beigām josta tiks noausta un 
pasniegta prezidentam, kad viņš būs atgriezies darbā. 
Paredzēts, ka dāvinājumam līdzi nodos veltījuma vei
dotāju – visu vēlējumu autoru sarakstu.

Videosveicienus un elektroniskus laba vēlējumus pre
zidentam nosūtījuši gan carnikavieši, gan Jēkabpils 
jaunieši, gan daudzi jo daudzi Latvijas un arī citu 
valstu visdažādāko paaudžu cilvēki. Tiem pievieno-
jamies arī mēs “Loga” lasītāju vārdā!

Janvāra notikumu TOP varētu vēl turpināt. Tajā noteikti 
iekļaujama informācija par pašvaldību, tūrisma infor
mācijas centru un vietējo uzņēmēju gatavošanos 23. 
starptautiskajai Baltijas tūrisma izstādei – gadatirgum 
“Balttour 2016”, vienotajiem klientu apkalpošanas 
centriem vairākos novados, kur iedzīvotāji var vien
kopus saņemt valsts un pašvaldības pakalpojumus, 
un citiem notikumiem un pasākumiem.

Citi notikumi
Rīga un citas Baltijas pilsētas kopā darbosies 
pārmērīgas alkohola lietošanas ierobežošanā
Starptautiskās konferences “Pašvaldību iespējas novērst 
un mazināt alkohola radīto kaitējumu” laikā Rīgas 
domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs parakstīja sadarbī
bas memorandu starp septiņām Baltijas pilsētām, kura 
mērķis ir ierobežot pārmērīgu alkohola lietošanu.
“Baltijas pilsētas kopā strādās, lai risinātu alkohola radī
tās problēmas. Ir svarīgi pārņemt citu pieredzi, jo mums 
ir ļoti daudz kā līdzīga. Šo kopīgo darbu mēs varēsim 
izmantot kā platformu sarunām ar nacionālajām val
dībām,” uzsvēra N. Ušakovs. Viņš norādīja, ka Baltijas 
pilsētu kopīga sadarbība var novest pie konkrētiem 
darbiem. Tā, piemēram, varētu panākt iespēju aiz
liegt alkoholiskos dzērienus tirgot iekškvartālos – lai 
alkohola tirdzniecība nenotiktu tieši zem iedzīvotāju 
logiem, kas rada iespēju to ļoti ātri un viegli iegādāties, 
kā arī bieži rada traucējumus sabiedriskajā kārtībā.

http://www.turiesprezident.lv/
http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/01/6039-jekabpiliesu-sveiciens-valsts-prezidentam-video/sveiciens.jpg?itok=MZILJNnR
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Rīga ir pirmā pašvaldība, kas iniciējusi sadarbības 
memoranda parakstīšanu starp Baltijas valstu pilsē
tām, tādējādi apliecinot gatavību sadarboties jautā
jumos, kas saistīti ar pārmērīgas alkohola lietošanas 
ierobežošanu un iedzīvotāju izglītošanu. Pēc tam, 
kad memorands tiks atbalstīts un parakstīts pārējās 
pašvaldībās, to nodos Eiropas Komisijas (EK) vese
lības un pārtikas nekaitīguma komisāram Vītenim 
Povilam Andrjukaitim, kurš arī piedalījās konferencē 
un ziņoja par EK atbalstu pārmērīgas alkohola lietoša
nas izplatības mazināšanā Eiropas Savienībā.
Sadarbības memorands tiks parakstīts starp Rīgas 
domi, Viļņas pašvaldību, Tallinas valdību, Kauņas 
pašvaldību, Pērnavas domi, Klaipēdas pašvaldību un 
Tartu domi. Memoranda mērķis ir uzlabot sabiedrī
bas veselību un novērst saslimšanas, veicināt efektīvu 
pašvaldību darbu un sadarbību alkohola lietošanas 
novēršanā bērnu un jauniešu vidū, tādējādi sekmējot 
veselīgas sabiedrības attīstību.

Foto: Dmitrijs Šuļžics, F64

Vecrīgā atvērts daudzfunkcionāls dienas centrs
Vecrīgā, Klostera ielā 5/7, iepretim Rīgas Svētās 
Marijas Magdalēnas baznīcai 6. janvārī – Zvaigznes 
dienā svinīgi tika atvērts Rīgas pašvaldības finan
sēts daudzfunkcionāls dienas centrs, kurā sociālo 
pakalpojumu nodrošinās biedrība “Svētās ģimenes 
māja”.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas 
centrs sniegs rīdziniekiem pakalpojumus, lai nodro
šinātu atbalstu un izglītošanu ar mērķi stiprināt ģime
niskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti, mazināt 
ģimeņu šķiršanās risku un bērnu nokļūšanu ārpus
ģimenes aprūpē.
Dienas centrā notiks konsultācijas, lekcijas un citi 
pasākumi gan senioriem, gan ģimenēm ar bērniem, 
saderinātajiem, laulātiem pāriem, cilvēkiem ar inva
liditāti. Tiks nodrošināta iespēja saņemt profesionālu 
sociālo darbinieku, pastorālo konsultantu, laulību 
konsultantu, psihologu un citu speciālistu konsultā
cijas. Šeit būs iespējams izglītoties un saturīgi pava
dīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot 
atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas 
un kopienas aktivitātēs. Centrs darbosies pēc brīvā 
apmeklējuma principa.
Šogad Rīgā darbojas 14 dienas centri, tajā skaitā sep
tiņas Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienības un septi
ņas līgumorganizāciju iestādes.

Mārupē likti pamati Mārupes Ledus hallei un 
Švarcenieku muiža iekļauta Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā
Tieši pirms gadumijas Mārupē tika likts pamatak
mens unikālai sporta būvei – Mārupes Ledus hal
lei. Svinīgajā pasākumā, klātesot idejas autoriem, 
Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam 
Bojāram, uzņēmējiem un citiem viesiem, Mārupes 
Ledus halles pamatos iemūrēja laika kapsulu ar vēstī
jumu nākamajām paaudzēm.

Idejas autors un projekta vadītājs ir mārupietis Juris 
Danče, kurš ar savu mīlestību pret hokeju iedves
mojis jau daudzus līdzgaitniekus, kolēģus un drau
gus. “Mūsu vēlēšanās ir radīt novadam un sabiedrībai 
paliekošu un nozīmīgu būvi, tā dodot ne tikai kustību un 
sportošanas iespēju bērniem un pieaugušajiem, bet vei
dojot arī jaunas darba vietas, celt iedzīvotāju aktivitāti 
un veicināt vides labiekārtošanu. Mēs ticam un ceram, 
ka šis ir nozīmīgs ieguldījums mārupiešiem un Mārupes 
viesiem,” uzsver J. Danče.
Projekts Mārupes Ledus hallei Kantora ielā tapis, 
apvienojot spēkus uzņēmējiem – SIA LHM līdzīpaš
niekiem Jurim Dančem, Elitai Siliņai un Aijai Mednei. 
Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2016. gada 
beigām.
15. janvārī Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
saraksts papildināts ar pieciem jauniem objektiem, 
tajā skaitā pēc Mārupes pašvaldības lūguma iekļauta 
arī arhitektūras vērtība – Švarcenieku muiža, kas vēs
turiski saukta par Švarcekmuižu.

Vecā Mazcenas muižiņa jeb Švarcekmuiža ir viena no 
retajām senajām ēkām, kas novadā saglabājusies un 
joprojām ir apskatāma Jaunmārupē, Mazcenu alejā 
4. Ēka celta 1826. gadā kā muižnieka Švarca Pierīgas 
vasaras mītne un tikusi izmantota medību un atpū
tas mērķiem. Pārdodot ēku, to novēlēts izmantot 
izglītības mērķiem. No 1910. līdz 1971. gadam muižā 
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atradās Mazcenas pamatskola, bet vēlāk iekārtota 
bibliotēka. Šobrīd ēkā darbojas Mārupes pašvaldības 
dienas centrs bērniem un jauniešiem “Švarcenieki”.
Šis objekts ir vietas zīme un vērtīgs identitātes aplie
cinājums konkrētai kultūrvēsturiskajai situācijai. Ēka 
daļēji pārveidota, taču kopumā glabā vēl gana daudz 
informācijas par ēkas būvvēsturi, fasāžu arhitektonis
ko risinājumu, vēsturiskajiem būvgaldniecības izstrā
dājumiem, detaļām un tuvējo apkārtējo vidi.

Babītes novadā iedzīvotāju skaits turpina pieaugt
2015. gada laikā Babītes novadā iedzīvotāju skaits 
palielinājies par 208 iedzīvotājiem, 2016. gada sāku
mā sasniedzot 10 339. Salīdzinājumam – 2014. gada 
laikā iedzīvotāju skaits bija pieaudzis par 303, kas 
kopš 2010. gada uzskatāms par rekordu iedzīvotāju 
skaita pieauguma ziņā. Kopumā pēdējo gadu sta
tistika liecina, ka novada iedzīvotāju skaits pieaug 
vienmērīgi.

Taču rekords 2015. gadā uzstādīts jaundzimušo skai-
ta ziņā – aizvadītajā gadā Babītes novadā piedzimuši 
138 bērni, kas ir par trīs vairāk nekā 2014. gadā.
Iedzīvotāju vecuma ziņā, salīdzinot ar 2014. gadu, 
palielinājies visjaunāko novada iedzīvotāju skaits, 
samazinājies 18–30 gadus jauno iedzīvotāju skaits, 
savukārt pieaudzis vecuma grupas 31–40 skaits, un 
šī vecuma grupa ieņem arī līderpozīciju, kam seko 
41–50 grupas pārstāvji. Novada vecākajai iedzīvotājai 
ir 101 gads.
2015. gadā Babītes novadā kopumā noslēgtas 84 lau
lības, no kurām 27 baznīcā, 57 – dzimtsarakstu noda
ļā. Salīdzinājumā ar 2014. gadu laulību ir par deviņām 
mazāks, taču pieaudzis to pāru skaits, kas par laulību 
reģistrācijas vietu izvēlējušies baznīcu.

Jūrmalā izdots jauns metodisks materiāls skolēnu 
karjeras izglītībai un par sasniegumiem mācībās 
skolēniem piešķirs naudas balvas
Lai ieinteresētu un rosinātu Jūrmalas pilsētas vispār
izglītojošo skolu audzēkņus savlaicīgi un apzināti 
domāt par savas karjeras iespējām un izvēli, nodi
binājums “Fonds – Jūrmala cilvēkam” un tā dibinā
tā Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestādes un 
konsultāciju centra speciālisti ir izstrādājuši Karjeras 
izglītības programmu 1.–12. klasei. Tā pedagogiem 
palīdzēs strādāt ar skolēniem, lai viņi prastu pieņemt 
atbildīgus lēmumus par karjeras veidošanu un rastu 
motivāciju mērķtiecīgi mācīties.
5. janvārī Majoru vidusskolā notika grāmatas pre
zentācija un seminārs Jūrmalas izglītības iestāžu 1.–6. 

klašu audzinātājiem un citiem izglītības darbiniekiem 
par to, kā savā darbā izmantot Karjeras izglītības 
programmu un tās metodiskos materiālus. Grāmatas 
atklāšanā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības 
padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģime
nes jautājumos Ināra Dundure, Jūrmalas pilsētas 
domes deputātes – Izglītības komitejas priekšsēdē
tāja Iveta Blaua un Jaunatnes un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja un Pumpuru vidusskolas 
direktore Irēna Kausiniece, pašvaldības Izglītības 
attīstības nodaļas vadītājs Vairis Ļaudams, Vispārējās 
izglītības nodaļas vadītāja Jolanta Batina un nodibi
nājuma “Fonds – Jūrmala cilvēkam” vadītāja Regīna 
Simsone.

“Nenoliedzami, ļoti liela ietekme jaunieša karjeras attīs
tībā ir ģimenei, taču arī skolai un pedagogiem ir nozīmī
ga loma, liekot pamatus zināšanām, prasmēm, iema
ņām un spēju attīstībai,” grāmatas atklāšanā uzsvēra 
Regīna Simsone. “Mācīšanās process turpinās visu 
mūžu un ir viens no veiksmīgas karjeras izaugsmes 
pamatnosacījumiem, taču svarīga arī skolēna motivāci
ja un interese par nākotnes profesiju.”
Grāmata “Karjeras izglītības programma 1.–12. klasei” 
ir praktiski izmantojams metodiskais līdzeklis, ar kura 
palīdzību pilnveidot skolēnu karjeras izglītības pras
mes, sākot jau no 1. klases.
Programma veidota strukturēti, ievērojot pēctecību 
tēmu apguvē un metožu lietošanu atbilstīgi skolēnu 
vecumam. Programmai pievienotās darba lapas un 
prezentācijas ir vērtīgs materiāls karjeras izglītības 
tēmu apguvē. Mācību uzdevumi un piedāvātās akti
vitātes orientētas uz radošas domāšanas attīstību un 
iespēju apzināt katra skolēna individualitāti.
Grāmata izdota ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu; 
tā nodota izglītības iestādēm darbam.

http://www.jurmala.lv/upload/jaunumi/jauniesiem/apbalvo_labakos_skolenus.jpg
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Par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un zināt
niski pētnieciskos konkursos valsts un starptautiskā 
mērogā Jūrmalas pašvaldība skolēniem piešķirs nau
das balvas – to paredz 21. janvārī Jūrmalas pilsētas 
domes domes sēdē apstiprinātais Nolikums par nau
das balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamajiem.
“Jūrmalas pilsētā esam izveidojuši labvēlīgu un atbal
stošu vidi izglītības ieguvei,” norāda Jūrmalas pil
sētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs Imants 
Vasmanis. “Visiem skolēniem, kuri mācās Jūrmalas 
pašvaldības izglītības iestādēs, līdz pat 12. klasei ir 
nodrošinātas bezmaksas pusdienas un braukšana pil
sētas autobusos bez maksas. Esam aprēķinājuši, ka 
ģimenei ar diviem skolas vecuma bērniem, kuri apmek
lē dažādas ārpusskolas nodarbības, šāds pašvaldības 
atbalsts ļauj ietaupīt vidēji 190 eiro mēnesī. Naudas 
balvas skolēniem palīdzēs veidot pozitīvu attieksmi 
pret mācībām, un tas būs arī papildu stimuls kvalita
tīvi apgūt zināšanas un sasniegt izcilus rezultātus. Tā 
būs arī papildu motivācija ģimenēm ar bērniem iegūt 
izglītību Jūrmalā.”
Naudas balvas tiks piešķirtas Jūrmalas pilsētas paš
valdības izglītības iestāžu 7.–12. klašu skolēniem, 
kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums 
mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm, par 1., 
2. vai 3. vietu vai Atzinību valsts vai starptautiska 
mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
skolēnu zinātniski pētnieciskajos konkursos, kā arī 
par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 
un starptautiskajā skolēnu zinātniski pētnieciskajā 
konferencē. Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestā
žu audzēkņiem naudas balvas tiks piešķirtas par 
izciliem sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai 
jaunradē.
Par mācību sasniegumiem 7.–9. klašu skolēni saņems 
naudas balvu 100 eiro apmērā, bet 10.–12. klašu sko
lēni – 150 eiro. Par 1., 2. vai 3. vietu vai Atzinību valsts 
mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā valsts mērogā I pakāpei 
noteikta balva 250 eiro, II pakāpei – 200 un III pakā
pei – 100 eiro, par Atzinību – 70 eiro. Par 1., 2. vai 3. 
vietu vai Atzinību valsts mēroga atklātajos mācību 
priekšmetu konkursos par I pakāpi tiks piešķirta nau
das balva 150 eiro, par II pakāpi – 100 eiro, par III – 70 
eiro un par Atzinību – 50 eiro. Par izvirzīšanu dalībai 
un par sasniegumiem Valsts izglītības satura cen
tra noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs vai starptautiskajā zinātniski pētnieciskajā 
konferencē naudas balva ir 150 eiro. Savukārt naudas 
balvas par izciliem sasniegumiem mākslā, mūzikā, 
sportā vai jaunradē profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikumu ir 
100 eiro.
Izvērtējot skolēnu sasniegumus mācību gada laikā, 
pretendentus naudas balvas piešķiršanai izvirzīs 
izglītības iestādes. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs 
Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izvei
dota komisija. Naudas balvas tiks pasniegtas svinīgā 
pasākumā jūnijā.

Atjaunota dabas tūrisma infrastruktūra Ķemeru 
nacionālajā parkā un Ragakāpā un ierīkots 
apgaismots pastaigu celiņš Dzintaru pludmalē
Pagājušā gada beigās pilnībā noslēgušies infrastruk
tūras uzlabošanas darbi Ķemeru Nacionālajā parkā – 
ekspluatācijā nodota Dumbrāja laipa, Sēra dīķu laipa, 
kāpnes Zaļajā kāpā, kā arī pabeigta bērnu laukuma 
veidošanas pirmā kārta pie dabas izglītības centra 
“Meža māja”. Mazākus uzlabojumus piedzīvojusi vēl 
virkne objektu.
Tāpat gatava uzņemt apmeklētājus ir jaunā pastaigu 
taka ar skatu platformām dabas parkā “Ragakāpa”. 
Šeit izvietotie informācijas stendi ļaus apmeklētājiem 
labāk un ērtāk iepazīt šejienes neparasto augu un 
dzīvnieku pasauli. Jāpiebilst gan, ka piemērotākais 
laiks jaunās infrastruktūras iepazīšanai ir bezsniega 
periods, kad koka laipas neklāj nedz sniega sega, 
nedz ledus. Tādēļ plašāki atklāšanas pasākumi plāno
ti, atkāpjoties ziemai.

Savukārt Jūrmalas centrālā pludmale kopš decembra 
beigām ir pieejama veselīgām pastaigām un spor
tiskām aktivitātēm jūras krastā arī diennakts tumšajā 
laikā – pludmalē starp Dzintariem un Majoriem ierī
kota apgaismojuma līnija un izbūvētas koka pastaigu 
laipas.
“Labiekārtojot centra pludmali ar apgaismojumu un 
koka celiņu palīdzību, tā kļūs ērtāka un piemērota 
pastaigu cienītājiem, nūjotājiem, ģimenēm ar bērnu 
ratiņiem un atbilstošos laika apstākļos arī distanču 
slēpotājiem,” saka Jūrmalas pilsētas domes izpilddi
rektors Arturs grants.
Ierīkotā apgaismojuma līnija pludmales posmā no 
Turaidas ielas līdz Tirgoņu ielai un no koka dēlī
šiem izgatavotais pastaigu celiņš ir gandrīz kilometra 
garumā, kopumā pludmales izgaismošanai uzstādīti 
28 apgaismojuma stabi. Izvēlētais labiekārtojuma 
risinājums ir videi draudzīgs, jo izmantoti energo
efektīvi LED tehnoloģiju parka tipa gaismas ķermeņi, 
kas nerada tik spilgtu gaismu kā ielu apgaismojums, 
bet aptver lielāku teritoriju. Apgaismojuma stabi 
atrodas līdz 15 metru attālumā no kāpu zaļās zonas; 
tie nostiprināti bez betonēšanas, ierokot zemē 1,20 
metru dziļumā.

Klajā nākusi grāmata par Jūrmalas koka arhitektūru
2015. gada nogalē klajā nākusi grāmata “Jūrmala. 
Koka dekori”, kuras atvēršanas svētki un tikšanās ar 
grāmatas veidotājiem notika 21. janvārī Jūrmalas pil
sētas muzejā.
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Neiedziļinoties ēku būvvēsturē un stilistikā, grāmata 
piedāvā iepazīt Jūrmalas lepnumu – atraktīvo koka 
arhitektūru, kas gadsimtu gaitā nav zaudējusi savu 
pievilcību un šarmu. Skatīta dažādos gadalaikos, 
ziedu un priežu ieskauta, vēsturiskā apbūve aizvien 
no jauna pārsteidz ar niansētu kokgriezuma detaļu 
bagātību un romantisko gaisotni.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ir viena no 
Jūrmalas pilsētas prioritātēm, ko ikdienā nodroši
na pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļas speciālisti. 
Grāmatas idejas autors ir domes Pilsētplānošanas 
nodaļas vecākais konsultants gundars Ūķis, tek
sta autore – kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste 
Anita Naudiša. Grāmatu izdošanai sagatavoja SIA 
“Ulma”, tās izdošanu finansējusi Jūrmalas dome.

Uzņemta skaista īsfilma par Engures novada 
ciematiem

Vai zini, ka Engures novadā ir uzņemtas fil
mas “Zvejnieka dēls” un “Nāves ēnā”? Vai zini, ka 
Ķesterciemā kādreiz bija slavena kuģu būvētava? Kurš 
ir lielākais Engures novada ciemats? To visu uzzināsi, 
noskatoties sešas minūtes garu izzinošu īsfilmu par 
Engures novada ciematiem, kas uzņemta no putna 
lidojuma.

Kandavnieku organizētais piemiņas brīdis Kārļa 
Mīlenbaha dzimšanas dienā un jaunas atpūtas 
telpas Kandavas internātvidusskolā
18. janvārī Rīgas Lielajos kapos Kārļa Mīlenbaha atdu
sas vietā notika Kandavas novada Kultūras pārvaldes 
organizētais piemiņas pasākums, kas bija veltīts diže
nā valodnieka 163. dzimšanas dienai.

Latvijas Universitātes profesore Ina Druviete atska
tījās uz to, kas jau paveikts Kārļa Mīlenbaha man
tojuma saglabāšanā, kā piemēru minot Mīlenbaha 
darbu izlases sastādīšanu, lai lasītājiem padarītu pie
ejamu valodnieka, folklorista, arī lieliska dzejnieka 
un atdzejotāja zinātnisko mantojumu. Viņa arī izteica 
pateicību muzikālās mistērijas “Piederība” autoriem – 
uzvedums pērn izskanēja Kandavas novada svētkos, 
un tā galvenais varonis bija Kandavas apkaimē dzimu
šais valodnieks Kārlis Mīlenbahs. Iestudējuma iecere 
bija atgādināt, ka valoda ir mūsu nācijas pamats un 
bagātība – saudzējama, godājama un kopjama. “Man 
ir žēl, ka tas bija pirmais un vienīgais uzvedums,” sacīja 
Ina Druviete. “To vajag iemūžināt, atkārtot un parādīt 
plašākai publikai Latvijā. Mēs joprojām varam atrast 
daudz ko jaunu Kārļa Mīlenbaha mantojumā, bet sva
rīgi, lai par to uzzina visi.” I. Druviete piebilda, ka atzī
mēt valodnieka jubileju ar atceres brīdi ir veids, kā 
atgādināt sabiedrībai par Mīlenbaha nenovērtējamo 
ieguldījumu latviešu valodas attīstībā.
Piemiņas brīdis pie Kārļa Mīlenbaha atdusas vietas 
notika pirmo reizi, un tā idejas autore ir Kandavas 
novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste, 
kurai šāda doma radās pagājušā gada novada svēt
kos, kad neliels atceres brīdis bija Mīlenbaha vecāku 
atdusas vietā. “Šodien mēs simboliski tīrām ceļu tautas 
atmiņai, lai kopīgi atcerētos savus dižgarus, lai ar godu 
viņus pieminētu un lietotu to, ko viņi mums ir devuši – 
mūsu valodu,” sacīja Z. Začeste.
Uz piemiņas pasākumu bija ieradusies dzejniece 
Maija Laukmane, kura neatteica palīdzību pasā
kuma organizēšanā, literatūrzinātnieks Ilgonis 
Bērsons, kultūrvēsturnieks un novadpētnieks Sigurds 
Rusmanis, literatūrzinātniece gundega grīnuma, 
Rīgas Tehniskās universitātes muzeja vadītāja Alīda 
Zigmunde, pārstāvji no Kandavas novada muzeja, 
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Talsu novada 
muzeja, kā arī citi interesenti.

http://www.jurmala.lv/upload/jaunumi/pilseta/koka_dekori.jpg
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Lai radītu mājīgākus apstākļus un veicinātu pašapkal
pošanās iemaņas, Kandavas internātvidusskolā 18. 
janvārī tika atklātas divas jaunas atpūtas telpas sko
lēniem.
Skolas direktore Elita Lavrinoviča pastāstīja, ka tagad 
skolēni, kuri dzīvo skolas internātā, vakarus varēs 
vadīt mājīgās un košās atpūtas istabās. Šeit viņiem būs 
iespēja pagatavot sev kādu cienastu, uzspēlēt galda 
spēles vai pavadīt laiku mierīgās sarunās un skatoties 
televīzijas pārraides.
Meitenes šeit varēs likt lietā tās prasmes, ko apgu
vušas īsi pirms Ziemassvētkiem atklātajā mājturības 
kabinetā. Ejot laikam līdzi, skolā atjaunots gan pats 
mājturības kabinets, kas ieguvis arī skaistas mēbeles, 
gan iepirktas jaunas un modernas iekārtas. Te mei
tenes mācās izmantot trauku mazgājamo mašīnu, 
indukcijas plītis un citas modernas iekārtas.

Talsos turpmāk godinās arī sētniekus

SIA “Talsu namsaimnieks” šogad sācis jaunu iniciatī
vu – darbinieku vidū ieviesis īpašu nomināciju “Zelta 
slota”. Tā radusies, lai motivētu pilsētas sētniekus, 
par rūpīgu un pašaizliedzīgu darbu piešķirot ne tikai 
prēmiju, bet arī speciāli izgatavotu statueti zeltītas 
slotas veidā.
SIA “Talsu namsaimnieks” nedzīvojamā fonda struk
tūrvienības vadītāja Liene Ziediņa pastāstīja, ka 
nominācijas ideja radusies, lai motivētu Talsu pilsētas 
47 sētniekus aktīvākam darbam un veidotu labvēlīgā
ku attieksmi pret veicamajiem pienākumiem.
Nominācijas “Zelta slota” pretendentus visa gada garu
mā izvērtēja uzņēmuma speciālisti. Apbalvojumam 
ieteikti tikai tie sētnieki, par kuru darbu nav saņemtas 
sūdzības un ko atzinīgi vērtē arī pilsētas iedzīvotāji.
Akurāta, rūpīga un atsaucīga – šīs ir tikai dažas no 
īpašībām, kas raksturo pirmo “Zelta slotas” saņē
mēju Benitu Frīdenbergu. Viņas atbildībā esošajā 
teritorija ir A. Pumpura daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas kvartāli, kas uzkopšanas darbiem nav labvēlīgi. 
“Šī teritorija uzturēšanai nav pateicīga, jo tajā ir ietves 
vietām bez apmalēm, grubuļains segums, neatjaunoti 
soliņi, sētā nav laternu, bet Benita strādā ar lukturīti, tā 
visu nogrābjot un notīrot perfekti. Kad pilsētā ir gaidāmi 
svētki, viņa nekad neatsaka palīdzību, vienmēr ir atsau
cīga. Saudzējot savu tīrāmo teritoriju no nekārtībām, 
viņa nereti sakopj arī blakus esošās,” tā B. Frīdenbergu 
raksturo L. Ziediņa.

Dundagas pils uzmirdzējusi un Kolkas bākas 
ansamblis iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā

Foto: “Dundadznieks”
Tieši uz gadumiju Dundagas pils ieeja uzmirdzēja 
spožā baltumā. Restauratori pabeiguši atjaunot pie 
pils durvīm iemūrētās akmens stēlas – vertikālas 
akmens plāksnes ar bruņinieka (kreisajā pusē) un bīs
kapa (labajā pusē) tēliem. Bīskaps Bertolds un ordeņa 
mestrs Dītrihs no Grīningenas varētu būt gandarīti! 
Saposta arī pavisam neliela daļa no jumta virs parādes 
durvīm līdz pagalma seguma virskārtai.
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Kolkas bākas ansamblim piemīt unikāla kultūrvēstu
riska vērtība, kas ietver gan vēsturiskās, arhitektonis
kās un ainaviskās vērtības, gan vērtību no industriālā 
mantojuma viedokļa, ko kopš 14. janvāra apstiprina 
arī valsts nozīmes industriālā pieminekļa statuss.
Kolkas bākas ansamblis atrodas apmēram piecus 
kilometrus no sauszemes uz Latvijā vienīgās mākslīgi 
būvētās salas Baltijas jūrā – laukakmeņu bēruma, kas 
papildus nostiprināts ar betona klučiem. Uz mūra 
betona pamatnes uzbūvēta astoņstūra laukakmeņu 
mūra aizsargsiena apmēram 4–5 metru augstumā, 
tā aizsargājot bākas ansambli no jūras viļņiem. Salas 
veidošanas darbi uzsākti 1873. gadā, 1884. gadā inže
niera Bezes vadībā vadībā Pēterburgā izgatavotās 
saliekamās metāla konstrukcijas uzstādītas uz salas. 
Bākas torņa augstums kopā ar laternu ir 21 metrs. 
Torņa iekšpusē ir spirālveida metāla kāpnes, sagla
bājušās vēsturiskās durvju vērtnes un torņa iekšējā 
metāla konstrukcija.
Bākas ansamblim ir izteiksmīgs, no tā celšanas laika 
bez būtiskām izmaiņām saglabājies ārējais veidols un 
nemainīgs lietošanas veids – bākai vēl joprojām ir sva
rīga funkcija kuģošanas drošības nodrošināšanā vienā 
no bīstamākajām vietām Irbes jūras šaurumā. Iekļaujot 
Kolkas bākas ansambli aizsargājamo kultūras piemi
nekļu sarakstā, speciālisti definējuši šādas saglabājamās 
vērtības: ārējais veidols, apbūve, bākas torņa konstruk
tīvais risinājums un apjoms, iekštelpu iekārta, akmeņu 
bērums ar betona stiprinājumiem un viļņlaužiem – 
betona tetrapodiem, astoņstūra laukakmeņu aizsarg
siena ar vārtiem, miglas zvans ar balsta konstrukciju.
Jūrā, pretī Kolkas baznīcai, atrodas kuģa vraks “Kolkas 
vraks I”, kas ir vienīgais kuģa vraks, kam piešķirts valsts 
aizsargājamā pieminekļa statuss. Jaunatklāta objekta 
statuss 2015. gadā piešķirts kreisera “Bremen” vrakam. 
Ir skaidrs, ka jūra slēpj vēl daudzus atklājumus un 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts arī 
turpmāk tiks papildināts ar objektiem, kas atspoguļos 
jūrniecības un zemūdens mantojumu.

Foto: Baiba Ekere

Iesvētīts Ventspils novada Zūru pamatskolas 
karogs
29. janvāris Zūru pamatskolas vēsturē paliks kā īpaša 
diena, kad Landzes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
tika iesvētīts skolas karogs.

Dievnamā, kurā kalpo mācītājs Āris Kronbergs, pul
cējās Zūru skolas saime un aicinātie viesi. Kad bērni 

ar audzinātājām sasēda baznīcas solos, pa dievnama 
durvīm, turot meistares Initas Dzalbes austo karogu, 
satikās skolas direktore Iveta Mātere, viņas priekšte
ce Viktorija Rebuka, skolotājs un domes deputāts 
Aivars Čaklis un viena no aktīvākajām audzēkņu 
māmiņām – Esmeralda Pūpoliņa, kura divus gadus 
bija skolas padomes priekšsēdētāja. Viņi aiznesa 
karogu līdz altārim, paliekot tur visu iesvētīšanas 
laiku. Jaunais simbols ir veltījums mācību iestādes 
180. dzimšanas dienai.

Ventspils pilsētas pašvaldība paplašina dzīvokļa 
pabalsta saņēmēju loku
15. janvārī Ventspils pilsētas dome nolēma veikt grozī
jumus saistošajos noteikumos “Par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldī
bas sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils 
pilsētā”.

Foto: Sociālā dienesta arhīvs
Nozīmīgākie grozījumi saistošajos noteikumos 
paredz paplašināt dzīvokļa pabalsta saņēmēju loku 
un atvieglot dzīvokļa pabalsta un vairāku citu pabal
stu saņemšanas kārtību.
Turpmāk pabalstu ūdens skaitītāju uzstādīšanai un 
verifikācijai varēs saņemt ne tikai trūcīgie un mazno
drošinātie, bet arī vientuļie pensionāri un vientuļās 
personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepār
sniedz 261,89 eiro mēnesī. Pašvaldības palīdzību 
ūdens skaitītāju uzstādīšanai un verifikācijai šīs per
sonas saņems 50% apmērā no maksājuma summas. 
Plānots, ka līdz ar grozījumiem saistošajos noteiku
mos šis pabalsts būs pieejams 328 vientuļajiem pen
sionāriem un personām ar invaliditāti.
Savukārt, lai atvieglotu iedzīvotājiem pabalsta saņem
šanu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu izdevumu 
daļējai segšanai, Sociālais dienests pārskaitīs piešķirto 
pabalstu pakalpojumu sniedzējam vai dzīvojamās 
mājas pārvaldniekam, vēl pirms trūcīgais vai maz
nodrošinātais iedzīvotājs būs veicis savu maksāju
ma daļu, pamatojoties uz rēķinā izrakstīto summu. 
Līdz šim pabalstu piešķiršanā par sniegtajam ūdens
apgādes pakalpojumam bija spēkā nosacījums, ka 
Sociālais dienests apmaksā izdevumus par patērēto 
ūdeni 50% apmērā tikai pēc tam, kad iedzīvotājs ir 
veicis maksājumu.
Līdz šim dzīvokļa pabalsta aprēķināšanā tika ņem
tas vērā Ventspils pilsētā noteiktās ūdens patēriņa 
normas vienai personai. Izmaiņas veiktas arī, ievē
rojot, ka kopš 1. janvāra maksājuma aprēķināšanai 
par patērēto ūdeni vairs netiek piemērotas ūdens 
patēriņa normas mājokļos bez individuālajiem ūdens 

http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-469/ct-menu-item-471/2396-iesveta-zuru-pamatskolas-karogu
http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-469/ct-menu-item-471/2396-iesveta-zuru-pamatskolas-karogu
https://youtu.be/hgCBNqChGgE
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skaitītājiem. Turpmāk dzīvokļa pabalstu piešķirs par 
patērēto auksto ūdeni – ne vairāk par 5 m3 mēnesī 
vienai personai un karstā ūdens sagatavošanu – ne 
vairāk par 2 m3 mēnesī vienai personai.
Pabalsta apmērs netiek mainīts. Pabalsts par auk
sto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem tāpat kā 
iepriekš paliek 50% apmērā no maksājuma summas 
mēnesī, savukārt par karstā ūdens sagatavošanu – līdz 
100% atkarībā no iedzīvotāju grupas, pie kuras pieder 
pabalsta pieprasītājs.
Grozījumi saistošajos noteikumos atvieglos vēl citu 
pabalstu saņemšanu, jo atcelta prasība palīdzības 
saņēmējam iesniegt dažādus dokumentus, piemē
ram, iesniegt līgumus ar komunālo pakalpojumu 
sniedzējiem, izziņu no mācību iestādes, lai saņem
tu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, u.c. Ar mērķi 
samazināt administratīvo slogu precizēta atsevišķu 
pabalstu saņemšanas kārtība, piemēram, pabalstam 
aprūpei mājās, pabalstam nekustamajam īpašumam 
piegulošās teritorijas uzkopšanai u.c.

Ventspils Augstskola noslēgusi sadarbības līgumu 
ar TSI un Ventspilī parakstīts vienošanās protokols 
ar Liepājas teātri
Gada izskaņā Ventspils Augstskola (VeA) parakstīja 
sadarbības līgumu ar Transporta un sakaru institūtu 
(TSI). Līguma mērķis ir sadarbības īstenošana zināt
niskajā darbā, studijās un inovāciju jomā, stiprinot 
augstskolu zinātnisko ekselenci un kapacitāti, kā arī 
zināšanu pārnesi.

Līgums paredz akadēmiskā personāla iesaistīšanos 
abu augstskolu dažādo padomju darbā, tajā skaitā 
promocijas darbu vadībā un promocijas padomju 
darbā. Sadarbība tiks veidota pētniecības projek
tu sagatavošanā un realizācijā, publikāciju izstrādē, 
Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu 
piesaistē.
Pagājušajā gadā Ventspils Augstskola noslēdza sadar
bības līgumus arī ar Daugavpils Universitāti, Rīgas 
Tehnisko universitāti, Informācijas sistēmu menedž
menta augstskolu, Ziemeļkurzemes reģionālo slim
nīcu, SIA “Aviatest”, Fizikālās enerģētikas institūtu un 
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu.

12. janvārī teātra namā “Jūras vārti” notika Liepājas 
teātra izrāde “Pieci vakari”, bet pirms tās Ventspils 
pilsētas dome, SIA “Kurzemes filharmonija” un 
Liepājas teātris parakstīja trīspusēju vienošanās pro
tokolu par sadarbību nākamajos trīs gados, paredzot 
sniegt ventspilniekiem katru gadu četras viesizrādes, 

tajā skaitā vienu izrādi bērniem vai jauniešiem.
Pirmā vienošanās par sadarbību ar VSIA “Liepājas 
teātris” tika parakstīta 2005. gadā, un šo desmit gadu 
laikā notikušas 40 viesizrādes, ko noskatījušies ap 
26 000 skatītāju.
Lai veicinātu ventspilnieku ieinteresētību, kā arī pro
fesionālās mākslas pieejamību, vienošanās protokoli 
noslēgti ar visiem Latvijas profesionālajiem teātriem, 
kā arī ar Latvijas Nacionālo operu, Latvijas Nacionālo 
simfonisko orķestri, Liepājas Simfonisko orķestri un 
VSIA “Latvijas Koncerti”.

Pāvilostas novadā notiek balsošana par Pāvilostas 
saukli un aicina uz Uzņēmēju dienu

Pāvilostas novada pašvaldība aicina ikvienu iesaistī
ties akcijā “Dāvā pilsētai saukli!”, mudinot nobalsot 
par Pāvilostas pilsētas saukli – devīzi (skatīt mājas
lapas labajā pusē sadaļā “Aktuālais jautājums”).
Sauklis nepieciešams, lai pavasarī uz maija svētkiem 
īstenotu ideju/projektu par vides objekta izveidi 
(baneri), iebraucot Pāvilostā pie Ventspils–Liepājas 
šosejas krustojuma.

19. februārī Pāvilostas pilsētas kultūras namā visi inte
resenti aicināti uz Pāvilostas novada uzņēmēju dienu.
Uzņēmēju diena sāksies ar semināru Pāvilostas pil
sētas kultūras namā, kur gan novada uzņēmējiem, 
gan citiem interesentiem būs iespēja uzzināt jaunā
ko par plānotajiem LAD un LEADER projektiem un 
citām aktualitātēm. Turpat notiks arī izstāde – tirgus 
“Ražots Pāvilostas novadā”, kas apmeklētājiem pie
dāvās iespēju iepazīt Pāvilostas novada uzņēmumus, 
pakalpojumu sniedzējus un tirgotājus, piedalīties 
degustācijās un iegādāties saimniecībā noderīgas lie
tas un dāvanas. Vakarpusē Pāvilostas novada pašval
dība sveiks 2015. gada veiksmīgākos Pāvilostas nova
da uzņēmējus šādās nominācijās: “Lielākais nova
da maksātājs”, “Veiksmīga saimniekošana laukos”, 
“Netradicionālais uzņēmējdarbības veids”, “Ilggadēja 
saimniekošana laukos”, “Veiksmīgs mājražotājs”, 
“Veiksmīgs jaunais uzņēmējs”, “Vēsturiskā mantoju
ma saglabātājs”, “Ekoloģiskās produkcijas ražotājs” un 
“Stipra ģimene uzņēmējdarbībā”.

Liepājā plaši atzīmēs stinšu svētkus
Jau otro gadu pēc kārtas liepājniekus un pilsētas vie
sus gaida viens no ziemas interesantākajiem pasāku
miem ģimenēm un bērniem – “Stinšu svētki Liepājā”, 

http://www.pavilosta.lv/images/newnewscollection/458125_img_7695web2.jpg
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kas 13. februārī no pulksten 11 līdz 17 norisināsies pie 
Tirdzniecības kanāla Vecajā ostmalā. Papildus svētkiem 
notiks arī stinšu zemledus makšķerēšanas sacensības.

Lai paplašinātu svētku piedāvājumu un padarītu to 
vēl daudzveidīgāku, no 8. līdz 21. februārim Liepājas 
restorāni un kafejnīcas savās ēdienkartēs sniegs īpašo 
piedāvājumu – dažādus zivju ēdienus.
Ceturtdien, 11. februārī, koncertzāles “Lielais dzin
tars” telpās par dalības maksu ikviens varēs piedalīties 
Latvijā iecienītā šefpavāra Ērika Dreibanta meistar-
klasē, kuras laikā gatavos zivju ēdienus un sniegs 
praktiskus padomus. Papildus tam tiks sniegta vērtīga 
informācija par vīniem, kas īpaši piemēroti, baudot 
zivju ēdienus.
Stinšu svētku centrālais pasākums notiks sestdien, 13. 
februārī, pie Tirdzniecības kanāla iepretim tirdznie
cības centram “Ostmala”. Šogad svētku laikā ikviens 
apmeklētājs varēs baudīt plašu zivju ēdienu sortimen
tu, klausīties muzikālus priekšnesumus un iesaistīties 
dažādās aktivitātēs. Atsevišķā apsildāmajā teltī bērnus 
gaidīs pasaku tēli, lai dotos kopīgās rotaļās, gatavotu 
pirātu un nāru tērpus, kā arī vērotu dažādus burvju 
trikus. Īpašu pārsteigumu mazajiem pasākuma dalīb
niekiem būs sarūpējis zinātkāres centrs “Zili brīnumi”, 
kas bērniem rādīs dažādus zilus brīnumus. Uz pasāku
mu ieradīsies arī Latvijas dzīvnieku audzētāju biedrība 
“AKO”, kas apmeklētājiem sniegs paraugdemonstrēju
mus, kopā ar bērniem piedalīsies stafetēs un iesaistīs 
viņus jautrās rotaļās. Visas dienas garumā par simbo
lisku samaksu bērnus vizinās apmācīti zirgi.
Paralēli svētkiem pie Makšķernieku namiņa Vecajā 
ostmalā 11 norisināsies stinšu zemledus makšķerē-
šanas sacensības. Uzvarētāju un dalībniekus gaida 
vērtīgas balvas. Makšķerēšanas sacensības organizē 
uzņēmums “Sofijas laivas”, galvenais tiesnesis būs 
Danis Meijers, savukārt goda viesis un padomu 
devējs – vides pētnieks un žurnālists Māris Olte.

Atklāta rekonstruētā Nīcas katlumāja
Nīcas centra katlumāja testa režīmā kurināšanu ar 
šķeldu uzsāka apkures sezonas sākumā, bet līdztekus 
tam turpinājās būvdarbi. 9. janvārī ar lentes pārgrie
šanu rekonstruētā būve tika atklāta. Lentes griešanai 
un svētku uzrunām sekoja tās apskate. Kupls pulciņš 
centra iedzīvotāju kurinātāju vadībā izstaigāja telpas 
un iepazina darba procesu.

Lai ieceri īstenotu, deputāti lēma par aizņēmumu 
Valsts kasē. Tagad gandarījums par paveikto – iekār
tas ir mūsdienīgas, efektīvas, videi draudzīgas un ēka 

glīta. Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis vēlēja, 
lai centra dzīvokļos vienmēr būtu silti, uzsverot, ka 
nākamais posms ir māju siltināšana, par ko jādomā 
dzīvokļu īpašniekiem.

Kuldīgas novadā arī šogad labiekārtos daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pagalmus
Kuldīgas novada pašvaldība arī 2016. gadā īstenos 
projektu konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”, lai vei
cinātu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu ar 
iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību visā Kuldīgas 
novada administratīvajā teritorijā. Konkursa rīkošanai 
no pašvaldības pamatbudžeta paredzēts finansējums 
20 tūkstošu eiro apmērā.
Pieteikumus konkursam pieņems līdz 8. martam. Tos 
var iesniegt Kuldīgas novada administratīvajā teritori
jā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki vai 
apsaimniekotāji vai privātmāju (ģimeņu māju) īpaš
nieki. Kuldīgas novada pašvaldība atbalstītajiem pro
jektiem piešķirs līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās 
izmaksu tāmes, bet ne vairāk par 7000 eiro viena 
konkursa projekta īstenošanai. Līdzvērtīga summa 
jāiegulda arī projekta iesniedzējiem. Pašvaldības 
atbalstītie labiekārtošanas darbu projekti iesniedzē
jiem būs pilnībā jāīsteno līdz šāgada 30. novembrim.
Šādu konkursu Kuldīgas novada pašvaldība rīko jau 
piekto gadu. Aizvadīto četru gadu laikā īstenoti 34 pro
jekti, kuros pašvaldība ieguldījusi gandrīz 104 tūkstošus 
eiro, līdzvērtīgu summu ieguldījuši arī iedzīvotāji.

Jaunas izglītības metodes apguve Horvātijā
Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības cen
tra skolotāja Ieva Dēliņa janvāra sākumā apmeklē
ja kursus Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, apgūstot 
Boal metodi izglītībā.
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Boal metodi jeb foruma teātri radījis brazīliešu teātra 
režisors, politiķis, aktīvists Augustu Boals. Foruma 
teātrī izmanto teātra valodu, iesaistot sabiedrību 
dažādu sociālu problēmu apspriešanā un risināšanā. 
Šīs metodes sākotnējo formu izmantoja galvenokārt 
politisku tēmu risināšanai, bet ar laiku jautājumu loks 
paplašinājās. Mūsdienās šo metodi izmanto ped
agoģijā, darbā ar jauniešiem, sociālajā darbā, garīgās 
veselības jomā, politikā un kultūrā.
Foruma teātrī ikviens var būt gan aktieris, gan skatītājs.
Teātrī aicina dalībniekus izspēlēt kādu problēmu. 
Katram dalībniekam tiek dota iespēja iesaistīties. 
Skatītājs jebkurā mirklī var pārtraukt teātri, izteikt 
savas domas un doties izvēlētās personas vietā, tā 
mainot situācijas gaitu un notikumu attīstību. Teātra 
izrāde ilgst apmēram 15 minūtes. Izrādi jau iepriekš 
sagatavo neliela cilvēku grupa. Izrādi vada džokers, 
kurš pārliecinās, vai skatītāji ir sapratuši izrādes būtī
bu. Pēc katras skatītāju iejaukšanās džokers ar skatītā
jiem pārrunā, vai problēma guva pozitīvu iznākumu, 
un apspriež tai dažādus risinājumus.

Tūrisma gada saiets – atjaunotajā Maras muižā
Lai pārrunātu svarīgāko, iegūtu jaunas vai papildinātu 
esošās zināšanas, ieklausītos labās prakses piemē
ros un diskutētu par aktualitātēm tūrisma nozarē, 
Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs aicināja novada un tā 
apkārtnes tūrisma uzņēmējus, pašvaldību pārstāvjus 
un citus interesentus 29. janvārī uz tūrisma gada saie
tu atjaunotajā Maras muižā Turlavas pagastā.

Pasākums sākās ar iepazīšanās ekskursiju pa Maras 
muižu saimnieces Ilgas Prančas-Hartingeres pava
dībā. Ekskursijai sekoja semināra daļa, kurā Kuldīgas 
Aktīvās atpūtas centra vadītājs Artis gustovskis iepa
zīstināja ar aktualitātēm tūrisma jomā 2015. gadā un 
plānoto 2016. gadā, un Kuldīgas Attīstības aģentūras 
direktora vietniece Dace Strazdiņa sniedza jaunā
ko informāciju par Eiropas Savienības finansējuma 
piesaistes iespējām tūrisma uzņēmējiem. Savukārt 
vides un tūrisma eksperts Juris Smaļinskis dalījās 
pieredzē par ceļotāju atziņām lauku tūrismā, bet 
biedrības “ZINIS” vadītāja Vita Brakovska dalījās ar 
iedvesmojošiem un pārdomu rosinošiem stāstiem un 
iepazīstināja ar Latvijas radošo uzņēmēju produktu 
kolekciju un radošās domāšanas metodēm. Pieredzē 
par privāto iniciatīvu tūrismā dalījās Baldones tūrisma 
attīstības biedrības vadītāja Zane Ulmane. Pasākums 
noslēdzās ar Jura Hirša koncertprogrammu “Brīnumi 
notiek”.

Jaunākajai Latvijas pilsētai Skrundai – 20
23. janvārī apritēja 20 gadu, kopš Skrunda ieguva 
pilsētas statusu, kļūstot par jaunāko pilsētu Latvijā ar 
77. kārtas numuru, tādēļ turpmāko gadu skrundenieki 
pavadīs jubilejas noskaņās.

2016. gada garumā katra mēneša 23. datumā Skrunda 
aicinās savējos un viesus uz dažādiem pasākumiem 
visām paaudzēm. Lai gan centrālais pasākums būs 
Skrundas svētki 6. un 7. maijā, jubilejas gadu ieva
dīja svinīgais pasākums 23. janvārī pie Skrundas kul
tūras nama. Par svētku noskaņu rūpējās kultūras 
nama dejotāji un Undīne Rolava ar domubiedriem 
no Ventspils Mūzikas vidusskolas, kā arī Skrundas 
kultūras namā visi tika cienāti ar dzimšanas dienas 
torti. Zīmīgi, ka arī skrundeniece Undīne šogad svin 
20 gadu jubileju. Savukārt mazulīši, kuri tieši šogad 
iepriecinās vecākus ar savu nākšanu pasaulē, reizē 
ar dzimšanas apliecību saņems dāvaniņu – grabulīti 
ar uzrakstu “Skrundai 20”. Tas būs mazs sveiciens un 
atgādinājums, ka viņi kuplinājuši novada iedzīvotāju 
skaitu jubilejas gadā.
Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, 
uzņēmējus un iestāžu darbiniekus par godu Skrundas 
20. jubilejai visa gada garumā paveikt 20 labus 
darbus. Kā pirmais Skrundas novada pašvaldības 
darbinieku labais darbs bija īpašas dāvanas pasnieg
šana Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai 
Robežniecei – sadarbībā ar Skrundas pilsētas uzņē
mēju tapusi īpaša soma ar Skrundas karoga motīvu.

Karoga diena par godu Skrundas kaujai
Pieminot vienu no Latvijas Brīvības cīņu nozīmīgāka
jām kaujām 1919. gadā – Skrundas kauju, 29. janvārī 
Skrundā notika Karoga dienas pasākumi – sacentās 
“Jaunie Skrundas sargi”, skanēja dziesmas un svinīgas 
uzrunas piemiņas brīdī pie Skrundas kaujas piemiņas 
akmens, varēja apskatīt militāro tehniku un ekipē
jumu, kā arī nobaudīt karavīru zupu un klausīties 
koncertu.
Karoga dienas tradīcija Skrundā aizsākta 2004. gadā, 
kad skrundenieki kopā ar Latvijas Nacionālo karavīru 
biedrību, Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spē
kiem un vēstures pētniekiem atskatījās uz būtiskā
kajiem notikumiem Latvijas neatkarības cīņās 1919. 
gadā.
Šogad Karoga diena iesākās skvērā aiz Skrundas kultū
ras nama, kur tika dots starts orientēšanās sacensībām 
“Jaunie Skrundas sargi”, pulcējot skolēnus no tuvākas 
un tālākas apkaimes. Turpat visi tika aicināti nobaudīt 
karavīru zupu. Pie Skrundas kaujas piemiņas akmens 

http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2775
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svinīgas uzrunas teica Aizsardzības ministrijas parla
mentārais sekretārs Andrejs Panteļējevs, Skrundas 
novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, 
1. Zemessardzes novada komandieris pulkvedis 
Jānis gailis, patruļkuģa “Skrunda” kapteinis gints 
Malofējevs, Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 
Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš, 
Latviešu Virsnieku apvienības priekšsēdētājs kap
teinis Aleksejs Ozoliņš un mācītājs Mārtiņš Burke-
Burkevics, savukārt ar dziesmām priecēja Aizputes 
vīru vokālais ansamblis “Kurši”. Visu dienu Skrundas 
ev. lut. baznīcas laukumā varēja vērot militāro sakaru 
tehnikas, armijas ieroču, munīcijas un formastērpu 
izstādi, bet pēcpusdienā koncertu sniedza Platones 
pagasta Zemessardzes 52. kājnieku bataljona vokālais 
ansamblis “Junda”, kā arī NBS štāba bigbends.
Latvijas Brīvības cīņu laikā 1919. gada 22. janvārī lie
linieku 2. Padomju Latvijas strēlnieku pulks ieņēma 
Skrundu. Pēc nedēļas, 29. janvārī, notika Skrundas 
kauja, kurā īpaši varonīgi cīnījās Latviešu atsevišķais 
bataljons komandiera pulkveža Oskara Kalpaka vadī
bā. Pēc smagas kaujas, kurā piedalījās Kalpaka bataljo
na Cēsu rota un Virsnieku rota, Skrunda tika ieņemta. 
Šai kaujai bija liela nozīme, jo bataljons nostiprinājās 
stratēģiski izdevīgajā līnijā gar Ventas krastu.

Latvijas gada ģeovieta 2016 – Ketleru atsegumi 
Skrundas pagastā

Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks”, popularizējot 
ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus, nominē 
Gada ģeovietu. Šogad ģeologu un dabas ekspertu 
aptaujas rezultātā par Gada ģeovietu izvēlēti Ketleru 
atsegumi, kas atrodas Skrundas pagastā Ventas labajā 
krastā 2,5 km augšpus Lēnām.
Ketleru atsegumi no ģeoloģijas un paleontoloģijas 
viedokļa ir unikāli kā senās devona sistēmas Ketleru 
svītas Varkaļu ridas stratotips – smilšakmeņu atsegumi, 
kas vispilnīgāk pārstāv konkrētā augšdevona ģeoloģis
kā griezuma daļu. Ne tikai Latvijai, bet visai pasaulei 
Ketleru atsegumi ir nozīmīgi ar to, ka tajos atrodamas 
liecības par tādu unikālu notikumu dzīvības evolūcijā 
kā mugurkaulnieku iznākšanu no okeāna sauszemē. 
Šajā vietā pirms aptuveni 365 miljoniem gadu bijusi 
paisumiem un bēgumiem pakļauta jūras krasta zona, 
kurā dzīvojis senākais no zināmajiem četrkāju radī
jumiem – “Ventastega” (Ventastega curonica). Ketleru 
atsegumos ir atrastas gan šā īpašā dzīvnieka fosilās 
atliekas, gan arī pēdu nospiedumi.

Šobrīd pie Ketleru atsegumiem vēl nav ne informāci
jas, ne labiekārtojuma, un tie ir grūti sasniedzami no 
sauszemes puses. Atsegumi visvienkāršāk ir pieejami 
ūdenstūristiem. Gada nominācija tiek piešķirta ar 
mērķi pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas īpaša
jiem ģeoloģiskajiem veidojumiem, sniegt par tiem 
informāciju, rosināt vietas sakopšanu un izpēti, kā arī 
iekļaut tos tūrisma apritē. Maijā pie Gada ģeovietas 
notiks izglītojošs pasākums.

Foto: Ervīns Lukševics, Matīss Vilciņš

Saldus Sociālais dienests – jaunās telpās
29. decembrī svinīgi, sniegoti un muzikāli tika atklā
tas Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” jaunās telpas Slimnīcas ielā 3a, bijušajā 
poliklīnikas ēkā.

Saldus novada p/a “Sociālais dienests” direktore 
Ina Behmane atzīmēja, ka tagad Sociālais dienests 
atradīsies tuvāk cilvēkiem, un aicināja Saldus nova
da domes priekšsēdētāju Indru Rassu, SIA “Saldus 
medicīnas centrs” vadītāju Ingemaru Harmsenu un 
būvfirmas SIA “RRP” priekšsēdētāju Raivo Puķi pār
griezt lenti Saldus pūtēju orķestra ansambļa mūzikas 
pavadījumā, un visi klātesošie tika aicināti jaunajās 
telpās, kur notika svinīgā atklāšanas daļa.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa 
savā uzrunā teica, ka priecīgs brīdis esot visiem un 
piepildījies sapnis par to, ka sociālais dienests ir tuvāk 
cilvēkiem: “Sākotnējās idejas īstenošanai tika cerēts uz 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, bet tā arī 
tos nesaņēmām, un šā projekta realizācijai Saldus nova
da pašvaldība ņēma kredītu. Galarezultāts iepriecina 
visus – gan sociāla dienesta klientus, gan darbiniekus, 
gan klātesošos viesus.”
I. Rassa pateicās visiem iesaistītajiem pašvaldības spe
ciālistiem un būvuzņēmējam SIA “RRP” par ieguldīto 
darbu. Sveicienus un laba vēlējumus Sociālajam die
nestam teica arī SIA “Saldus medicīnas centrs” vadī
tājs, būvfirmas SIA “RRP” priekšsēdētājs, Pensionāru 
biedrības un Izglītības pārvaldes pārstāvji, dienas 
centra kolēģi, Jaņa Rozentāla mākslas un vēstures 
muzeja pārstāves un pārējie viesi.

2016. gads Saldū – svētku zīmē

http://skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=2771
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Spītējot salam, ar sirsnīgu Saldus mūziķu uzstāšanos 
janvāra sākumā tika atklāts Saldus jubilejas gads, kad 
Saldus pilsētai aprit 160 gadu, bet slavenajam latvie
šu glezniecības vecmeistaram Janim Rozentālam – 
150. Atzīmējot šos divus lielos un vērienīgos noti
kumus, visa gada garumā iedzīvotājiem un viesiem 
tiks piedāvāts bagāts un plašs pasākumu klāsts – gan 
skaisti koncerti, gan brīvdabas pasākumi un sportis
kas norises.
Simbolisku gada ieskaņas koncertu 6. februārī sniedza 
brīnišķīgā jaunā pianiste Aurēlija Šimkus, bet svētku 
gadu decembrī noslēgs meistarīgs Vestarda Šimkus 
solokoncerts. Gada ritumā Saldū uzstāsies gan aka
dēmiskais koris “Latvija”, gan “Sinfonietta RĪGA” stīgu 
kvartets, koris “Kamēr”, šarmantā Marija Naumova un 
daudzi citi Latvijā zināmi mākslinieki.
Svētku gada centrālie notikumi būs krāšņi pilsētas 
svētki maija trešajā nedēļas nogalē reizē ar bērnu un 
jauniešu folkloras kopu nacionālo sarīkojumu “Pulkā 
eimu, pulkā teku”, vērienīgās Liepājas teātra izrā
des “Pūt, vējiņi” izrādīšana brīvdabā Kalnsētas parka 
estrādē, kā arī Saldumu svētki un lielais gaisa balonu 
festivāls jūlija pirmajā nedēļas nogalē, kurā apmek
lētājiem būs iespēja priecāties par 20 gaisa baloniem 
no tuvākām un tālākām vietām.
Īpaši uzsverot mākslinieka Jaņa Rozentāla personību, 
šajā gadā tiks atklāta jauna un interaktīva ekspozīcija 
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā – 
ēkā, ko projektējis un kurā strādājis pats mākslinieks, 
tāpat 18. martā, Jaņa Rozentāla dzimšanas dienā, 
sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” atklās māksliniekam 
veltītu pastmarku, savukārt 19. martā notiks vēl nebi
jis sportisks pasākums – lielie “Rozentāla skriešanas 
svētki”, kurā katrs sportisku norišu cienītājs varēs 
pārbaudīt savus spēkus 2,5 km, 5 km un 10 km distan
cēs, vienlaikus iepazīstot arī Rozentāla dzimtās vie
tas – Saldus pilsētas vijīgo ieliņu šarmu, bet augustā 
mākslas cienītāji varēs baudīt Rozentāla ielas svētkus 
ar Kārļa Kazāka un grupas “Astro’n’out” piedalīšanos.
Par godu māksliniekam jau pērnā gada nogalē Saldū 
tika atklātas pēc viņa gleznu motīviem apgleznotās 
ēku fasādes, bet šogad Rozentāla vārdu nesīs arī īpaši 
izstrādāts tūrisma maršruts un mākslinieku gleznu 
reprodukciju izvietošana pilsētvidē – vietās, kur Janis 
Rozentāls ir gleznojis. Tāpat visa gada garumā Saldū 
notiks brīnišķīgas izstādes un visdažādākās radošās 
norises saistībā ar Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi.

2016. gada nozīmīgākie notikumi un fakti Auces 
novadā

Auces novada muzejs apkopojis svarīgākos notiku
mus un faktus no Auces novada vēstures, kam šogad, 
2016. gadā, ir īpaša nozīme.

Aprit 590 gadi, kopš 1426. gadā Owcze (Auce) pirmo 
reizi minēta rakstu avotos.
400 gadi, kopš 1616. gadā rakstos pirmo reizi piemi
nēta Vecauces muiža.
150 gadi– 1866. gada 6. aprīlī dzimis agronoms un 
Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas direktors Jānis 
Mazvērsītis; 1866. gadā tika uzcelta Vecauces ev. 
luteriskās baznīcas mūra ēka, kas ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis.
120 gadi – 1896. gadā dibināta Vecauces sadraudzī
bas biedrība.
110 gadi – no1906. līdz 1908. gadam pie Vecauces 
baznīcas darbojusies Brukmaņa privātskola, kurā strā
dājuši trīs skolotāji un bijis ap 20 skolēnu (brūnā 
māja), ēkā bijusi arī aptieka un biškopības muzejs.
90 gadi – 1926. gadā dibināta Vecauces jaunsaimnie
ku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība 
“Rūķis”; 1926. gadā dzimis tekstilmākslinieks Rūdolfs 
Heimrāts.
80 gadi – 1936. gadā dibināta biedrības “Latvijas 
Vanagi” Auces nodaļa; dibināts 954. Auces mazpul
ku pulciņš; dibināta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mazulis”; 19. jūlijā notika Auces novada 4. Dziesmu 
svētki Vecauces pils parkā.
60 gadi – 1956. gada 11. janvārī dzimis mūziķis Māris 
Ārents, tagad Bangkokas simfoniskā orķestra mūziķis 
Taizemē.
50 gadi – 1966. gada 20. oktobrī tika atvērta nacionā
lo adījumu fabrika “Auce” (“Jūrmala”).
40 gadi – 1976. gadā Aucē noasfaltēta Raiņa iela.
20 gadi – 1996. gadā darbību uzsāka SIA “EK Auce”; 
8. decembrī Lagzdiņa namu savā īpašumā pārņēma 
Auces pilsētas dome un uzsāka tur darbu.
10 gadi – 2006. gadā slēdza vilcienu satiksmi posmā 
Rīga–Reņģe; dibināta Auces Invalīdu biedrība; nodi
bināta kultūras un izglītības biedrība “Ausma” un 
atklāts Auces bērnu rotaļlaukums.

Kalpaka bataljona pirmās nozīmīgās kaujas 
piemiņas brīdis Lielaucē

Latviešu atsevišķais bataljons, kas pazīstams arī kā 
Kalpaka bataljons, bija pirmā Latvijas bruņotā vienība 
Brīvības cīņu laikā Latvijas zemessardzes jeb Baltijas 
landesvēra sastāvā. 15. janvāra naktī Kalpaka bataljons 
izcīnīja pirmo kauju pie Lielauces, atsitot sarkano 
uzbrukumu. Tā bija pirmā nozīmīgā Kalpaka batal
jona kauja, kad uzvara karavīriem deva īpaši spēcīgu 
morālu stimulu. Tā kā landesvērs zaudēja kaujā Aucē, 
tika nolemts atkāpties un fronti noturēt pie dabīgā 
šķēršļa – Ventas.

http://www.auce.lv/index.php?id=50764
http://www.auce.lv/index.php?id=51308
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Arī pēc 97 gadiem, kas pagājuši kopš pulkveža Oskara 
Kalpaka pirmās nozīmīgās kaujas Lielaucē, latviešu 
sirdīs un domās patriotisma liesma nav nodzisusi, 
tāpēc arī šogad, spītējot bargajam ziemas spelgonim, 
16. janvāra pēcpusdienā patriotisku ļaužu pulciņš 
pulcējās pie Oskara Kalpaka pieminekļa, lai pieminē
tu Kalpaka bataljona pirmās kaujas 97. gadadienu.
Piemiņas pasākumu atklāja Auces novada izpilddi
rektora vietnieks guntis Šēfers: “Šis ir tas mirklis, kurā 
mēs varam pakavēties kopā ar sirmgalvjiem un atcerē
ties, cik šī kauja bija nozīmīga visai Latvijas valstij. Tieši 
šeit leišmalē, Lielauces pagastā, pirmā Latvijas armija 
izcīnīja šo Kalpaka bataljona pirmo nozīmīgo kauju. 
Mūsu latviešu puiši prata, gribēja un varēja izrādīt savu 
prasmi nenobīties no izaicinājuma, stājoties pretim 
vismaz četras reizes lielākam pretinieka pārspēkam.” 
Klātesošos uzrunāja arī Dobeles Zemessardzes 51. 
bataljona komandiera p.i. Aivis Vācers, un ar savu 
klātbūtni pagodināja “Daugavas Vanagu” Dobeles 
nodaļas vadītājs Eduards Batuhtins un Latvijas 
Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļas vadī
tājs Laimons Ezergailis.
Pēc svinīgajām uzrunām, ziedu nolikšanas, vairā
ku zemessargu apbalvošanas ar izdienas zīmēm un 
Zemessardzes komandiera III pakāpes Goda zīmes 
pasniegšanas, kā arī jauno zemessargu uzņemšanas 
Zemessardzes rindās visi klātesošie tika aicināti uz 
Lielauces Tautas namu, lai sasildītos ar Lielauces 
Tautas nama vadītājas īpaši sarūpēto liepziedu tēju, 
cienātos ar pašvaldības sarūpētajiem pīrāgiem un 
siltā piemiņā klausītos vēstures liecības, ar ko dalījās 
Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles noda
ļas vadītājs L. Ezergailis.

Meža un gaismas spēles Tērvetē

Vēlaties redzēt, kā izskatās patiešām pasakains mežs? 
Tad dodieties uz “Latvijas valsts mežu” (LVM) dabas 
parku Tērvetē, kur līdzās jaunajam koka tiltam – 
laboratorijai – vērojamas krāsu spēles uz Baltijā dižā
ko priežu fona! Savdabīgo meža un gaismas saspēli 
var vērot katru dienu no pulksten 17 līdz 21. Savukārt 
pastaigu takas parkā izgaismotas līdz plkst. 20.
Tērvetē var izbaudīt arī citus ziemas priekus – slidot, 
pēdot, pakāpties Gaisa takās un piknikot kopā ar Sila 
raganiņu. Visi vērīgie, izveicīgie un aktīvie var pēdot 
LVM dabas parkā Tērvetē katru nedēļas nogali no 
plkst. 12 līdz 15. Pieaugušajiem un bērniem iespējams 
izmēģināt spēkus īpašā trasē, kur tiks pārbaudīta 

gan veiklība, gan erudīcija. Starts, finišs un pēdo
šanas in strukciju meklējiet Rūķu sētā pie rūķenītes 
Čiekurītes! Katru dienu no plkst. 11 līdz 16 Rūķu sētā 
ikvienu sagaida Rūķu māmiņa vai tētis, mudinot gan 
lielus, gan mazus lasīt dabas vēstules. Savukārt tos, 
kam tīk nedaudz ekstrēmas izjūtas, nedēļas nogalēs 
no plkst. 12 līdz 15 aicina Laimīgās zemes Gaisa takas – 
desmit metrus virs zemes veidotā virvju trase kokos. 
Tā ir iespēja iejusties rakstnieces Annas Brigaderes 
radītā pasaules atklājēja Sprīdīša ādā, dodoties aiz
raujošā ceļojumā uz Laimīgo zemi. Gaisa takās gaida 
tikšanās ar Meža māti, Lutausi, cīņa ar pašu Nelabo un 
citi aizraujoši prieki.
Jāpiebilst, ka “Latvijas valsts mežu” dabas parks 
Tērvetē izdevis īpaši bērniem veidotu bukletu “Ejam 
kopā pasakā!”, kurā dažādi uzdevumi mijas ar inte
resantiem, īsiem faktiem par Tērvetes dabas parku. 
Liela izmēra fotogrāfijas, teksts ar drukātiem burtiem, 
parka mākslinieces Liānas Šulces ilustrācijas aicina 
mazuļus kopā ar vecākiem doties plašākajā pasaku 
pasaulē Ziemeļeiropā.

Sveču mēnesī – ar Dobeles sveču liesmām

Sveču mēnesis Dobelē ienācis ar uzņēmuma “Baltic 
Candles Ltd.” rīkoto Sveču liesmu simfoniju un sveču 
izstādi “Iededz gaismu!” Dobeles Amatu mājā.
Dobele pamatoti tiek dēvēta par sveču galvaspilsētu, 
jo sveces te tiek ražotas kopš 1969. gada. Dobelnieku 
sveču liešanas tradīcijas jau 20 gadus turpina SIA 
“Baltic Candles Ltd.”. Par godu uzņēmuma jubilejai 
un Sveču mēnesim tā darbinieki ieplānojuši vairākas 
svētku aktivitātes dobelniekiem un pilsētas viesiem. 
Diemžēl 2. februāris – Sveču diena jau garām, kad 
laukumā pie firmas veikala varēja noskatīties Sveču 
liesmu simfoniju, taču vēl līdz 13. februārim notiks 
veikala jaunā sortimenta iepazīšanas akcija “Pērc 
divas sveces un trešo saņem par brīvu!”. Citādas sve
ces februārī skatāmas Dobeles Amatu mājā, kur no 
līdz 5. martam apmeklētājus gaida radošās dzīves stu
dijas “Alfa jums” ekoloģisko sojas vaska sveču izstāde 
“Iededz gaismu!”.

Jelgavā atklāta Meža un ūdens resursu zinātniskā 
laboratorija
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inže
nieru fakultātē (LLU LIF) svinīgi atklāta Meža un ūdens 
resursu zinātniskā laboratorija, kas aprīkota ar pasau
les līmeņa iekārtām. Jaunatklātās laboratorijas izveidei 

http://www.tervetesnovads.lv/Jaunums/meza-un-gaismas-speles-tervete/
http://www.dobele.lv/upload/turisms/zinas/sveces_016.jpg
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LIF telpās, izmantojot ERAF finansējumu un LLU līdz
finansējumu, ieguldīts ap 1,1 miljons eiro. Iekārtas 
ļauj veikt padziļinātus ūdens aprites un meliorācijas 
pētījumus, kā arī iesaistīties starptautiskos pētījumos.

Laboratorija izveidota, reorganizējot LLU aģentūru 
“Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts” 
un LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātnisko 
laboratoriju. Abas reorganizētās laboratorijas apvie
notas, izveidojot Meža un ūdens resursu zinātnisko 
laboratoriju, kam dots tāds pats nosaukums, kāds 
ir ES ERAF projektam “Meža un ūdens resursu valsts 
nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras 
attīstība”.
Ar projektā iegādātajām iekārtām var veikt ūdens 
līmeņa monitoringu ar plašu datu nolasīšanas intervā
lu, hidroloģisko raksturlielumu aprēķinus un mode
lēšanu, ūdensobjekta gultnes un caurplūduma trīs
dimensionālu skenēšanu, vides sanācijas projektu 
izstrādi, izmantojot fitoremediācijas metodi, emulsiju 
mērījumus pasūtītāja objektā, ūdens kvalitātes un 
augsnes mitruma monitoringu, izveidot kompleksus 
gruntsūdens līmeņu pētījumu monitoringa objektus, 
noteikt grunts filtrācijas koeficientus un veikt citas 
darbības.
Jauniegādātās laboratorijas iekārtas ir vērtīgs iegu
vums ne tikai Latvijas zinātnei kopumā, bet arī LLU 
studentu mācību procesā, piemēram, ainavu arhi
tektiem, veicot meliorācijas sistēmu projektēšanu. 
Jaunajās ierīcēs ir programma, kas ļauj to veikt trīsdi
mensiju formātā.
Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija tika 
atklāta kopā ar grāmatas “Fitoremediācijas iespē-
jas Latvijā” atvēršanas svētkiem. Grāmatā aprakstīta 
ekonomiski izdevīga metode vides piesārņojuma 
mazināšanai.

Foto: Raitis Supe

Jelgavas ziemas piedāvājums gardēžiem “Izgaršo 
vietējo!”
No 5. līdz 7. februārim Jelgavā norisinājās 18. 
Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls, kura laikā 
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) aicināja 
iepazīt pilsētu arī, novērtējot šīs sezonas īpašo ēdienu 
garšas nianses vietējos ēdināšanas uzņēmumos.
Piedāvājums gardēžiem “Izgaršo vietējo!”, kas tapis 
Jelgavas reģionālā tūrisma centra sadarbībā ar Jelgavas 
un Jelgavas novada ēdināšanas uzņēmumiem, aicina 
nobaudīt īpašos ziemas sezonas ēdienus, kuru paga

tavošanā prasmīgi izmantoti Zemgales reģiona ražo
tāju un mājražotāju labumi. Ikviens aicināts novērtēt 
šīs sezonas īpašo ēdienu garšas nianses, apmeklējot 
kādu no astoņiem ēdināšanas uzņēmumiem Jelgavā: 
restorānu “La Tour de Marie”, bistro “Silva”, tējas 
namiņu “Silva”, picorānu “Tami Tami”, ģimenes res
torānu “Hercogs” vai krodziņu “Istaba”, kā arī kafej
nīcu “Zemnieka cienasts” Jaunsvirlaukas pagastā un 
viesu namu “Pūteļkrogs” Zaļenieku pagastā.
Piedāvājumā “Izgaršo vietējo!” radīti vairāki jauni 
ēdieni, ko nobaudīt iespējams līdz 29. februārim. 
Ēdienkartēs iekļauts plašs ēdienu klāsts: brieža gaļas 
sautējums ar sēnēm un kaltētām dzērvenēm, ķirbja 
biezzupa ar bekonu, jēra karē ar dārzeņu simfoniju, 
biešu krēmzupa ar kazas sieru un dārzeņu brusketām, 
cūkas pavēdere ar medus glazūru, dārzeņu čipsi un 
melleņu mērce, asinsdesa ar kartupeļu pankūkām, 
skābo krējumu un brūkleņu ievārījumu, šokolādes 
desa ar grauzdētām ķirbju sēklām un kaltētām dzēr
venēm, siltā ābolu un aprikožu kūka, pasniegta ar 
vaniļas mērci un saldējuma bumbiņu.

Bauskas novada pašvaldībā izveidots jauns ētikas 
kodekss un Janču katoļu baznīca Dāviņu pagastā 
iekļauta aizsargājamo pieminekļu sarakstā

13. janvārī Bauskas novada pašvaldības Izglītības, kul
tūras un sporta lietu komitejā un dienu vēlāk Vides un 
attīstības komitejā atkārtoti tika skatīts lēmumprojekts 
par ētikas kodeksa apstiprināšanu. Deputāti ieteica 
tajā veikt vairākus grozījumus. Kodekss jaunajā redak
cijā tika apstiprināts vienbalsīgi.
Bauskas novada pašvaldības ētikas kodeksu izstrā
dājusi un izskatīšanai deputātiem sagatavoja depu
tāte Inita Nagņibeda. Tam par pamatu ņemts KNAB 
izstrādātais paraugs pašvaldību ētikas kodeksiem. 
Kodeksa mērķis ir sekmēt likumīgu, godprātīgu un 
efektīvu Bauskas novada pašvaldības darbu novada 
iedzīvotāju interesēs, uzlabot darba kultūru un vairot 
novada iedzīvotāju cieņu un uzticību novada pašval
dībai.
Ētikas kodekss nosaka Bauskas novada domes depu
tātu, pašvaldības institūciju un pašvaldības iestā
žu darbinieku, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību 
valdes locekļu un darbinieku profesionālās ētikas 
vērtības un principus, pienākumus un atbildību, kas 
jāievēro attieksmē pret amata pienākumiem, saskar
smē ar pašvaldības apmeklētājiem, sadarbības part
neriem, vadību, padotajiem un kolēģiem. Tas nosaka, 
ka darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ievēro 
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tādus profesionālās ētikas pamatprincipus kā objekti
vitāte, taisnīgums, godprātība, atbildība, profesiona
litāte, atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte.
Plānots, ka Ētikas komisijā strādās pieci cilvēki. Trīs no 
tiem būs sabiedrības pārstāvji – cienītas personas, ko 
iesaka vismaz desmit cilvēku liela grupa.

Ar 2016. gada 15. janvāra Kultūras ministrijas rīkojumu 
Janču katoļu baznīca Bauskas novada Dāviņu pagastā 
ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.
Objekts ir vērtīgs 20. gadsimta trīsdesmito gadu 
būvmākslas paraugs, kam autentisks veidols, fasāžu 
arhitektoniskā kompozīcija, apdare, būvdetaļas, plā
nojums un stilistiski atbilstošs interjers. Ēka ir Latvijas 
lauku ainavā ne tik bieži sastopama attiecīgā laikā 
būvēta kulta celtne ar savdabīgu arhitektonisko vei
dolu, kur izmantoti gadsimta sākuma nacionālajam 
romantismam raksturīgi elementi. Baznīcas apjoms ir 
neatņemama Zemgales ainavas sastāvdaļa un kultūr
vēsturiski vērtīga ēka. Baznīcas iekārtu veido vērtīgi 17. 
un 18. gs. valsts nozīmes mākslas pieminekļi – norā
dīts Kultūras ministrijas rīkojumā par grozījumiem 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Vecumnieku novada Bārbelē izrādīts jaunais 
krieviņu tautas tērps
24. janvārī Bārbeles bibliotēkā tika izrādīts Zemgales 
krieviņu tautas tērps.

Vēstures avotos minēts, ka krieviņi cēlušies no votiem, 
ko 1445. gadā Livonijas ordeņa mestrs Heinrihs Finke 

fon Oferbergs pēc iebrukuma Novgorodas zemē kā 
karagūstekņus atveda uz Lietuvas pierobežu Zemgalē, 
nometināja reti apdzīvotajā Bauskas apkārtnē un 
izmantoja viņu prasmes Bauskas pils būvniecībā. Tiek 
uzskatīts, ka līdz 19. gadsimta otrajai pusei krieviņi 
ieplūda latviešos, atstādami Zemgales ļaužu kultūrā 
un valodā savas iezīmes.
Pasākumu atklāja Bārbeles folkloras kopa “Tīrums” ar 
tautasdziesmu “Māte man solījās, Tālu dot(i), nerau
dāt”. Krieviņu tautas tērpu izrādīja folkloras kopas 
vadītāja Irita Vimba. Tērps ir īpašs ar savu smalku
mu, ko mēģinājušas atdarināt vietējās rokdarbnieces. 
Tērpu darinājušas bārbelietes Dace Žuromska, Velta 
Brazauska un Aija Folkmane.
Projektu “Zemgales krieviņu tautas tērpa rekon
strukcija” īstenojusi biedrība “Zemgales manto
jums” un Bārbeles folkloras kopa “Tīrums” ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda finansējumu un Zemgales plā
nošanas reģiona atbalstu.

Foto: Anda Šimēna

Iecavai liela Ziemassvētku dāvana – Mūzikas un 
mākslas skola un jauniešu centrs
Ar svinīgām uzrunām un muzikāliem priekšnesu
miem 22. decembrī Iecavā tika atklāta rekonstruētā 
ēka un piebūve Grāfa laukumā 1. Pašvaldības lūgtie 
viesi apskatīja Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 
(IMMS) jauno mājvietu un multifunkcionālo jaunat-
nes iniciatīvu centru, kas izvietots ēkas vēsturiskās 
daļas trešajā stāvā.

Jaunbūvi iesvētīja evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Rolands Radziņš. Tā kā jaunatnes cen
tra tapšanā ieguldīti Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas finanšu līdzekļi, atklāšanas lenti kopā 
ar Iecavas novada domes priekšsēdētāju Jāni Pelsi 
un IMMS direktori Inetu Pilverti grieza arī Šveices 
Konfederācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
Markuss Niklauss Pauls Dutli.
Iecavā realizējies liels sapnis – plaša, gaiša būve 
Mūzikas un mākslas skolai un jauniešu iniciatīvām. 
Uzrunājot sarīkojuma dalībniekus, J. Pelsis atgādinā
ja, kāds bijis ceļš līdz sapņa īstenošanai – no bijušās 
Mūzikas skolas direktores Andas Šteinas idejas par 
jaunas ēkas nepieciešamību un Pālena muižas korpu
sa iegādes pirms 11 gadiem līdz pagājušajam gadam, 
kad novada dome rekonstrukcijas projektu noteica 
par 2015. gada pirmo prioritāti.
Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) izpilddirektors 
Valdis Veips un projektu vadītājs Edgars Paulovičs 

http://vecumnieki.lv/uploads/pics/DSC_5880.JPG
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norādīja, ka Iecavā tagad ir pati jaunākā Mūzikas un 
mākslas skola Zemgalē un piektais jauniešu centrs 
šajā reģionā. Tā ir liela uzvara pašvaldībai un liels 
ieguvums iedzīvotājiem.
Skola izvietota divos korpusos. Jaunais korpuss pie
būvēts ēkai, kurā grāfa Pētera Ludviga fon Pālena lai
kos atradās muižas bibliotēka. Tā ir viena no celtnēm, 
kas saglabājusies no senās muižas kompleksa. Jaunās 
piebūves pirmajā stāvā atrodas individuālo nodar
bību telpas, bet otrā stāva telpas paredzētas grupu 
nodarbībām un skolas administrācijas vajadzībām. 
Trešajā stāvā izveidotas māksliniekiem un kerami
ķiem paredzētās telpas. Vēsturiskās ēkas otrajā stāvā 
atrodas koncertzāle. Trešajā stāvā izbūvētās telpas 
nodotas jauniešu centra vajadzībām.

Pieaug deklarēto iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā, 
kur iespēju brīvība
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistra apkopotās informācijas uz 2016. 
gada 1. janvāri, Ķekavas novadā dzīvesvietu deklarējis 
23 181 iedzīvotājs, tas ir, par 393 iedzīvotājiem vairāk 
nekā pērn 1. janvārī.
Tendence palielināties iedzīvotāju skaitam novadā 
vērojama arī šobrīd – šāgada pirmajā mēnesī dzīves
vietu deklarējuši vēl 223 iedzīvotāji. Turklāt jāņem 
vērā, ka diezgan liels iedzīvotāju skaits izvēlas savu 
dzīvesvietu nedeklarēt, līdz ar to reālais Ķekavas 
novada iedzīvotāju skaits ir vēl lielāks.
Tapis jauns Ķekavas novada video – katra vieta ir ar 
savu stāstu, un šis stāsts ir par Ķekavas novadu. Viss 
jaunais ir mūsu dzinējspēks. Pamatā ir cilvēks – tas, 
kurš grib, var, domā, mēģina un dara.
Ķekavas novada bagātība ir meži, kas aizņem pusi 
no novada teritorijas un pilda Latvijas galvaspilsētas 
Rīgas zaļo “plaušu” funkcijas. Dabas plašumi, kultūras 
daudzveidība un aktīvās atpūtas iespējas vienkopus 
sadzīvo ar izveidoto infrastruktūru uzņēmējdarbības 
un izglītības attīstībai.
Ķekavas novada video veidoja aģentūra “BOOB” 
pēc Ķekavas novada pašvaldības pasūtījuma. 
To var skatīt šeit: https://www.youtube.com/
watch?v=Q4vLuknhIXc.

Sākti Ķekavas sākumskolas trešās kārtas būvdarbi
Ķekavas novada pašvaldība janvāra trešajā nedē
ļā saņēmusi Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomes oficiālo atbildi, 
kurā apstiprināta aizņēmuma izsniegšana pašvaldībai 
Ķekavas sākumskolas trešās kārtas būvniecībai.
Kopējās izmaksas Ķekavas sākumskolas trešās kārtas 
būvniecībai ir 10,1 miljons eiro, no tiem aizņēmums 
no valsts – aptuveni 7,6 miljoni, 25% jeb 2,5 miljonus 
no kopējās summas segs pati Ķekavas novada pašval
dība, 2016. gadā šim mērķim ieplānojot 1,6 miljonu, 
bet 2017. gadā – aptuveni 934 000 eiro.
Ķekavas sākumskolas trešajā kārtā tiks izbūvēta sporta 
zāle ar 500 skatītāju sēdvietām tribīnēs un laukumu 
florbolam, volejbolam, basketbolam, rokasbumbai 
un citiem sporta veidiem, lielais peldbaseins ar čet
riem 25 m gariem celiņiem un 140 skatītāju sēdvietām 

tribīnēs un bērnu baseins peldētprasmes apguvei. 
Paredzēts, ka šo skolas infrastruktūru no mācībām 
brīvajā laikā varēs apmeklēt ne tikai pārējo skolu 
skolēni un Sporta skolas audzēkņi, bet arī novada 
iedzīvotāji.
Līdz ar aizņēmuma saņemšanu Ķekavas novada paš
valdība var dot “zaļo gaismu” būvniekam uzsākt tre
šās kārtas būvniecības sagatavošanas darbus.
Jāatgādina, ka 2015. gada janvārī atklāja Ķekavas 
sākumskolas otro kārtu. Pēc tam tika sagatavoti 
nepieciešamie dokumenti un tehniskā specifikācija 
iepirkuma izsludināšanai uz Ķekavas sākumskolas 
trešās kārtas būvniecību. Iepirkumā uzvarēja būv
firma SIA “Abora”, kas būvēja arī skolas abas pirmās 
kārtas. Līgumu par Ķekavas sākumskolas trešās kārtas 
būvniecību 2015. gada 18. augustā parakstīja domes 
priekšsēdētājs Andis Damlics un SIA “Abora” valdes 
loceklis Juris Kravalis.
Lai saņemtu aizņēmumu, tika sagatavota nepiecie
šamā informācija Pašvaldību aizņēmumu un galvo
jumu kontroles un pārraudzības padomei saistībā 
ar Ķekavas novada izglītības infrastruktūras objekta 
tehniskā projekta “Ķekavas sākumskolas 3. kārtas 
būvniecība” realizēšanai nepieciešamo ilgtermiņa 
saistību uzņemšanos.

Nodibināts Ķekavas novada fonds

13. janvārī kopā pulcējās domubiedri, lai pilnsapul
cē lemtu par Ķekavas novada fonda dibināšanu ar 
mērķi attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas zie
došanas tradīcijas Ķekavas novadā, sekmēt vietējās 
kopienas izaugsmi, atbalstot iedzīvotājiem nozīmīgas 
idejas.
Fonda dibināšana ir kā turpinājums pērnā gada martā 
notikušajam Ķekavas novada iedzīvotāju forumam. 
Gatavību darboties fondā un kļūt par tā dibinātājiem 
pauda 22 dažādu Ķekavas novada sabiedrības sek
toru pārstāvji. Uzņēmumu reģistrā fonds reģistrēts 
2016. gada 27. janvārī.
Fonds piesaistīs ziedojumus no iedzīvotājiem, uzņē
mējiem un citām personām, kam rūp Ķekavas nova
da izaugsme, kā arī radīs iespēju ikvienam iesaistīties 
un līdzdarboties sava novada izaugsmes veicināšanā. 
Par iegūto naudu tiks izsludināti projektu konkur

https://www.youtube.com/watch?v=Q4vLuknhIXc
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vLuknhIXc
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si, kuros varēs pieteikties jebkurš Ķekavas novada 
iedzīvotājs, tādējādi nodrošinot sabiedrībai svarīgu 
projektu īstenošanu neatkarīgi no ārējiem finanšu 
resursiem. Fonda darbība veicinās dažādu sabied
rības grupu – NVO, pašvaldības un privātā sektora 
sadarbību. Fonds nav atkarīgs no kāda konkrēta poli
tiska, ekonomiska vai cita spēka, tas veidos plašas 
partnerības un uzņemas līdera lomu vietējās labdarī
bas un dialoga veicināšanā.
Ķekavas novada fonds darbosies dažādās jomās – 
naudu varēs saņemt gan sociālo jautājumu risinā
šanai, gan vides aizsardzībai, gan kultūras un spor
ta dzīves veicināšanai. Savukārt ziedotāji par savu 
devumu gūs iespēju piedalīties projektu izvērtēšanā. 
Ziedojumi varēs būt ar konkrētu mērķi vai arī vienkār
ši “labiem darbiem”.
Ķekavas novada fonds pievienosies Kopienu fondu 
kustībai. Latvijā šādi kopienu fondi jau veiksmīgi dar
bojas vairākos novados – Talsos, Valmierā, Limbažos, 
Lielvārdē, Alūksnē, Kandavā u.c.
Ķekavas novadā ir vairāki labi piemēri, kā ar vietē
jo iedzīvotāju ziedojumiem tapuši vairāki nozīmīgi 
objekti, kas kalpo sabiedrības vajadzībām vēl tagad, 
piemēram, pagājušā gadsimta sākumā celtais Doles 
Tautas nams, Katlakalna pagasta māja un Tautas nams 
Daugmalē.

Ķekavas novadā pieejams jauns sporta veids – 
spaikbols

6. februārī Daugmales pamatskolā visi sporta entu
ziasti tika aicināti uz iepazīšanās treniņu, bet pirmās 
sacensības notiks 20. februārī Ķekavas sporta klubā.
Spaikbols ir dinamiska spēle četriem spēlētājiem, ko 
var spēlēt gan telpās, gan brīvā dabā. Vispiemērotākā 
vieta spēlei ir smilšaina pludmale, zālājs, sporta zāle 
vai sniegs. Spaikbols ātri apgūstams, un jautrība ir 
garantēta. Tā ir izklaide pa 360 grādiem – tiklīdz 
bumba ir spēlē, tā spēlētājiem vairs nav fiksētu pozī
ciju. Jebkurš spēlētājs var bumbu atsist jebkur – 360 
grādu robežās ap tīklu. Komandā divi spēlētāji.

Salaspilī ielikts jaunā skolas korpusa un peldbaseina 
pamatakmens
22. janvārī, klātesot Salaspils novada pašvaldības 
vadības pārstāvjiem un būvniekiem, topošā vidus

skolas 4. korpusa pamatos tika likts pamatakmens – 
simboliska tradīcija, kas iezīmē būvdarbu uzsākšanu. 
Jau pavisam drīz durvis vērs vēl viens jauns, moderns 
objekts, ko ļoti gaida salaspilieši.
Novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, 
uzrunājot klātesošos, teica: “Jaunajā skolas korpusā, 
ko šobrīd uzsākam būvēt, būs vieta četrsimt vecāko 
klašu skolēniem, piepildīsies arī salaspiliešu senlolotais 
sapnis par baseinu. Ceru, ka jau rudenī varēsim sirsnī
gi pateikties celtniekiem par labi izpildītu darbu. Šeit 
savulaik bija sākts būvēt izklaides centru, turpretī mūsu 
nodomi un mērķis nav izklaide, bet gan daudzpusīga 
izglītība.”
Tradicionāli pamatakmenī tika iemūrēta kapsula ar 
vēstījumu nākamajām paaudzēm, kurā teikts: “Šodien 
Salaspils 1. vidusskolas topošā 4. korpusa pamatos mēs 
iemūrējam kapsulu ar vēstījumu nākamajām paau
dzēm. Kopā ar šo vēstījumu kā laikazīmes ieliekam tajā 
arī Salaspils novada karodziņu, avīzes “Salaspils Vēstis” 
22. janvāra numuru un divu eiro monētu ar stārķi, jo 
stārķis daudzu tautu ticējumos ir tas, kas atnes bērnus, 
un šī ēka taps, īpaši domājot par viņiem. Mūsu svarīgā
kais uzdevums ir nodrošināt bērniem izcilas un daudz
veidīgas izglītības iespējas tagad un nākotnē. 2012. 
gadā pašvaldība iegādājās šo uzsākto, bet nepabeigto 
būvi, un jau tad bija skaidrs, ka te ir jābūt mācību tel
pām un baseinam. Šāgada 5. janvārī Salaspils novada 
pašvaldība noslēdza līgumu par skolas 4. korpusa un 
peldbaseina izbūvi Salaspilī, Ceru ielā 1. Ēkā atradīsies 
1. vidusskolas ceturtais korpuss ar vidusskolas klašu 
telpām, arī moderni ķīmijas, fizikas, darbmācības un 
citi kabineti. Piepildīsies salaspiliešu ilgi lolotais sap
nis – ēkā būs arī baseins. Jaunais skolas korpuss kopā 
ar abām vidusskolām, stadionu un sporta halli veidos 
mūsdienīgu un sakoptu izglītības un sporta centru, kur 
izaugs daudzas jauno salaspiliešu paaudzes. Šodien 
vēlam, lai ēka pārtop jaunā kvalitātē un kļūst izturīga, 
ērta un skaista, lai ilgi kalpo Salaspils novada iedzīvo
tajiem, savukārt salaspiliešiem novēlam neatlaidību arī 
turpmāk, īstenojot vispārdrošākās idejas un sapņus.”
Vēstījumu parakstīja novada domes priekšsēdētājs 
Raimonds Čudars, būvfirmas SIA “Modus būve” val
des priekšsēdētājs Jānis Sprūga un nākamā ēkas 
saimniece – Salaspils 1. vidusskolas direktore Vera 
Kalniņa.
“Šis ir emocionāls brīdis skolēniem, skolotājiem un vecā
kiem – visiem. Mēs vienmēr meklējam ko zīmīgu, un šis 
jaunais korpuss top zīmīgi – šo kapsulu ieliekam skolas 
pusgadsimta jubilejas priekšvakarā. 2017. gadā skolai 
apritēs 50 gadu. Šī svētība nāks mums līdzi ar labām 
domām un darbiem, lai vienmēr varam teikt, ka izglītība 
Salaspilī ir patiesi augstā līmenī,” tā svinīgajā brīdī teica 
skolas direktore.
Svētību topošajai skolai deva arī prāvests gaitis 
Dubults un mācītājs Krišjānis Bulle. “Dievs nekad 
nesvētī grēku un paviršību, tāpēc nepietiks tikai ar svētī
bu, ko lūgsim šodien. Darbs būs arī jāpadara pēc visla
bākās sirdsapziņas gan pasūtītājiem, gan izpildītājiem, 
lai ar godu un drošu sirdi varētu skatīties viens otram 
acīs. Uz to lai Dievs mūs svētī,” tā klātesošos uzrunāja 
K. Bulle.
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Kapsula tika ievietota ēkas pamatos, un ikviens no 
klātesošajiem varēja pielikt roku tās iebetonēšanā, 
arī 1. vidusskolas skolēni, kuri jau nākamgad uzsāks 
mācības jaunajā ēkā. Savukārt jauno baseinu salas
pilieši varēs iemēģināt drīz pēc ēkas nodošanas – jau 
šogad.

Izdota Ikšķiles Kābeļu kalnam veltīta brošūra
2015. gada nogalē izdota jauna brošūra, kas veltīta 
Ikšķiles Kābeļu kalnam – līvu uzkalniņu kapulaukam. 
Brošūru veido trīs raksti un vairākas fotogrāfijas, kas 
atklāj vietas vēsturi un ļauj ieskatīties nākotnē veica
majos darbos, lai šī vieta nepazustu.

Brošūras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ne 
tikai unikālai vēstures liecībai, bet arī tam, kādā stā
voklī atrodas liela daļa Latvijas kultūras mantojuma, 
kas sabiedrības acu priekšā strauji iet bojā. Lai pār
trauktu vispārīgu teritorijas aizaugšanu ar krūmiem, 
apturētu pastāvīgas mantraču aktivitātes senkapos, kā 
arī kalna piemēslošanu ar sadzīves atkritumiem, pērn 
tika uzsākti sistemātiski Kābeļu kalna sakopšanas un 
aizsargāšanas darbi.
Brošūras izdošanu finansējusi Ikšķiles novada pašval
dība. To bez maksas var saņemt kultūras mantojuma 
centrā “Tīnužu muiža” un Ikšķiles tūrisma informāci
jas centrā.

Atklāta rekonstruētā Ogres tehnikuma ēka
6. janvārī pēc rekonstrukcijas oficiāli tika atklāta 
jaunā profesionālās izglītības kompetences centra 
“Ogres tehnikums” ēka Ikšķiles novada Tīnūžu pagas
ta “Aizupēs”.
ERAF projekta “Ogres tehnikuma infrastruktūras attīs
tība un mācību aprīkojuma modernizācija” īstenoša
nas kopējās izmaksas bija 12 632 827 eiro. Projektā 
ietilpa tehnikuma rekonstrukcija un jaunas ēkas 
būvniecība, mācību korpusa rekonstrukcija, angāra 
būvniecība, mācību iekārtu, aprīkojuma un tehno
loģiju iegāde un uzstādīšana, izglītības programmu 
modernizācija, informācijas tehnoloģiju (IT) iegāde 
un uzstādīšana, bibliotēkas modernizācija un tehnis
kā projekta izstrāde.
Svinīgajā pasākumā tā vadītājs Ogres tehnikuma 
Multimediju dizaina izglītības programmas 2. kursa 
audzēknis Alens Līdaks nolasīja Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa apsveikumu, kurā uzsvērts, ka 
rekonstrukcijas un modernizācijas darbi uzlabos pro

fesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību reģionā, 
ļaujot tehnikuma audzēkņiem mācīties motivējošā 
mācību vidē.
“Jebkurā politikā, tajā skaitā arī izglītības politikā, ir vai
rāki līmeņi. Viens līmenis ir domāt lielus sapņus, nebai
dīties izvirzīt augstus mērķus, bet šiem lielajiem mēr
ķiem vērtība ir tikai tad, ja tos izdodas īstenot. Šī skola 
ir apliecinājums spējai ne tikai sapņot lielus sapņus, bet 
arī prasmei šos sapņus īstenot,” atklāšanas pasākumā 
teica izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Ogres tehnikumu sveica arī Ogres novada pašvaldī
bas vadības pārstāvji – domes priekšsēdētājs Artūrs 
Mangulis un viņa vietniece izglītības, kultūras un 
veselības lietu jautājumos Ineta Tamane. Savukārt 
tehnikuma direktore Ilze Brante uzsvēra: “Mēs esam 
lepni, par to, kas ir paveikts. Paldies Izglītības un zinātnes 
ministrijai par atbalstu grandiozā projektā īstenošanā!”

Svinīgo lenti pārgrieza izglītības un zinātnes ministre 
Mārīte Seile, Ogres novada domes priekšsēdētājs 
Artūrs Mangulis, Ikšķiles novada domes priekšsē
dētājs Indulis Trapiņš, Valsts izglītības un attīstī
bas aģentūras direktore Dita Traidās, Zemkopības 
ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds 
Ozols, SIA “Skonto būve” valdes locekle Māris Kvite, 
arhitektu biroja SIA “Ozola&Bula” arhitekte Andra 
Bula, Ogres tehnikuma padomes priekšsēdētājs un 
SIA “Hansa Matrix” valdes loceklis Aldis Vagulis un 
Mežsaimniecības tehniķa profesionālās kvalifikāci
jas otrā kursa audzēknis kopā ar skolas direktori Ilzi 
Branti.

Jauna grāmata par Lielvārdes vēsturi un unikāls 
Lielvārdes jostai veltīts izdevums
Sniegotajā 16. janvāra dienā daudzi – gan lielvārdie
ši, gan atbraucēji no citām vietām – mēroja ceļu uz 
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, kur notika grā
matas “Daugavas malā, Ķeguma galā” atvēršana.
Grāmatas autores Dzidra Bļodone, Anastasija 
Neretniece, Rūta Koluža un Anita Streile sagādā
jušas jauku dāvanu muzeja 45. pastāvēšanas gadā 
(dibināts 1970. gada 8. septembrī). Grāmatas maketē
tāja ir Zanne Nemme, un tajā izmantotas fotogrāfijas 
no muzeja krājuma un personiskajiem albumiem. 
Grāmatā ietverta liela daļa Lielvārdes vēstures – noti
kumi, pasākumi, cilvēki.
Interesanto pēcpusdienu ar savu klātbūtni pagodināja 
Andreja Pumpura mazmazdēls Jānis un mazmazmeita 
Ieva. Skaistu priekšnesumu rādīja Lielvārdes mūzikas 
skolas audzēkņi. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidussko

http://www.ikskile.lv/83-joomla/turisms/4183-izdota-ikskiles-kabelu-kalnam-veltita-brosura
http://www.ikskile.lv/cache/a/2aa0495193fe75de932a74431d66ba8a.jpg
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las skolēni un skolotāji vienmēr ar prieku dodas uz 
muzeja pasākumiem, piedalās Andrejdienas dzejoļu 
konkursā un interesantajās mācību stundās par eposu 
“Lāčplēsis”.
Savukārt apgādā “J.L.V.” iznākusi jauna un unikāla grā
mata “Lielvārdes josta”, kas veltīta Latvijas nacionā
lajam lepnumam – Lielvārdes jostai. Josta kā krāsains 
un izteiksmīgs akcents ir būtiska visu Latvijas novadu 
tautastērpu sastāvdaļa, taču tikai Lielvārdes josta radī
jusi tik daudz jautājumu un minējumu.
Izdevums aptver ziņas par jostas vietu latviešu kultū
rā, vēsturē, folklorā, amatniecībā un mākslas zinātnē. 
Lasītājs varēs iepazīt Lielvārdes jostas ornamentus un 
to vērtību. Grāmatā tiek apskatīti jostas darināšanas 
noslēpumi un mēģināts atkodēt tajā ieliktās nozī
mes. Krāšņiem rakstiem bagātā, par jaunlaiku mītu 
kļuvusī Lielvārdes josta rosina iepazīt tās darināšanas 
un nēsāšanas vēsturi un tradīcijas, meklēt saikni ar 
rotājošā raksta semantisko informāciju visas pasaules 
kultūrvēstures kontekstā.
Sarkanbaltā Lielvārdes josta kopā ar sarkanbaltsarka
no karogu ir Latvijas simbols, un šī grāmata ir skaista 
velte Latvijas simtgadei. Grāmatu sastādījusi tautiskās 
un klasiskās mākslas pētniece Raimonda Strode. 
Izdevumu rotā senāko jostu attēli un muzeju mate
riāli.

Foto: Māris Medenis un Irēna Arāja

Lielvārdes novada pašvaldības darbinieki piedalās 
“Kosmiskās zondes” misijā
27. janvāra vakarā Lielvārdes novada pašvaldības dar
binieki 16 cilvēku sastāvā ieradās izziņas un ekspe
rimentu centrā “Lielvārdi”, kur tika aizvadīta pirmā 
“Kosmiskās zondes” nodarbība un izpildīta kosmiskā 
misija.

Sadaloties piecās komandās, pašvaldības darbinie
kiem vispirms bija jāpierāda erudīcija dažādās zināt
ņu jomās, atbildot uz jautājumiem par kosmosu, 
anatomiju, mikropasauli un ģeogrāfiju. Tālāk jau ar 
erudīcijas viktorīnā nopelnītajiem punktiem nācās 
ķerties pie pārdomātas un stratēģiskas plānošanas, 
kādus materiālus “iegādāties”, lai varētu izpildīt misi
jas uzdevumu – komandas darbā izveidot kosmisko 
zondi un veiksmīgi nosēdināt to uz planētas “X”. 
Galvenais – lai vairāku metru kritienā izdzīvotu traus
lais “kosmonauts”.
Šis pasākums arī pašvaldības darbiniekiem ļāva maz
liet vairāk iepazīt citam citu un jauki pavadīt darba
dienas vakaru.

Uzcelts garīgs piemineklis Viļņa Plūmes piemiņai 
un nosauktas jaunās Aizkraukles novada goda 
pilsones
Ilggadējā Aizkraukles mēra Viļņa Plūmes līdzgaitnieki 
un paveiktā cienītāji ir uzcēluši viņam garīgu pie
minekli – izveidojuši stipendiju fondu, kas turpmāk 
ik gadu atgādinās par V. Plūmes vērtībām, kādam 
talantīgam Aizkraukles jaunietim dodot iespēju iegūt 
augstāko izglītību.
Pateicoties vairākiem ziedojumiem pašā 2015. gada 
nogalē, ir sasniegts pirms četrarpus gadiem uzstā
dītais mērķis – “neaizskaramā fondā” savākt 50 000 
eiro, kas tiek noguldīti Latvijas valsts obligācijās un no 
izmaksātajiem procentiem garantē mūžīgu stipendi
jas pastāvēšanu un Viļņa Plūmes piemiņu.
Ieceri par garīgu pieminekli Vilnim Plūmem palīdzē
juši īstenot vairāk nekā 1500 cilvēku no visas pasau
les – gan labdarības koncertu un sporta pasākumu 
apmeklētāji, gan ziedotāji un atbalstītāji. Koncertos 
bez atlīdzības uzstājušies daudzi Aizkraukles pašdar
bības kolektīvi un jaunie mākslinieki, kā arī tādi atzīti 
mūziķi kā Raimonds Pauls, Lauris Reiniks, Gacho, 
Baumaņu ģimene u.c.
Īpaša loma pieminekļa “celtniecībā” ir uzņēmējam 
Jurim Sprukulim – viņš pirmais 2011. gada pavasarī 
stipendijas idejas prezentācijas pasākumā skaļi pauda 
atbalstu šai idejai un solīja sniegt finansiālo palīdzību. 
Ar saviem ziedojumiem piemineklim tapt palīdzējuši 
132 zināmi, kā arī vairāk nekā 1300 anonīmu ziedo
tāju, kuri iegādājušies biļetes uz labdarības koncer
tiem vai izmantojuši ziedojumu kastītes. Vismaz 40 
no ziedotājiem savu artavu devuši vairākkārt. Īpašs 
paldies lielākajiem ziedotājiem – SIA “Pakavs” un 
“AKZ”, Lijai Bergmanei un Fluhu ģimenei no Vācijas 
pilsētas Epšteinas. Lielu organizatorisko darbu pavei
kusi Aizkraukles novada dome, īpaši Leons Līdums 
un Anta Teivāne. Savukārt laikraksts “Staburags” allaž 
plaši informējis aizkraukliešus par stipendijas aktua
litātēm.
Kamēr tika vākti ziedojumi “mūža stipendijai”, ģime
ne no saviem līdzekļiem ik gadu pasniedza stipen
diju kādam, kuram tā ļoti nepieciešama. Pateicoties 
stipendijai, 2011. gadā Jūlija Šapolovska uzsāka un 
2014. gadā sekmīgi pabeidza studijas RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultātē, savukārt 2012. gadā 
Edgaram Prozorovskim un 2013. gadā Līvai Porietei tas 
ļāva sākt sarežģīto ceļu uz ārsta profesiju. 2014. gada 
stipendiāts Gunārs Svenčs studē RTU uzņēmējdarbī
bas un vadīšanas programmā, kamēr 2015. gada sti
pendiāte Jolanta Graudone uzņemta jaunizveidotajā 
un ļoti perspektīvajā adaptronikas programmā RTU. 
Visi studē budžeta vietās, bet ikmēneša stipendija 185 
eiro apmērā nodrošina nokļūšanu Rīgā, uzturēšanos 
un citu sadzīves izdevumu segšanu.
Saziedoto “mūža stipendiju” 50 000 eiro apmērā 
pieredzējušais Vītolu fonds noguldīs un nodrošinās, 
lai ik gadu viens vidusskolas beidzējs no Aizkraukles 
saņemtu stipendiju kvalitatīvām studijām. Vītolu 
fonda neaizskaramajā kapitālā kopumā noguldīti vai
rāk nekā 5,4 miljoni eiro, un tas garantē vairāk nekā 50 
līdzīgu mūža stipendiju uzturēšanu.
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Lai arī piemineklis uzcelts, kā iecerēts, tomēr ļoti 
iespējams, ka vairākas iesāktās tradīcijas turpināsies. 
Tā, piemēram, liels skaits jauniešu izrādījuši vēlmi arī 
šogad piedalīties līdzīgā labdarības skrējienā tāpat kā 
pērn. Ja būs interese, ģimenes pārstāvji sola turpināt 
iesākto un, ja būs ziedotāju atsaucība, iespējams, 
varēs sarūpēt stipendiju pat diviem aizkraukliešiem 
ik gadu.

10. janvārī, Aizkraukles dibināšanas 49. gadadienā, 
par ieguldījumu mākslā, novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšanā un Aizkraukles vārda popu
larizēšanā Latvijā un pasaulē zīmola “SkujaBraden” 
māksliniecēm Ingūnai Skujai un Melisai Bradenai 
tika pasniegts augstākais Aizkraukles novada pašval
dības apbalvojums – goda nosaukums “Aizkraukles 
novada goda pilsonis”.
Ingūna Skuja dzimusi Aizkrauklē, un viņas vārds par 
Latvijas keramikas zīmolu kļuva 90. gados. 90. gadu 
beigās viņa uzsāka sadarbību ar mākslinieci Melisu 
Bradenu no Kalifornijas. Jau vairāk nekā 20 gadus kopā 
strādājot, viņas ir pazīstamas visā pasaulē kā māksli
nieces – keramiķes, zīmola “SkujaBraden” ekstrava
ganta un brīva radoša gara tandēms. Mākslā skartās 
tēmas ir sociāli un politiski mūsdienīgas. Aizvadītajā 
gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu realizēti 
ar šo zīmolu saistītie trīs projekti: Ingūnas un Melisas 
darbu izstāžu sarīkošana desmit dažādās Latvijas vie
tās, “Rotko centrā”, Rīgas biržā, galerijā “Bastejs”, Rīgas 
porcelāna muzejā un citur. Aizkrauklietes Ingūnas 
Skujas un amerikānietes Melisas Bradenas zīmola 
“SkujaBraden” darbi atrodas daudzos pasaules muze
jos un privātajās mākslas kolekcijās.

Vides risinājumu institūts prezentējis Daugavas 
izpētes rezultātus
25. janvārī Kokneses novada domes zālē pulcējās 
Kokneses, Pļaviņu, Salas, Krustpils, Aizkraukles un 
Jaunjelgavas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
pārstāvji, “Latvenergo” un reģionālā vides dienesta 
pārstāvji, uzņēmēji, zemnieku saimniecību īpašnieki, 
makšķernieki un dažādu biedrību biedri, lai iepazī
tos ar Vides risinājumu institūta izstrādātā Pļaviņu 
ūdenskrātuves zivju resursu pētījuma rezultātiem.

Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks Matīss 
Žagars izklāstīja galvenos secinājumus par barības 
bāzi, zivju vecumu un struktūru un galvenajiem antro
pogēnajiem faktoriem, kas ietekmē šo procesu mijie

darbību. Pļaviņu ūdens
krātuvē ir vidēja zivju 
daudzveidība, to barības 
bāze pietiekama, ūdens 
ķīmiskais stāvoklis atbilst 
normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām 
un normālai ūdens kva
litātei.
Pēc pētījuma prezentāci

jas notika diskusijas, kurās apsprieda turpmāk veica
mos pasākumus efektīvai Daugavas apsaimniekoša
nai – pastiprināta inspektoru piesaiste makšķernieku 
kontrolei, zivju mazuļu ielaišana, Pļaviņu hidroelek
trostacijas līmeņu regulēšanas režīma nodarītais kai
tējums zivju resursiem un izraisītā krastu erozija, turp
mākie vienota tūrisma piedāvājuma attīstības plāni, 
kā arī citi ar ūdenstilpi saistīti jautājumi. Pētījuma 
rezultātā izstrādātie zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi būs kā pamats turpmākām darbībām – 
finansējuma piesaistei, resursu aizsardzībai un sagla
bāšanai un sabiedrības informēšanas pasākumiem.

Izveidota digitāla karte par tūrisma iespējām un 
tūrisma buklets par pilskalniem Pļaviņu novadā
Pļaviņu novada ģimnāzijas 11. klases skolniece Laura 
Krūmiņa sadarbībā ar Pļaviņu novada Tūrisma infor
mācijas centru savā zinātniski pētnieciskajā darbā 
izveidojusi digitāli skatāmu karti “Tūrisma iespējas 
Pļaviņu pilsētā”.
Šajā darbā ikviens tūrists var aplūkot Pļaviņu dabas 
un vēsturiskos objektus un izzināt, ko gar saviem 
krastiem nes diženā Daugava. Katram objektam pie
vienota īsa un kodolīga informācija, bet plašāk par šo 
objektu izcelsmi var lasīt zinātniski pētnieciskā darba 
teorijas sadaļā.

Savukārt Pļaviņu novada ģimnāzijas 11. klases audzēk
ne Diāna Bariņa sadarbībā ar Pļaviņu novada Tūrisma 
informācijas centru savā zinātniski pētnieciskajā 
darbā izveidojusi tūrisma bukletu par pilskalniem 
Pļaviņu novadā, kas ir taustāmā – papīra formātā un 
domāts cilvēkiem, kam nav pieejamas interaktīvās 
mājaslapas izmantošanas iespējas, un arī kā vērtīgs 
materiāls tūristiem un novada apceļotājiem.
Bukletā ietilpst divas kartes – Pļaviņu novada karte ar 
apzīmējumiem un pilskalnu atrašanās vietas karte. 
Katra pilskalna aprakstam pievienota īsa un kodolī

http://www.aizkraukle.lv/images/news/1729.jpg
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Nr. 1 • 2016. gada janvāris

LOGS 35

ga galvenā informācija, raksturota pilskalnu atraša
nās vieta, izveidošanās laiks, apdzīvotība, pilskalnā 
veiktie arheoloģiskie izrakumi un statuss mūsdienās. 
Tūrisma bukletā iekļautas arī tūrisma ikonas, kas 
norāda, kādas vēl tūrisma un atpūtas iespējas ir pils
kalnu tuvumā.

grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki” atvēršanas svētki
Zinovijas Zimovas grāmatas “Jēkabpils vecticībnieki” 
pārlapošana notika Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē 
29. janvārī.

Novadpētniece un vēstures skolotāja Zinovija Zimova 
nupat klājā nākušo apjomīgo pētījumu par Jēkabpils 
vecticībniekiem veltījusi tēvu un vectēvu piemiņai. 
Grāmatas ievadā autore raksta: “Mazās pilsētiņas 
pirmo apmetnieku trīs vai četru pēdējo paaudžu vārdi, 
senais lūgšanu nams, kas bija viņu garīgās un sabiedris
kās dzīves centrs, kopējās rūpes un raizes, senās tradīci
jas un iekārta, ko aizvien vairāk izklīdināja 20. gadsimta 
vētras – to visu ar drukātu vārdu palīdzību vēl varam 
atstāt par atmiņu 21. gadsimta paaudzei.”
2003. gadā krievu valodā publicētais pētījums, papil
dināts un tulkots latviešu valodā, tagad lasāms grāma
tā abās valodās. Tajā uzzinām par vecticībnieku pras
mi saglabāt savu valodu, ticību, garīgo mantojumu 
un par tradīcijām un sadzīves īpatnībām, vairāk nekā 
300 gadu dzīvojot un strādājot līdzās citu tautību un 
ticību cilvēkiem Jēkabpilī.
Grāmatas atklāšanas pasākumā varēja ieskatīties grā
matas fotoalbumā un ieklausīties grāmatas lasīju
mos latviešu un krievu valodā. Pasākumu organizēja 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka.

ginesa rekorda kāzās gaisa balonā precēsies 50 pāru

Foto: panoramio.com

“Latvijā ir 50 neatkārtojami un brīnišķīgi pāri, kas, pre
coties lidojuma laikā gaisa balonā, 14. februārī Jēkabpilī 
uzstādīs pasaules Ginesa rekordu. Visi pāri ir interesanti, 
neparasti un ļoti atšķirīgi, taču viņiem visiem ir arī kopī
ga iezīme – mīlestība vienam pret otru,” informē bied
rības “Sky Amazons” valdes priekšsēdētāja Inga Ūle. 
“Kopumā uz precēšanos gaisa balonā portālā Skaties.
lv bija pieteicies gandrīz divreiz lielāks pāru skaits. 
“Sākotnēji šķita gandrīz neticami, ka ir simts pāru, kas 
vēlas precēties 14. februārī, vēlas to darīt lidojuma laikā 
gaisa balonā un vēlas piedalīties Pasaules Ginesa rekor
da kaldināšanā.”
Gada nogalē notika tikšanās ar pāriem un individu
ālas pārrunas ar mērķi iepazīt katru pāri klātienē un 
labāk izjust un izzināt viņu motivāciju dalībai šajā pro
jektā. Šobrīd var secināt, ka trakajam piedāvājumam 
lielākoties pieteicās stabili pāri, kas kopā nodzīvojuši 
ne vienu vien gadu, pat gadu desmitus un ir uzaudzi
nājuši bērnus, taču dažādu iemeslu dēļ līdz kāzām 
nav tikuši. Pāru vidū ir gan pavisam jauni cilvēki, kas 
tikai nupat pārkāpuši 20 gadu slieksni, gan arī cienī
jama vecuma kandidāti, kuri kopā nodzīvojuši vairāk 
nekā 20 gadus. Tā nu 14. februārī Jēkabpilī gaidāmas 
ļoti neparastas un daudzkrāsainas kāzas, ko spilgtākas 
vērsīs arī jauno pāru vizuālais noformējums, kas būs 
tālu no ierastā.
I. Ūle piebilst, ka līdztekus pāru atlasei rūpīgs darbs 
īstenots arī ar dzimtsarakstu nodaļu darbiniecēm, 
kurām visi 50 pāri būs arī likuma priekšā jālaulā: 
“Tāpat kā mums, arī dzimtsarakstu nodaļu amatper
sonām šis projekts ir liels izaicinājums, kas sola pama
tīgu darbu, lielu precizitāti un jaunus izaicinājumus. 
Pirmo atbalstu guvām, jau tiekoties ar Tieslietu minis
trijas Dzimtsarakstu departamenta direktori Solvitu 
SaukumuLaimeri. Viņa atzina, ka likumā noteiktās 
administratīvās teritorijas piederības dēļ pati laulāt 
nevarēs un viss īstais darbs būs jāveic dzimtsarakstu 
nodaļu darbiniecēm uz vietas Jēkabpilī. Tomēr amatper
sona izteica vēlmi Ginesa rekorda kāzas vērot klātienē 
un vēl mums izdošanos.”
Neparastās kāzas un pasaules Ginesa rekorda uzstā
dīšana notiks mīlestības tēmai veltītā un Latvijā nebi
jušā ziemas gaisa balonu festivālā “Love Cup 2016”, 
kas no 11. līdz 14. februārim risināsies Jēkabpilī un 
līdzās esošajos Salas, Krustpils un Viesītes novados. 
Festivāls vienkopus pulcēs 30 vadošos balonu pilotus 
no tuvākām un tālākām zemēm. Festivāla kulminācija 
būs 14. februārī – Svētā Valentīna dienā, kad, laulā
joties lidojuma laikā, Latvijā tiks uzstādīts pasaules 
Ginesa rekords – vislielākais vienlaikus lidojumā gaisa 
balonā salaulāto pāru skaits!

Salas novads piedalās “Baltu ceļa” veidošanā
2015. gada nogalē Salas novada pašvaldības sabied
risko attiecību un tūrisma lietu speciāliste pieda
lījās asociācijas “Baltu ceļš” partneru konferencē 
“Starptautiskais/nacionālais kultūras ceļš “Baltu ceļš”: 
izaicinājumi un iespējas” Lietuvā, Šauļu pilsētā.
Dalība šajā pasākumā bija domāta kā pirmais solis 
uz ilggadēju starptautisku sadarbību, veidojot kul
tūras tūrisma ceļu, kas aptvertu vēsturiskās baltu 

http://www.jekabpils.lv/sites/default/files/styles/resize_1600/public/jaunumi/2016/01/6006-aicina-uz-zinovijas-zimovas-gramatas-jekabpils-vecticibnieki-atversanas-svetkiem/vecticibnieki.jpg?itok=uGPTSISy
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apdzīvotās teritorijas. Salas novads ir jo īpaši bagāts 
ar senajām baltu apmetņu vietām, senkapu uzkalni
ņiem, pilskalniem un vēsturiskajām baltu teikām un 
leģendām. Tāpēc novadam radusies īpaša interese 
par ideju veidot “Baltu ceļu” starptautiskā līmenī.
Eiropā veidojas jauni kultūras ceļi. Lai koptu un 
pasaulei parādītu baltu mantojumu, asociācija “Baltu 
centrs” veido kultūras ceļu “Baltu ceļš”. Projektā pare
dzēts aptvert ar baltu vēsturi un kultūru saistītās 
zemes – Lietuvu, Latviju, Poliju, Baltkrieviju u.c. Tā 
mērķis – radīt nosacījumus kultūras jomā strādājošo 
juridisko personu starpreģionu sadarbībai, attīstot 
kultūras tūrismu, saglabājot un aktualizējot vēsturisko 
un etnogrāfisko baltu reģionu kultūras mantojumu, 
kultūras pasākumus, stiprinot vietējās kultūras savda
bību. Kultūras tūrisma ceļš tiks veidots, vadoties pēc 
Eiropas kultūras tūrisma ceļu principiem.
Šā projekta darbības laikā paredzēts savākt plašu 
informāciju par baltu tradīciju saglabāšanu un kop
šanu Lietuvā un Latvijā, apkopot visu informāciju un 
izstrādāt kultūras tūrisma maršrutus.
Baltu kultūras ceļa koncepcija balstās pārliecībā, 
ka tā funkcionalitāti nodrošina veidotāju/īstenotāju 
(“Baltu centrs”) un dalībnieku kopīga darbība. Tā 
locekļi – pašvaldības, to teritoriju kultūras, tūrisma, 
sabiedriskās iestādes, uzņēmumi un organizācijas, 
kultūras un tūrisma resursu valdītāji un pakalpojumu 
sniedzēji, bet partneri – valsts institūcijas, finansiālie 
un informatīvie atbalstītāji.

Viesītes novada pašvaldības delegācija Polijas 
pilsētā Čeladžā
No 18. līdz 22. decembrim Viesītes novada pašvaldī
bas delegācija viesojās sadraudzības pilsētā Čeladžā 
Polijā. Novadu vizītē pārstāvēja novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs, iepirkumu speciā
liste Silvija Eglīte, projektu administratore Agnese 
Kalniņa un autovadītājs Ježijs Matačina, kura poļu 
valodas zināšanas delegācijai lieti noderēja.
Galvenais vizītes mērķis bija piedalīties atjaunotā 
centra atklāšanas ceremonijā un apspriest virzie
nus turpmākajai sadarbībai starp Viesīti un Čeladžu. 
Delegācija tikās arī ar pilsētas iestāžu pārstāvjiem un 
nodaļu vadītājiem, kā arī pārstāvjiem no Ekonomikas 
padomes.
Tāpat vizītes laikā tika parakstīts sadarbības protokols 
starp abām pašvaldībām, ar ko abas puses apliecina 
savu nodomu stiprināt sadarbību starp Viesītes un 
Čeladžas pilsētu kopienām, dažādām iestādēm un 
darbības nozarēm. Parakstītajā dokumentā teikts, ka 
abas pašvaldības vienojas sadarboties ERASMUS+ 
projektu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī citu 
Eiropas Savienības fondu apguvē.

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Dimitrijevs norāda, ka sarunās ar Čeladžas mēru 
Zbigņevu Šaleņecu panākta vienošanās par sadar
bības veicināšanu uzņēmējdarbības jomā, izglītības, 
sporta un kultūras nozarē. Tāpat tiks turpināta līdz
šinējā sadarbība jauniešu vasaras apmaiņas rīkošanā 
starp Viesīti un Čeladžu.

Viesītē uzstādīts LED ekrāns

Decembra nogalē Viesītes pilsētā pie Kultūras pils 
sācis darboties elektroniskais LED ekrāns, kas pare
dzēts iedzīvotāju informēšanai par dažādiem pasā
kumiem un citām aktualitātēm. Uz jaunā ekrāna tiks 
pārraidītas ziņas par plānotajiem pasākumiem nova
dā un Sēlijā, fotoattēli no novada tūrisma objektiem, 
videomateriāli par pašvaldības aktualitātēm, tāpat arī 
novada uzņēmējiem bez maksas būs iespēja publicēt 
informatīvus sludinājumus – par ražoto produkciju un 
sniegtajiem pakalpojumiem.
Ekrāns darbojas diennakts režīmā, tas var darboties 
neatkarīgi no āra gaisa temperatūras un klimatiska
jiem apstākļiem. Lai nodrošinātos pret iespējamo 
vandālismu, ekrāns aprīkots ar videonovērošanas 
kamerām.
LED ekrāns tapis, pateicoties Viesītes komandas 
(Alfons Žuks, Jānis Osis un Kristaps Čibulis) vinnē
tajiem 7000 eiro TV viedspēlē “Ciemos”, un Viesītes 
novada pašvaldības līdzfinansējumam.

Mediķu salidojums Paula Stradiņa skolā

23. janvārī bijušie un esošie Viesītes novada mediķi 
satikās, lai dalītos atmiņās par savu cēlo un īpašo 
amatu, jo medicīnas darbinieki ir tie, kas ar augstu 
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atbildību ārstē, glābj cilvēku dzīvības un vientuļajiem 
dod sabiedrību, piemēram, parunājoties par laikap
stākļiem vai ražu. Tā kā šogad atzīmē profesora Paula 
Stradiņa 120 gadu jubileju, pasākums norisinājās 
Paula Stradiņa skolā.
Lai gan bija ļoti auksts, 20 cilvēku pulciņš devās pie 
piemiņas akmens profesora Paula Stradiņa dzimtās 
mājas vietā. Mediķi un muzeja “Sēlija” pārstāvji nolika 
ziedus, iededza svecītes un kopīgi nofotografējās.
Svinīgajā daļā ar aizkustinošu priekšnesumu uzstā
jās Mūzikas un mākslas skolas 1. klases audzēkņi un 
pedagoģe Nata Šimanauska. Domes priekšsēdētājs 
Jānis Dimitrijevs ieskicēja nākotnes plānus medi
cīnas jomā. Muzeja vadītāja Ilma Svilāne nodeva 
sveicienus no akadēmiķa Jāņa Stradiņa, bet Ligita 
Levinska deklamēja Ārijas Elksnes 1956. gadā uzrak
stīto dzejoli profesoram Paulam Stradiņam, kurā viņš 
salīdzināts ar Raiņa kalnā kāpēju. Profesora mazmeita 
Linda Sosīra un viņas dēls atklāja, ka Viesītē vienmēr 
jūtas kā mājās, kā pie savējiem un tuvajiem. Viņi arī 
apsveica Ilmu Svilāni par nesen saņemto Atzinības 
krustu. Klātesošajiem tika nolasīta vēstule no visu 
cienījamās ārstes Zojas Haitovas.
Pēc nelielas tējas un dzimšanas dienas kliņģera pau
zes mediķi devās ekskursijā pa muzeju, kas daudziem 
no sanākušajiem bijusi arī skola, tāpēc viņus atmiņas 
aizveda līdz skolas laikam. “Annas Brodeles klasē” viņi 
rakstīja vēstuli Zojai Haitovai, lai pateiktos par viņas 
lielo darbu. Liels paldies tika sacīts arī Zentai Milaknei 
no Klauces, kura muzeja krājumam Paula Stradiņa 
skolas kā Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļas veidošanas 
laikā nodeva Klauces medpunkta skapjus un citus 
priekšmetus.
Salidojumā mijās vitālas un smeldzīgas, priecīgas un 
arī skumjākas atmiņas, medicīnas darbinieki atcerējās 
kuriozus ikdienas darbā, kā arī grandiozos pasāku
mus un balles. Muzejs krāj ne tikai priekšmetus, bet 
arī atmiņas, kas bieži vien ir emocionālākas un dzī
vākas nekā lietas. Daudzi no mediķiem bija atnesuši 
fotogrāfijas kā materiālas liecības par notikumiem 
viņu dzīvē.

Ilūkstiešiem – sava novada himna
Noslēdzies Ilūkstes novada himnas izvērtēšanas 
konkurss. Apkopojot rezultātus, par Ilūkstes novada 
himnu kļuvusi dziesma “Ilūkstes novads – Sēlijas 
villaine zaļā”, kuras teksta autore ir Janīna Vagulāne, 
bet mūzikas autore – Inga Kraševska.
Himnas izskatīšanas konkurss notika divos posmos. 
Uz himnas godu pretendēja piecas dziesmas. Pirmajā 
kārtā dziesmas tika nodotas himnas vērtēšanas komi
sijai, kurā piedalījās Daugavpils Universitātes Mūzikas 
un mākslas fakultātes dekāns Ēvalds Daugulis, 
Daugavpils Universitātes Mūzikas katedras vadītājs 
Edgars Znutiņš, Ilūkstes novada latviešu valodas un 
literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja 
Silvija Romaņenkova, Ilūkstes 1. vidusskolas mūzikas 
skolotāja Anita Meikšāne un Ilūkstes novada mūzi
kas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Maija 
Žigajeva.

Noslēdzoties pirmajai kārtai, komisija atzina, ka visās 
dziesmās ieguldīts profesionāls un kvalitatīvs darbs, 
katrā iekodēts savs stāsts, sava izjūta par novadu. 
Tādēļ visas piecas dziesmas tika izvirzītas uz konkursa 
otro kārtu, nododot tautas balsojumam. Tautas simpā
tija pie komisijas vērtējuma saņēma papildu pun ktus, 
kas būtiski varēja mainīt vietu izkārtojumu. Šoreiz tau
tas balsojums saskanēja ar komisijas vērtējumu.
Dziesmu autori saņems Ilūkstes novada pašvaldības 
Pateicības rakstu un naudas balvu (himnai – balva 
1000 eiro apmērā, tautas simpātijai un pārējām dzies
mām – balva 300 eiro apmērā).
Himnas pirmatskaņojums un visu pretendentu apbal
vošana notiks jūlijā Ilūkstes novada svētku svinīgajā 
pasākumā.

Līvānu Baltajā mājā durvis vēris “Mazais ķipars” un 
prezentēta brošūra “Dzīvais stikls”
Biedrības “Baltā māja” pirmajā stāvā iekārtota bērnu 
istaba “Mazais ķipars”, kas izveidota, pateicoties 
Londonas labdarības organizācijas “Giving for Latvia” 
ziedojumam.

Pagaidām bērnu istabā gaidīti bērni kopā ar vecā
kiem, bet jau tuvā nākotnē paredzēts bērnu pie
skatīšanas pakalpojums. “Mazajā ķiparā” ir gaidītas 
mammas un tēti kopā ar atvasēm vecumā no viena 
līdz septiņiem gadiem. Mazajiem sagatavotas koši 
iekārtotas telpas ar izglītojošām rotaļlietām un palīglī
dzekļiem, kas paredzēti fizisko, sensoro un kognitīvo 
spēju attīstīšanai. Tās darinātas no ekomateriāliem un 
ir bērniem, vecākiem un videi draudzīgas. Rotaļlietas 
piemērotas muzikāliem, tehniskiem, sportiskiem, 
aktīviem un zinātkāriem bērniem – tieši tādiem, kādi 
ir mazie līvānieši.
“Mazais ķipars” ir vieta, kur bērniem un vecākiem būt 
kopā, piepildīt laiku ar patiesu klātbūtni, vērtīgu izzi
ņu, dziļu saturu un prieku.

Tieši pirms gadumijas Līvānos, Latgales mākslas un 
amatniecības centrā, norisinājās brošūras “Dzīvais 
stikls. Līvānu stiklinieku stāsti” prezentācija.
Brošūrā ar saviem stāstiem dalījušies 13 bijušie Stikla 
rūpnīcas darbinieki, bet brošūras prezentācija pulcē
ja vairāk nekā 30 interesentus – gan bijušos fabrikas 
darbiniekus, gan pašvaldības iestāžu pārstāvjus un 
Līvānu novada domes vadību.
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Pasākumu atklāja Latgales mākslas un amatniecības 
centra vadītāja un projekta iniciatore Ilze griezāne, 
izklāstot brošūras tapšanu no ieceres līdz tās reali
zācijai. Brošūras tapšanas gaitas pieredzē dalījās arī 
intervētāja – Līvānu novada domes Sabiedrisko attie
cību un ārējo sakaru daļas vadītāja ginta Kraukle, 
savukārt brošūras lietderīgumu un projekta idejas 
ilgtspējīgumu uzsvēra Līvānu novada domes priekš
sēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece 
Aija Usāne.
Brošūra ar Līvānu stiklinieku likteņstāstiem tapusi, 
pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam Latgales kul
tūras programmas projektu konkursā Latgales mākslas 
un amatniecības centra iesniegtajam un apstiprināta
jam projektam “Līvānu stiklotie stāsti”. Brošūra intere
sentiem pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

Aizvadīta “Latgales gada balvas 2015” pasniegšanas 
ceremonija
30. janvārī Preiļu novada Kultūras centrā jau otro 
gadu norisinājās biedrības “Asmu latgalīts” organizētā 
Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija.

Šogad tika saņemti 35 iesniegumi no dažādiem 
Latgales novadiem. Žūrijas sastāvā bija Latgalē atpa
zīstami un godājami cilvēki, kuri no visiem preten
dentiem izvēlējās vienu Latgales balvas ieguvēju. 
Žūrijas priekšsēdētājs bija Daugavpils pilsētas mērs un 
Latgales partijas līdzpriekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.
Balvas pasniedza septiņās nominācijās. Latgales 
Gada aktīvākā jaunieša godā iecelts jaunais uzņē
mējs Staņislavs Maļkevičs. Par Latgales Gada labā
kajiem lauksaimniekiem un “Savas zemes saimnie
kiem” atzīti Inese un Māris Klodāni no Preiļu novada 
Pelēčiem, Latgales Gada uzņēmums ir AS “Preiļu 
siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts, Latgales 
Gada seniora balvu izpelnījusies Viļakas Pensionāru 
biedrības valdes priekšsēdētāja Maija golubeva, 
kura aktīvi piedalās sabiedriskajās aktivitātēs, Latgales 
Gada sirds cilvēka nosaukums piešķirts Daugavpils 
Pestīšanas armijas vadītājam Jānim Sporānam, par 
Latgales Gada varoni kļuvis slavenais sporta veterāns 
un Ginesa rekorda ieguvējs Antons Arnicāns no 
Dagdas, bet Latgales Gada ģimene ir kuplā saime no 
Ilūkstes novada – Olga un Pēteris glaudāni.
Biedrība “Asmu latgalīts” izsaka īpašu pateicī
bu Daugavpils domes priekšsēdētājam Jānim 
Lāčplēsim, Preiļu novada domes priekšsēdētājai 

Marutai Plivdai, Daugavpils novada domes deputā
tei Janīnai Kursītei, Ludzas novada domes priekšsē
dētājai Alīnai gendelei, Daugavpils novada Kultūras 
pārvaldes vadītājai Inārai Mukānei, Riebiņu novada 
domes izpilddirektoram Ārim Elstam, SIA “Antaris”, 
Aglonas novada domei, Daugavpils novada domei 
un Preiļu novada domei.

Preiļu novadā tiek aktivizēta mājražotāju un 
amatnieku darbība
Preiļu novada pašvaldība turpina sarunas ar vietējiem 
mājražotājiem un amatniekiem par tālākas sadarbī
bas iespējām un par mājražošanas kā mazā biznesa 
nozares darbības aktivizēšanu novadā.
26. janvārī uzņēmīgie un aktīvie cilvēki bija sapul
cējušies Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā, kur 
notika domu un viedokļu apmaiņa un diskusija par 
ilgtspējīgas tirdzniecības vietas izveidi amatnieku un 
mājražotāju izstrādājumiem. Visi bija vienisprātis, ka 
nepieciešams turpināt un attīstīt pozitīvo pērnā gada 
nogales pieredzi, kad mājražotājiem un amatnie
kiem ar pašvaldības atbalstu tika piedāvāta tirgošanās 
iespēja tirdzniecības centrā “Oga”. Nākamajā sanāk
smē jāizlemj, kur turpmāk norisināsies tirdzniecība, 
un jāvienojas, vai mājražotāju izstrādājumi būs pie
ejami pircējiem katru dienu vai sākotnēji tikai lielāko 
svētku un pasākumu laikā.
Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā Preiļos, 
tirdzniecības centrā “Oga”, darbojās mājražotāju 
un amatnieku ražojumu un izstrādājumu stends, kur 
varēja iegādāties vietējo produkciju – gan pārtiku, gan 
dažādus amatniecības izstrādājumus. Stenda darbību 
organizēja Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar vie
tējiem uzņēmējiem Ingunu un Aigaru Zīmeļiem, LLKC 
Preiļu nodaļu un Preiļu novada Uzņēmējdarbības 
centru. Vairāki meistari un lauku saimnieki tirgo
ties ar pārtikas un amatniecības izstrādājumiem bija 
ieradušies paši, citi savus ražojumus nodeva tirdz
niecības centra saimnieku pārziņā, kas organizēja to 
pārdošanu. Atsaucība šādai idejai bija gana liela – 23 
uzņēmēji no Preiļu novada un kaimiņu – Vārkavas, 
Aglonas, Līvānu un Riebiņu novada pašvaldībām, kuri 
attīstījuši savu mazo, bet unikālo biznesu, piedāvāja 
bez E vielām tīru pārtiku un oriģinālus amatniecības 
izstrādājumus.
Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante Ineta 
Liepniece aktīvi vēroja, kā noris tirdzniecība un kāds 
ir pieprasījums. 11 dienās, kamēr darbojās stends, 
varēja redzēt, ka vietējā prece ir cieņā un pircēji lab
prāt to iegādājas. Gandarīti bija arī paši mājražotāji, 
jo pirmssvētku laikā viņu izstrādājumiem tika rasts 
noiets uz vietas un nevajadzēja mērot tālo ceļu uz 
lielākiem tirgiem.
Šobrīd noris darbs arī pie Preiļu novada Amatnieku 
biedrības atjaunošanas. 27. janvārī Preiļu novada 
Uzņēmējdarbības centrā kopā bija sanākuši daži 
aktīvie amatnieki, lai pabeigtu biedrības dokumentu 
noformēšanu un iesniegtu tos Uzņēmumu reģistrā. 
Biedrības atjaunošanas iniciatori ir entuziasma pilni 
aktivizēt vietējos amatniekus, lai kopīgi piedalītos 
pasākumos, gadatirgos, rādītu apgūtās prasmes cie
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miņiem un tūristiem, sāktu sarunas par amatu mājas 
izveidi Preiļos.

Jāpiebilst, ka no 15. līdz 18. janvārim Preiļu nova
da uzņēmēji, zemnieki un konsultanti piedalījās arī 
starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārz
kopības izstādē “Zaļā nedēļa”, kas notika Vācijas 
galvaspilsētā Berlīnē. Izstādi apmeklēja 27 dalībnieki, 
kuriem Preiļu novada dome nodrošināja bezmaksas 
autotransportu no Preiļiem uz Berlīni un atpakaļ. 
Izstādes apmeklētāji atzina, ka viņi ieguvuši jaunas 
idejas savas produkcijas iepakojuma noformēšanai 
un jaunu produktu izstrādei.

Skolēnu eseju konkursa “Dagdas novada lepnums 
2015” noslēguma pasākums
Janvāris ir īpašs mēnesis. Tiek nosauktas nominācijas, 
dalītas tādas vai citādas gada balvas, teikti atzinīgi 
vārdi, labos darbus nosaucot un labo darbu veicējus 
godinot. Un labie darbi var būt tik dažādi! Katrs no 
mums var izdarīt kādu lielu vai mazu labo darbu, lai 
palīdzētu cits citam, vecākiem, kaimiņiem, skolotā
jiem, jebkuram cilvēkam, kas dzīvo līdzās mazajā, bet 
mīļajā Dagdas novadā.
Iespēja celt gaismā cilvēkus, kuri to dara Dagdas 
novadā, tika dota jau ceturto reizi ar Dagdas novada 
skolēnu eseju konkursa “Dagdas novada lepnums 
2015” starpniecību. Šajos četros gados skolēni rak
stījuši par 192 novada cilvēkiem un savos darbos 
pauduši mīlestību un atzinību skolotājiem, ģimenes 
locekļiem, izciliem sava aroda meistariem un skolas
biedriem. Šo skolēnu aprakstīto cilvēku labie darbi ir 
piemērs sabiedrībai, bet īpaši nepieciešams pašiem 
skolēniem. Tikai mēs paši varam padarīt pasauli, 
Latviju un savu novadu tādu, lai pašiem būtu prieks 
un lepnums par to.
Skolēnu eseju krājums dāvināts Dagdas pilsētas 
bērnu bibliotēkai. Elektroniskā versijā tas lasāms 
Dagdas novada mājaslapā: www.dagda.lv/Izglitiba/
Konkursi.

Daugavpils novadā iesvētīts Dubnas pagasta 
Kultūras nama folkloras kopas “Atzola” karogs

Dubnas pagasta Kultūras nama folkloras kopas dar
bošanās aizsākās pagājušajā gadsimtā. Folkloras 
kopas dalībnieki bija Dubnas iedzīvotāji, un kopa 

toreiz saucās “Dzirksteleite”. Jāatzīst, ka kādu laiku 
tā pieklusa un gandrīz pārtrauca darbību, līdz dalīb
nieki sameklēja jaunu folkloras kopas vadītāju. Jaunā 
vadītāja Marija Umbraško lika lietā savu lielo darba 
pieredzi un piedāvāja folkloras nosaukumu “Atzola” 
(tulkojumā – atāls).
“Atzolas” dibināšanas datums ir 2007. gada 5. novem
bris, kad dziedātāji no Dubnas un Višķu pagasta sanā
ca pirmo reizi. Ar jauno nosaukumu “Atzolas” kolek
tīvs uzsāka darbību 2008. gada 15. janvārī. Folkloras 
kopas kolektīvs regulāri piedalās pagastu un novadu 
organizētajos sarīkojumos, kā arī ir dalībnieks valstis
ka mēroga pasākumos – Dziesmu un deju svētkos, 
starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”, daudzu 
gadu garumā sadraudzība to vieno ar Lietuvas Zarasu 
kultūras nama folkloras ansambli “Antazave”.
Ar Dubnas pagasta pārvaldes atbalstu folkloras kopa 
ir tikusi pie sava karoga. Skici radījis Jānis Suveizda, 
savukārt karogu uzšuvis Ilūkstes SIA “Lutest” audēju 
kolektīvs.
Ieklausoties folkloras kopas dalībnieku sirds aicināju
mā, tika nolemts, ka karogs ir jāiesvēta, lai radītu ne 
tikai materiālu, bet arī garīgu vērtību, ko varētu sagla
bāt un nodot mantojumā no paaudzes uz paaudzi. 
Karogu iesvētīja prāvests Antons Aglonietis Dubnas 
Vissvētās Jēzus Sirds draudzes kapelā (Varšaveņā). 
Paldies Varšaveņas draudzei, Dubnas pagasta pārval
dei, Daugavpils novada domes un Kultūras pārvaldes 
vadībai par piedalīšanos svinīgajā brīdī!

Daugavpils pilsētas aktualitātes
* Kopš 2014. gada 1. janvāra pašvaldības uzņēmums 
“Daugavpils autobusu parks” strādā jaunā statusā. 
Pēc reorganizācijas tramvaju un pilsētas autobusu 
sabiedriskie pārvadājumi tika nodoti jaunizveido
tajam uzņēmumam “Daugavpils satiksme”, savukārt 
autobusu parks apkalpo komerciālos starptautiskos, 
starppilsētu un vietējos maršrutus. Lai nodrošinātu 
nepārtrauktu transporta kustību un vienlaikus divu 
pilsētas uzņēmumu – pārvadātāju ritošā sastāva apko
pi un remontu, esošajā autobusu parka ražošanas 
bāzē tika veikti dažādi sagatavošanās darbi. Pēdējo 
divu gadu laikā autobusu parkam izdevies saglabāt 
starppilsētu pārvadājumu apjomu. Saskaņā ar līgumu 
ar pasūtītāju – Autotransporta direkciju – Daugavpils 
uzņēmums turpinās tos apkalpot līdz 2020. gada 
beigām.
2015. gads bija jubilejas gads ne tikai Daugavpils 
pilsētai, bet arī autobusu parkam, kam 25. decembrī 
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apritēja 70 gadu. Aizvadītajā gadā uzņēmuma pakal
pojumus izmantoja aptuveni pusotrs miljons pasažie
ru, gada apgrozījums pārsniedz divus miljonus eiro. 
Tehniskais parks papildināts ar 12 autobusiem, no 
kuriem deviņi ir jauni, ražoti Vācijā un Čehijā.
* 2016. gadā Daugavpilī tika reģistrēta un uzsākusi 
darbu jauna jaunatnes organizācija “Street spirit” 
(tulkojumā no angļu valodas – “Ielas gars”). Ideja 
par tās izveidi radās pagājušā gada augustā, kad 
Daugavpils klubi piedalījās ielu kultūras festivālā 
Ventspilī. Iecere guva atbalstu decembrī notikušajā 
pasākumā “Spēcīgāki kopā”, ko organizēja Daugavpils 
pilsētas domes Jaunatnes departaments un Sporta 
pārvalde sadarbībā ar jauniešu nevalstiskajām organi
zācijām. Prezentāciju un diskusiju laikā tika apspries
tas neformālo sporta veidu aktuālās problēmas, to 
attīstības un popularizēšanas perspektīvas, kā arī ielu 
kultūras pārstāvju apvienošanās iespējas.
Šobrīd jaunajā organizācijā ietilpst ap desmit entuzi
astu grupu un klubu, kas pārstāv dažādus ielu kultūras 
un sporta veidus: vingrošanu, skeitbordu, fitnesu, 
dejas, snovbordu, tūrismu un citus. Jaunieši piedalās 
jaunatnes festivālos un pilsētas svētkos, taču ne visi 
var reģistrēties, iegūt juridiskās personas statusu un 
pretendēt uz finansiālo palīdzību. Tagad situācija, 
iespējams, kardināli mainīsies. Savukārt pašvaldības 
speciālisti ir ieinteresēti, lai tiktu izveidots oficiāls lau
kums neformālo sporta veidu popularizēšanai.

Daugavpils Universitāte – pasaules augstskolu 
trīssimtniekā

Nesen publicētajā pasaules augstskolu zaļās politikas 
un ilgtspējības reitingā “Green Metric” par 2015. gadu 
Daugavpils Universitāte (DU) iekļuvusi 300 labāko 
pasaules augstskolu sarakstā, ierindojoties 284. vietā. 
Tas ir otrs labākais rādītājs starp Latvijas augstskolām. 
Augstāku vērtējumu ieguvusi tikai Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU), kas ierindojusies 170. vietā.
“Green Metric” reitingā augstākās izglītības iestādes 
no visas pasaules sarindotas pēc realizētās zaļās 
politikas un ilgtspējības pasākumiem, kuru rezultātā 
mazinās ietekme uz vidi un tiek īstenota ilgtspējīga 
videi draudzīga politika un studijas, kurās iekļauti 
vides aizsardzības un izglītības kursi. Izvērtējot DU, 
augstu novērtēta universitātes energoefektīvā infra
struktūra, videi draudzīga transporta – elektromobiļu 
izmantošana, kā arī aktīvā dalība kvalitatīvas dzīves 
vides kampaņās. Novērtēts, ka DU studējošajiem pie
dāvā vides zinātnes studiju programmu un vides aiz

sardzības kursi iekļauti arī citās studiju programmās. 
DU ne vien uzlabo infrastruktūru, veido modernas 
laboratorijas un telpas, bet arī veicina pētījumus, kas 
saistīti ar vidi un bioloģisko resursu atjaunošanu.
Zaļo domāšanu sekmē arī Daugavpils Universitātē 
izveidotā Ekopadome, kurā studenti un pasniedzēji 
piedalās un organizē visdažādākās aktivitātes sabied
rības informēšanā par zaļu dzīvesveidu, atkritumu 
šķirošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu u.c. DU 
Ekopadome un arī Studentu padome katru gadu 
aicina studentus, darbiniekus un pasniedzējus pie
dalīties orientēšanās un erudīcijas sacensībās “EKO 
skrējiens”, kura laikā dalībnieki veic uzdevumus, kas 
saistīti ar zaļo dzīvesveidu – enerģiju, ūdeni, transpor
tu, atkritumiem, klimata pārmaiņām un vidi.
DU rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis: “Daugavpils 
Universitāte sevi vienmēr ir pozicionējusi kā videi drau
dzīgu augstskolu. Man patiess prieks, ka ar savām 
aktivitātēm, studentu un mācībspēku vienoto izpratni 
par vides jautājumu nozīmīgumu un videi draudzīgo 
politiku mēs spējām apsteigt daudzas pasaulē slave
nas universitātes. Ļoti bieži nevajag lielus līdzekļus, lai 
mazinātu mūsu ietekmi uz vidi, pietiek ar elementārām 
lietām, ko var darīt ikviena augstskola – uzlikt urnas 
atkritumu šķirošanai, informēt studentus un mācībspē
kus par elementāriem energoresursu taupības pasāku
miem, veicināt videi draudzīga transporta izmantošanu, 
nosiltināt ēkas... Turklāt tas var izrādīties viens no vei
diem, kā taupīt mūsu nozarei tik nepietiekamos finanšu 
resursus.”

Daugavpilī prezentēta grāmata “grymstušōs 
saleņas”
Latgales Centrālajā bibliotēkā notika Helēnas 
Laurinovičas-Proņevskas grāmatas “Grymstušōs 
saleņas” prezentācija. Grāmata ir latgaliešu valodā, 
un to izdevusi Daugavpils Latgaliešu biedrība ar 
Daugavpils pašvaldības atbalstu.

Latgaliešu biedrības vadītājs Valdis Lauskis stāsta, ka 
grāmata ir īsta Latgales dzīves enciklopēdija pagā
jušā gadsimta pirmajā pusē. Helēna Laurinoviča
Proņevska (1898–1969) raksta par saviem bērnības 
iespaidiem un ataino latgaliešu ģimenes ikdienu 
Līksnā. Autore dzimusi Līksnas pagastā, mācījusies 
sieviešu ģimnāzijā Pēterburgā, apmeklējusi kursus 
Jekaterinodarā. 1920. gadā atgriezusies Latvijā un 
iestājusies Latvijas Universitātē, kā arī iesaistījusies 

http://www.du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4877
http://www.du.lv/lv/du_zinas_pazinjojumi_apsveikumi/articles/4877
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Latgales studentu organizāciju darbā. Apprecējusies 
ar Jāzepu Laurinoviču, un ģimene sākusi dzīvot 
Rēzeknē. 1944. gadā Helēna LaurinovičaProņevska 
kļuva par atraitni un ar dēliem devās emigrācijā. No 
1950. gada dzīvojusi Kalifornijā (ASV), kur arī iznākuši 
divi romāni latgaliešu valodā – “Grymstušōs saleņas” 
un “Pasauļs līsmōs”. Šobrīd viena no grāmatām ir 
atgriezusies rakstnieces dzimtenē.

Daugavpilī izsludināts fotokonkurss “Pastaiga pa 
Mihoelsa ielu”
Līdz 10. martam Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un 
viesi aicināti piedalīties fotokonkursā, iesniedzot 
fotogrāfijas ar Daugavpils Mihoelsa ielas attēliem.

Gatavojoties Mihoelsa dienām, kas ik gadu martā 
tiek rīkotas Daugavpilī, pilsētā, kurā dzimis izcilais 
aktieris, režisors un pedagogs Solomons Mihoelss, 
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde un 
Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte izslu
dinājušas fotokonkursu “Pastaiga pa Mihoelsa ielu”. 
Konkursa mērķis ir paplašināt pilsētas iedzīvotāju un 
viesu zināšanas par Mihoelsa ielu kā pilsētas kultūras 
objektu, veicināt Mihoelsa vārda popularizēšanu pil
sētas iedzīvotāju vidū, kā arī izkopt konkursa dalīb
nieku emocionālo un radošo pašizpausmi.
Konkursā aicināti piedalīties dalībnieki vairākās gru
pās: 1.–4. klašu skolēni (darbi var būt izpildīti ar vecā
ku palīdzību); 5.–8. klašu skolēni; 9.–12. klašu skolēni 
un profesionālo un augstskolu studējošie; Daugavpils 
pilsētas iedzīvotāji un viesi. Darbi elektroniski vai 
izdrukas veidā jāiesniedz līdz 10. martam ar norādi 
“Konkursam “Pastaiga pa Mihoelsa ielu””, elektroniski 
iesūtot uz epastu: vita.vilevko@daugavpils, izdruku 
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu Daugavpils 
pilsētas domes Kultūras pārvaldei. Iesūtītajiem dar
biem jāpievieno īss apraksts un ziņas par autoru. 
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 16. martā.

Jauni valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 
Rēzeknes novadā
Ar LR Kultūras ministrijas 2015. gada 17. novembra 
rīkojumu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
saraksts papildināts ar trim arhitektūras pieminekļiem 
Rēzeknes novada Feimaņos.
Feimaņu kapela iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļa sarakstā kā vietējās nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Kapela celta 1806. gadā un dažkārt bar
gās ziemās izmantota arī kā kapliča. Ēkai ir lakonisks 

apjoma risinājums ar laikmetam raksturīgu fasāžu 
apdari, kurā svarīgākais ir izmantotā materiāla estē
tiskā kvalitāte. Kapela veidota no plēstiem laukak
meņiem ar šķembu pildījumu; kā dekoratīvi apdares 
elementi izmantoti apmestu sarkano ķieģeļu stūru 
rustojumi, ailu apmales un masīva profilēta jumta 
dzega. Kapela pilnībā saglabājusi oriģinālo būvap
jomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdares 
detaļas. Feimaņu kapela ir labi saglabājies šāda tipa 
būves paraugs, kas atspoguļo tradicionālo Latgales 
sakrālo būvju celtniecības paņēmienus un raksturo 
sava laika vietējo būvamatnieku praksi un pieredzi.

Ceļa malā iepretim 
Feimaņu katoļu baznī
cai atrodas krucifiksa 
nojume – uz mūrētām 
kolonnām bal stīta noju
me ar krucifiksu vidū. 
Tā datēta ar 18.–19. gs. 
miju. Nojumes pama
tu veido no laukakme
ņiem būvēts pusmetru 
augsts cokols, bet tā stū

ros paceļas no ķieģeļiem mūrētas apaļas apmestas 
kolonnas, kas četrarpus metru augstumā pārsegtas ar 
četr slīpju jumtiņu. 20. gs. 60. gados jumts bijis klāts 
ar koka dēlīšiem, taču vēlākajos gados pārsegts ar 
skārdu. Zem tā ir krusts ar kokā grieztu Kristus tēlu. Tas 
ir viens no senajiem krucifiksiem Latgalē, kas atrodas 
brīvā dabā. Gan nojumītes izmēri, gan Kristus tēla 
griešanas stils liek domāt, ka svētvietu iekārtojuši poļu 
muižnieki vai garīdznieki. Krucifiksa nojumei pilnībā 
saglabājies oriģinālais būvapjoms. Tā ir vērtīga kā kon
krētam reģionam raksturīga arhitektūra, kam kopā ar 
citiem sakrālajiem objektiem ap Feimaņu katoļu baz
nīcu ir nozīmīga reģionāla kultūrvēsturiska un ainavis
ka vērtība, kas vienlaikus atspoguļo arī 18.–19. gs. mijas 
vietējās būvniecības un amatniecības tradīcijas.

mailto:vita.vilevko@daugavpils
http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/01/DSCF7441.jpg&w=950
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Obelisks “Krusta nesējs” iekļauts Valsts aizsargāja
mo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes 
arhitektūras piemineklis. Piemineklis “Krusta nesējs” 
jeb “Myura krysts” kā piramidāls veidojums uzcelts 
1825. gadā par godu pāvesta Leona XII izsludinātajam 
Jubilejas gadam 1828. gadā. Pieminekļa iniciators 
bijis Livonijas kanoniķis, Rēzeknes dekāns un rakst
nieks Jāzeps Kirkillo. Uz desmit metru augsta, no 
plēstiem laukakmeņiem ar šķembu pildījumu mūrēta 
obeliskveida postamenta stāv pusotru metru aug
sta kokā griezta Kristus figūra ar krustu uz muguras. 
Obelisks dekorēts ar apmestu profilētu dzegu, stūra 
rustiem un dekoratīvām apmalēm plaknēs. Kultūras 
piemineklim pilnībā saglabājies oriģinālais apjoms, 
arhitektoniski mākslinieciskā kompozīcija un deko
ratīvā apdare. Pieminekļa “Krusta nesējs” pamatne ir 
vērtīga kā konkrētam reģionam raksturīga arhitektūra 
un kas vienlaikus atspoguļo arī attiecīgā laika vietējās 
būvniecības un amatniecības tradīcijas. Vēsturiskā 
Kristus figūra bija stipri cietusi, un 1990. gadā uz pie
minekļa pamatnes tika uzstādīts koktēlnieka Antona 
Rancāna veidots sakrāls tēls.

Foto: Vilma Platpīre

Rēzeknes novada Ilzeskalnā savs centrs jauniešiem 
un izveidota trenažieru zāle

23. janvārī Ilzeskalna tautas nama telpās tika atklāts 
jauniešu centrs “Ilžukolna jaunatne”. Jauniešu centrs 
aktīvi darbojas jau vairākus gadus, vienīgi telpas bija 
nedaudz par šaurām. Tā kā Ilzeskalns ir sportisks 
pagasts, arī jauniešu prioritāte ir veselīgs un aktīvs dzī
vesveids. Laika gaitā, aktīvi piedaloties pasākumos, 
panākumi nodrošina atpazīstamību. Tagad jauniešu 
centrs iekārtots divās skaistās telpās, kur pietiek vie
tas gan apspriedēm, gan galda spēlēm, lai interesanti 
aizpildītu brīvos brīžus.
Prieks par sasniegto un padarīto ir gan jauniešiem, 
gan centra vadītājai Velgai, gan ikvienam Ilzeskalna 
iedzīvotājam. Aktīvā pēcpusdiena turpinājās ar jautru 
un interesantu galda spēļu turnīru. Bija iespēja atce
rēties bērnību, nedaudz “palauzīt prātu” un visiem 
kopā draudzīgi pasmaidīt – ja vien gribam, mēs paši 
spējam savu ikdienu padarīt krāsaināku, interesantā
ku un pievilcīgāku!

Savukārt Ilzeskalna pagasta sieviešu biedrības 
“Mājupceļš” izveidotā dienas centra “Sniedz roku” 

darbības un interešu loks jaunajā gadā ir paplašināts 
un pilnveidots ar vēl nebijušiem brīvā laika pava
dīšanas iespēju piedāvājumiem. Piepildījies aktīvā 
dzīvesveida cienītāju sen lolots sapnis – Ilzeskalnā ir 
pašiem sava trenažieru zāle.
Aprīkojums tika iegādāts, konsultējoties ar sporta 
darba speciālistiem, kuri izvērtēja, kādi trenažieri ir 
vajadzīgākie un atbilstošākie perspektīvajam zāles 
apmeklētāju kontingentam. Tagad apmeklētājiem 
iespējams cilāt svaru stieņus un hanteles, vingrināt 
muguras un vēdera muskuļus utt., līdz ar to bez lie
kiem izdevumiem ir kolosāla iespēja iegūt vingru, tre
nētu, skaistu ķermeni un uzlabot vispārējo veselības 
stāvokli. Trenažieru zāles tapšanas ideja un tās īsteno
jums ir Ilzeskalna pagasta sporta darba organizatores 
Velgas Lāces un sieviešu biedrības “Mājupceļš” kopī
gi paveikts darbs visu Ilzeskalna iedzīvotāju labā.

Foto: Ināra Strode

Rēzeknē svinīgi atklāta renovētā Zaļā sinagoga
22. janvārī notika projekta “Rēzeknes zaļās sinagogas 
restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma 
centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras manto
juma izveidi” svinīgs noslēguma pasākums, atklājot 
atjaunoto Rēzeknes Zaļo sinagogu, kas ir viens no 
vēsturiski nozīmīgākajiem pilsētas kultūras piemi
nekļiem. Atklāšanas pasākumā bija iespēja nobaudīt 
ebreju tradicionālās virtuves gardumus un sasildīties 
ar karstu tēju. Lai sarūpētu īpašu noskaņu, publiku 
priecēja dažādi muzikālie priekšnesumi.

Zaļā sinagoga ir vienīgā koka sinagoga Latvijā, kas 
bez būtiskiem pārveidojumiem saglabājusies līdz 
mūsdienām, tāpēc, veicot restaurācijas darbus, liela 
uzmanība tika pievērsta tam, lai saglabātu ēkas vēstu

http://rezeknesnovads.lv/imagew.php?src=http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2016/01/IMG_2440.jpg&w=950
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risko nozīmi un identitāti. Projektu realizēja Rēzeknes 
pilsētas dome kopā ar partneriem – profesionālo 
skolu Sam Eyde Norvēģijā, Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolu un Rēzeknes tehnikumu. Projekta 
vadītāja bija Nataļja Jupatova, projekta autors – SIA 
“Arhitektoniskās izpētes grupa”, arhitekts – Artūrs 
Lapiņš. Restaurācijas darbus veica SIA “INTECO 
WOOD”, bet būvuzraudzību – SIA “RS Property”. 
Ekspozīcijas dizainu veidoja dizaina birojs “H2E”. 
Satura koncepciju un koordināciju veikusi domnīca 
“Creative Museum”.
Restaurētās Zaļās sinagogas atklāšanas dienā Rēzekni 
oficiālā vizītē apmeklēja Izraēlas valsts ārkārtējā un 
pilnvarotā vēstniece Lironne Bar–Sade, kura tikās ar 
domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču un 
uzdāvināja grāmatas Rēzeknes bibliotēkām, pirms
skolas izglītības un citām iestādēm.

Foto no Domes arhīva

Rēzeknes pilsētas pašvaldības stipendijas piešķirtas 
19 studentiem
Kārtējā Rēzeknes pilsētas domes sēdē apstiprinā
ti stipendiāti, kuriem tiek piešķirta Rēzeknes pilsē
tas domes stipendija. Kopējā piešķiramā stipendiju 
summa laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam 
ir 43 705 eiro.
Šajā mācību pusgadā Rēzeknes pilsētas dome tur
pinās atbalstīt 19 studentus, no kuriem septiņi jau 
veiksmīgi strādā Rēzeknes ārstniecības iestādēs un 
Rēzeknes bērnu un jaunatnes sporta skolā. Pašval
dības stipendiju turpinās saņemt Rēzeknes slimnī
cas uzņemšanas nodaļā strādājošie dežūrārsti Karīna 
Ščerbenko, Renārs Deksnis un Konstantīns Ščerba
kovs, pediatre Jeļena Daņilova, SIA “Rēzeknes vese
lības aprūpes centrs” radioloģe–diagnoste Tatjana 
Bogdāne un otolaringologs Rihards Urtāns, kā arī 
Rēzeknes bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris 
Jurijs Čačs. Domes atbalsts piešķirts arī vairākiem 
topošajiem mediķiem.
Pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas, lai sekmētu 
Rēzeknes studējošās jaunatnes atgriešanos Rēzeknē 
un rēzekniešu intelektuālā potenciāla palielināšanu, 
tādējādi nodrošinot pilsētu ar augsti kvalificētiem 
speciālistiem. Pēc studiju pabeigšanas jaunie speciā
listi vismaz trīs gadus strādās Rēzeknes pašvaldības 
uzņēmumā savā iegūtajā specialitātē.

XIV Ziņģētāju un stāstnieku vakars Viļānos

13. februārī Viļānu kultūras namā norisināsies XIV 
Ziņģētāju un stāstnieku vakars. Tas jau kļuvis par tra
dicionālu pasākumu, uz kuru ziņģēt un stāstīt ierodas 

ap 200 dalībnieku. Pasākuma mērķis ir popularizēt 
mūsdienu folkloru kā sabiedrības kultūras sastāvdaļu, 
veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un pārmanto
jamības procesu, kā arī nodrošināt izglītošanas un 
pieredzes apmaiņas procesu starp ziņģētājiem un 
stāstniekiem.
Ziņģētāju un stāstnieku vakarā piedalās latviešu un 
cittautu ziņģu un stāstāmās folkloras izpildītāji. Ziņ
ģēt aicināti gan individuālie izpildītāji, gan ģimeņu 
ansambļi, vokālie ansambļi, folkloras kopas, lauku 
kapelas, tautas mūzikas ansambļi, nacionālo biedrību 
kolektīvi u.c. Uz stāstīšanu laipni lūgti visi interesenti 
vecumā no 16 gadiem.
Šogad pasākumam izvēlēta tēma “Katram prieki krā-
jas…”. Dalībniekiem pašiem jāapdomā, jāizdomā un 
jāizdzied šī tēma caur vismaz 50 gadus vecām (jau
nām) paaudzēs mantotām ziņģēm, bet stāstniekiem 
jāceļ priekšā jocīgi, nerātni, nopietni vai smieklīgi 
notikumi, anekdotes, atgadījumi, baumas utt. Labā
kie, protams, tiks pie balvām, bet pēc tam visi varēs 
izlocīt kājas dančos.

Ludzas jaunsargu kandidātu svinīgais solījums

Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas jaunsargu vie
nībai nu jau daudzu gadu garumā katrs janvāris 
iezīmējas ne tikai ar mūsu valsts vēsturiskiem atceres 
pasākumiem, bet arī ar to, ka Barikāžu atceres pasā
kumā izskan jaunsargu svinīgie solījumi. Izņēmums 
nebija arī šāgada janvāris – 21. janvārī, barikāžu jubi
lejas gadskārtā, jaunsargu apmācību laukumā Ludzā, 
Stroda ielā 12, pulcējas daudz cilvēku. Viņi atnāca 
apsveikt jaunos jaunsargus un novēlēt viņiem panā
kumus jaunsardzes kustībā, kurā apvienojušies tie 
Latvijas Republikas pilsoņi, kam rūp mūsu Dzimtenes 
labklājība un attīstība, kas ciena un atceras savas 
valsts vēsturi un tās nozīmīgākos datus.
Kopumā 304. Ludzas jaunsargu vienību papildināja 
19 jauni jaunsargi – dažādu vecumu skolēni no vai
rākām mācību iestādēm: Ludzas pilsētas ģimnāzijas 
(LPĢ), Ludzas 2. vidusskolas, Ciblas vidusskolas un 
Ludzas novada vakarskolas. Svinīgo solījumu pieņē
ma Jaunsardzes un informācijas centra, Jaunsardzes 
departamenta, 2. novada nodaļas vadītājs Juris Lelis. 
Svinīgu un sirsnīgu runu un labākos novēlējumus jau
niešiem veltīja LPĢ direktore Dzidra Dukšta. Pasāku
mā piedalījās arī NBS pārstāvji – Zemessardzes 32. KB 
zemessargi.

http://www.vilani.lv/images/news/201601/large/682k8l1sze.jpg?v=1454834401
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Turpinājumā pie īstas jaunsargu izveidotas barikādes 
un pie ugunskura Juris Lelis un Jānis Mikažāns, kuri 
piedalījušies barikāžu notikumos Rīgā 1991. gada 
janvārī, kavējās atmiņās un stāstīja skolēniem un 
visiem klātesošiem par skarbajiem, bet aizraujošajiem 
tālaika notikumiem Ludzā, Rīgā un visā Baltijā.

Noslēgta Nikolaja Nikuļina triloģija par Kārsavas 
novadu
Adventes laikā Kārsavas pilsētas bibliotēkā tika 
prezentēta Kārsavas novadpētnieka Nikolaja 
Nikuļina grāmata “Встречи и расставания” 
(“Tikšanās un šķiršanās”) krievu valodā. Grāmatā var 
rast gan tēlainas sen pagājušo laiku ainas, gan Nikolaja 
laikabiedru dzīvesstāstus, gan lielāku vēsturisku 
notikumu atblāzmu Kārsavas novadā. Šajā grāmatā 
skarti ne tikai Kārsavas pilsētas cilvēku likteņi, bet 
arī stāsti par apkārtējo pagastu ļaudīm un Krievijas 
pierobežas apdzīvotajām vietām. Stāstot par jauno 
grāmatu, autors atzīst, ka tā ir daudz personiskāka 
nekā iepriekš izdotās, jo balstīta uz dažādos dzīves 
posmos piedzīvoto un novēroto.

Ar šo grāmatu autors simboliski noslēdz triloģiju par 
Kārsavas novadu. Iepriekš tika izdotas grāmatas “Kār
savas ielu un māju vēsture” (2008) un “Atmiņas par 
Kārsavu” (2011). Tomēr nenogurstošais pētnieka gars 
un līdzcilvēku pamudinājumi liek turpināt meklēt, 
pētīt un aprakstīt. Jo ikviens stāsts, tajā iedziļinoties, 
atklāj aizvien jaunus faktus.
Ar lielu interesi grāmatas atvēršanas svētku dalībnieki 
klausījās Nikuļina kunga stāstījumā par Kārsavas staci
jas vēsturi, par leģendām un faktiem, kas saistīti ar tās 
celtniecību un atrašanās vietu. Tas liek aizdomāties, 
cik vēsturiskiem notikumiem un noslēpumiem bagāts 
ir ikviens, šķietami necils, Latvijas stūrītis. Vajadzīgs 
tikai kāds neatlaidīgs pētnieks, kurš šīs bagātības 
atklāj, tomēr nepieciešams arī līdzcilvēku atbalsts. 
Šīs grāmatas izdošanu atbalstīja Kārsavas uzņēmējs 
Andris Ivanovs, taču būtu nepieciešams arī grāmatas 
tulkojums. Tāpat autors vēl iecerējis papildināt un 
atkārtoti izdot pirmo grāmatu, kas tika laista klajā par 
pašvaldības līdzekļiem.

Šarmantās Kārsavas novada vecmāmiņas satiekas 
“Vecmāmiņu festivālā”
Svētku noskaņās Kārsavas novadā notika “Vecmāmi
ņu festivāls”, šādi pulcinot aktīvās vecmāmiņas un 

atgādinot par viņu nozīmīgo lomu mūsu dzīvē un 
ģimenē. Pasākums tapa ar mērķi popularizēt vec
māmiņu mūžā iegūto pieredzi, iemaņas un ģimenes 
tradicionālās vērtības, ko viņas ar prieku nodod jau
najām paaudzēm.

Konkursā piedalījās deviņas Kārsavas novada vecmā
miņas, un katra no viņām skatītājus un žūriju iepa
zīstināja ar saviem talantiem un prasmēm. Komisija 
izvērtējot katru no tām, piešķīra šādas nominācijas: 
Rita Žuka no Malnavas ieguva divus titulus – “Erudīci
ja” un “Foto”, Lūcija Urtāne no Kārsavas tika godināta 
nominācijā “Dzīvesziņa”, savukārt Zofija Ritiņa no 
Kārsavas ieguva titulu “Asprātība”. Antoņinai golu-
bevai no Salnavas pagasta tika tituls “Saimniece”, 
bet Elvīra Bleive no Salnavas pagasta ieguva titulu 
“Talants”. Antoņina Mūrniece no Mežvidiem tika 
apbalvota divās nominācijās – “Fantāzija” un “Sim
pātija”. Lidija Bacule no Mežvidu pagasta turpmāk 
nesīs titulu “Mīlestība”, gerda Rupaine no Mežvidu 
pagasta – titulu “Labsirdība”, bet Lilita Upeniece no 
Mērdzenes pagasta – titulu “Grācija”.

Balvenietei nominācija starptautiskajā vecmāmiņu 
konkursā Mrs Grandma Universe 2016
Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore Anita 
Strapcāne 21. janvārī Sofijā (Bulgārijā) piedalījās 
starptautiskajā vecmāmiņu konkursā Mrs Grandma 
Universe 2016 un ieguva titulu “Grandma Globe”.

Sveicam, lepojamies par viņas sasniegumiem un prie
cājamies par Latvijas un Balvu novada vārda nešanu 
pasaulē!

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=12519:anita-strapcane-iegust-nominaciju-starptautiskaja-vecmaminu-konkursa-mrs-grandma-universe-2016&catid=65:aktualitates&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=12519:anita-strapcane-iegust-nominaciju-starptautiskaja-vecmaminu-konkursa-mrs-grandma-universe-2016&catid=65:aktualitates&lang=lv
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Balvu novada pašvaldības kalendārs tapis, 
izmantojot sociālo tīklu Instagram
Kā katru gadu, arī šogad Balvu novada pašvaldī
ba izdevusi kalendāru, tomēr 2016. gada kalendārs 
tapis vēl neredzētā veidolā. Tā izveidošanā iesaistīti 
iedzīvotāji, kuri savos sociālā tīkla Instagram profilos 
publicējuši fotogrāfijas, kurās skatāmas Balvu novada 
ainavas, cilvēki, vietas un notikumi.

Idejas autore un kalendāra dizaina izstrādātāja Elīna 
Kaļva (SIA “Amati projekts”) sociālajā tīklā Instagram 
pēc atslēgas vārda #Balvi atlasīja dažādas fotogrāfijas, 
uzrunāja to autorus un ievietoja bildes kalendārā. Šīs 
idejas galvenais mērķis bija parādīt Balvu novadu no 
sabiedrības skatpunkta kā vietu, kur dzīvojam, cie
mojamies, strādājam.
Patiess prieks, ka sociālajā tīklā Instagram ir tik daudz 
fotogrāfiju ar atslēgas vārdu #Balvi, līdz ar to arī izvēle 
nebija viegla. Paldies kalendāra fotogrāfiju autoriem 
Jānim Mačam, Jānim Čečim, guntaram Jermacā-
nam, Santai Paeglei, Laurim Čakānam, Tatjanai Kor-
ņejevai, Edijam Raginam, Brigitai Eglītei, Kasparam 
Misiņam, Aivijai gritānei un Andrim Potašam!

Alūksnieši iepazīstināti ar pētījuma par Alūksnes 
ezeru rezultātiem
19. janvārī Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja 
Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki, kuri pašval
dības pārstāvjus un ezera apsaimniekotājus – pašval
dības aģentūras “ALJA” darbiniekus iepazīstināja ar 
veikto pētījumu rezultātiem. Pētījuma mērķis ir izpē
tīt Alūksnes ezera dabas resursu stāvokli un izstrādāt 
ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanas stratēģiju.
Viena no apjomīgā pētījuma daļām – Alūksnes ezera 
socioekonomiskais ziņojums ietver uzdevumus, kas 
saistīti ar vides ekosistēmu pakalpojumu novērtēju
mu, tajā skaitā nemateriālajiem un nodrošinājuma 
pakalpojumiem. Papildus izvērtēti ezera apsaimnie
košanā veiktie pasākumi un, balstoties uz iedzīvotā
ju viedokļiem, iezīmēti iespējamie ezera ilgtspējīgas 
attīstības scenāriji ar mērķi attīstīt Alūksnes ezera 
nākotnes iespējas. Pētnieki savā prezentācijā uzsvēra, 
ka Alūksnes ezera attīstības pamatā ir aktīva sabiedrī
bas iesaistīšana ar ezeru saistīto jautājumu risināšanā.
VRI pētnieki pašvaldības pārstāvjiem prezentēja arī 
ziņojumu par zušu augšanu Alūksnes ezerā. Pētījumā 
noskaidrots, ka zuša bioloģija Alūksnes ezerā atbilst 
sugas raksturlielumiem, tomēr to augšana ir lēnāka 

nekā citur Eiropā, kas skaidrojams ar suboptimāliem 
vides apstākļiem. Pētījumā veikts arī Alūksnes ezera 
iekšezera rietumu daļā konstatētā piesārņojuma 
izkliedes novērtējums.
Šobrīd turpinās datu apkopošana par vērienīgāko 
Alūksnes ezera pētījumu, kur tiek noteikts kopējais 
ezera ekoloģiskais stāvoklis, sugu sastāvs un to sav
starpējās mijiedarbības, kā arī ūdens augu izplatības 
aerofoto ezera akvatorijā un ezera rietumu daļas 
grunts un dūņu slāna 3D projekcija. Pētījums noslēg
sies maijā.

Malienas un Bejas pamatskolu skolēni kopā ar zināt-
niekiem velk pētniecības tīklu, lai ievāktu Alūksnes 
ezera zivju paraugus.

Apes pirmsskolas izglītības iestādes jaunās 
piebūves atvēršanas svētki
30. decembrī notika Apes pirmsskolas izglītības iestā
des “Vāverīte” jaunās piebūves atvēršanas svētki.

Pašvaldība kopā ar speciālistu komandu bērniem 
radījuši atbilstošas telpas, lai paši mazākie pirmssko
las izglītības iestādes audzēkņi varētu katru dienu 
atrasties gaišās, mājīgās un drošās telpās, ar kvalitatīvu 
un atbilstošu aprīkojumu bērnu attīstībai.
Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju: 
“Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” ēkā 
nevarēja uzņemt visus pirmsskolas vecuma bērnus un 
no gada uz gadu veidojās rinda. Lai risinātu šo pro
blēmsituāciju, pašvaldība pieņēma lēmumu par piebū
ves celtniecību. Objekta būvnieks bija SIA “RCI Gulbene”. 
Projektēšanas izmaksas veidoja 4537 eiro, būvniecības 
(būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība) – 
234 988 un aprīkojuma izmaksas – 35 683, kopā tātad 
275 207 eiro, kas ir pašvaldības finansējums.”
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Smiltenē atklāti pazemes atkritumu konteineru 
laukumi

Modernizējot atkritumu apsaimniekošanu un pada
rot estētiskāku un pievilcīgāku arī pilsētvidi, pēc Smil
tenes novada pašvaldības ierosinājuma SIA “ZAAO” 
Smiltenē izbūvējusi trīs pazemes atkritumu konteine
ru laukumus daudzdzīvokļu māju rajonos.
“Ir ļoti patīkami, ka gandrīz trīs gadus kopš pārru
nu uzsākšanas esam Smiltenē izveidojuši trīs pazemes 
atkritumu konteineru laukumus. Process bija ilgs un 
sarežģīts, jo pašvaldība vēlējās oriģinālu risinājumu, 
kā arī notika izmaiņas ar konteineru piegādātājiem un 
pašvaldībai bija grūti izšķirties par vietu izvēli. Nākotnē 
ceram izveidot vēl vismaz divus šādus pazemes atkritu
mu konteineru laukumus,” atklāšanā teica Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs gints Kukainis.
Līdz ar pazemes atkritumu konteineru laukumu izbū
vi iedzīvotājiem ir vairāki būtiski ieguvumi. Viena 
daļēji zem zemes ierakta konteinera ietilpība ir piec
reiz lielāka nekā esošajiem 1,1 m3 konteineriem. Tikai 
viena trešdaļa no jaunā konteinera atrodas virszemē, 
bet divas trešdaļas – zem zemes. Jaunie konteineri 
ļauj ietaupīt vietu iekšpagalmos, tie jātukšo retāk, 
līdz ar to mazāk tiek noslogoti iekšpagalmu ceļi. 
Novērots, ka šo konteineru laukumu izbūve rosina 
māju iedzīvotājus vēl citiem pagalmu labiekārtošanas 
projektiem.
Katrā laukumā iebūvēti trīs pazemes konteineri, divi 
no tiem paredzēti nešķirotiem sadzīves atkritumiem, 
bet viens – otrreizējai pārstrādei derīgam iepakoju
mam – papīram, polietilēnam, metālam. Papildus 
blakus novietots viens virszemes konteiners pudeļu 
un burku stiklam.
Šādu pazemes konteineru laukumu izveide iespē
jama tad, ja namu apsaimniekotājs uzsāk sarunas ar 
atkritumu apsaimniekotāju ZAAO, lai izvērtētu jauna 
laukuma veidošanas iespējas un lietderību. Ja vēlatas 
2016. gadā realizēt pazemes atkritumu konteineru 
laukuma izveidi, līdz nākamā gada 1. aprīlim jābūt pil
nībā izstrādātam projektam, lai varētu uzsākt nepie
ciešamās iepirkumu procedūras.
ZAAO kopā ar pašvaldībām, attīstot modernu atkri
tumu apsaimniekošanu, jau vairākus gadus izbūvē 
arvien jaunus pazemes konteineru laukumus. Līdz 
šim tie izveidoti Cēsīs, Limbažos, Valmierā, Valmieras 
pagastā un tagad arī Smiltenē.

Noskaidrotas darba tirgus tendences Vidzemes 
reģionā

Lai noskaidrotu Vidzemes reģiona darba tirgus ten
dences un pieprasītākās profesijas, kompetences 
un kvalifikācijas, Vidzemes Augstskola sadarbībā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību izstrādājusi pētniecības 
projektu par reģionā piedāvātās izglītības atbilstī
bu darba tirgus pieprasījumam un nodarbinātības 
pro gnozēm. Pētījuma rezultāti balstīti uz Vidzemes 
reģiona dažādu nozaru uzņēmumu, organizāciju un 
valsts un pašvaldību institūciju pētījumā sniegto vie
dokli un vērtējumu.
Lai esošā izglītības sistēma varētu efektīvi funkcionēt, 
nākamo 5–7 gadu laikā profesionālās un augstākās 
izglītības jomā ir nepieciešama izglītības programmu 
pielāgošana darba tirgus prasībām. Tas iespējams 
tikai tad, ja darba devēji būs ieinteresēti iesaistīties – 
piedaloties mācību programmu veidošanā, prakšu 
iespēju nodrošināšanā, kā arī savstarpēji uzticoties, 
paužot savus novērojumus un izsakot priekšlikumus 
par veicamajām izmaiņām.
Vidzemē ir nepieciešams veicināt augstas pievieno
tās vērtības produktu ražošanu un virzību tirgū. Lai 
to sekmētu, izglītības programmām pārsvarā jābūt 
orientētām uz reģiona specializācijas jomām. Šobrīd 
reģionā 46% audzēkņu apgūst šādas profesionālās 
kvalifikācijas profesionālās izglītības iestādēs: viesmī
lības pakalpojumu speciālists, automehāniķis, lauku 
īpašumu apsaimniekotājs, ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists, celtniecības un ceļu būves tehniķis un 
pavārs. 19 kvalifikācijās, ko varētu uzskatīt par piepra
sītām darba tirgū, nav nokomplektētas studentu gru
pas, piemēram, mēbeļu dizaina speciālists, restau
ratora asistents, lietvedis, fotodizaina speciālists un 
kokapstrādes iekārtu speciālists. Reģionā radošajās 
industrijās būtisku ieguldījumu dod Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskola, nodrošinot iespēju apgūt 
daudzveidīgas profesionālas mūzikas kvalifikācijas, 
un Valmieras Mākslas vidusskola. Atbilstoši darba 
devēju pieprasījumam nākotnē reģionā trūkst izglītī
bas programmu, kurās sagatavo inženierus.
77% pētījuma respondentu izjutuši kvalitatīva dar
baspēka trūkumu uzņēmumā. Vispozitīvāk vērtētās 
izglītības iestādes ir Vidzemes Augstskola, Rīgas Teh
niskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universi
tāte, kā arī Priekuļu tehnikums, Valmieras tehnikums 
un Cēsu profesionālā vidusskola.
Pētījumā papildus uzņēmēju anketēšanai tika inter
vēti 37 eksperti divās kārtās. Apkopojot rezultātus, 
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iegūta vīzija par nākotnes profesijām un to izmaiņām. 
Nākotnē būtiski pārveidosies esošo profesiju saturs 
un nepieciešamās darbinieku prasmes. To ietekmēs 
arvien pieaugošā moderno tehnoloģiju integrēšana 
gan ražošanā, gan ikdienas dzīvē, kā arī sociāleko
nomiskie procesi. Darba tirgū notiks pārmaiņas, kas 
saistītas ar vērtību maiņu sabiedrībā – pieaugs mikro, 
mazo uzņēmumu un pašnodarbināto īpatsvars, kas 
saistīts ar lielāku vēlmi pēc vertikālās, nevis horizon
tālās karjeras un elastīgākām darba formām.
Par prioritāro nozari reģionā kļūs informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi, ko veicina straujā teh
noloģiju attīstība. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes 
datiem, Vidzemē šajā nozarē 2014. gadā tika nodar
bināti vidēji 187 darbinieki, kas bija mazākais skaits 
no Latvijas reģioniem. Nākamā perspektīvā nozare ir 
apstrādes rūpniecība, kurā 2014. gadā bija nodarbi
nāti vidēji 11 600 darbinieku. Cilvēku darbs bieži tiek 
aizstāts ar iekārtām, un pietrūkst speciālistu, kas iekār
tas programmē un apkopj. Īpaši nozīmīga kvalifikācija 
ir augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumu 
ražošana.
Svarīgākās reģiona profesijas būs saistītas ar veselības 
un sociālo aprūpi, būvniecību, izglītību un citām 
jomām. Katrā nozarē ir sagaidāmas pārmaiņas, kas 
saistītas ar jaunām prasmēm, kompetencēm un vēr
tībām. Visaugstāk novērtētās darbinieku kompeten
ces nākotnē būs spēja mācīties, spēja pielāgoties 
un pieņemt lēmumus, kā arī angļu valodas prasme. 
Pieprasītas reģiona profesijas būs inženieri, būvnieki, 
tehnoloģisko procesu speciālisti un mediķi. Tāpat būs 
liels pieprasījums pēc kokapstrādes speciālistiem, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas un 
tirdzniecības jomas vadītājiem. Informācijas tehnolo
ģiju kompetence būs nepieciešama visās profesijās, 
nevis tikai IT profesiju grupā. Tam par pamatu ir nemi
tīgā un ļoti straujā tehnoloģiju attīstība.
Pētījums veikts Valmieras pilsētas pašvaldības granta 
pētījuma projektā “Valmierā un Vidzemes reģionā 
piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasīju
mam un nodarbinātības prognozēm”. To veica pēt
nieku grupa “Vidzemes Augstskolas reģiona pētīju
mi”: Sarmīte Rozentāle, Agita Līviņa, Sandra Brigsa, 
Aigars Andersons un Ieva Kreituze.

Valmierā izmēģinās inovatīvas vēsturiskā 
piesārņojuma sanācijas metodes

Valmieras pilsētas pašvaldība uzsākusi dalību starp
tautiskā projektā INSURE – “Inovatīva ilgtspējīga attī
rīšana” par inovatīvu un ilgtspējīgu sanācijas metožu 
izstrādi un izmēģināšanu bijušajā SIA “Valmieras sil
tums” mazuta saimniecības teritorijā. Projektā pare
dzēts testēt in situ attīrīšanas metodes, kur attīrīšana 
tiek veikta piesārņojuma vietā, izmantojot dažādas 
bioloģiskās attīrīšanas metodes, tādējādi aizstājot 
ierasto metodi, kas paredz piesārņotās grunts izrakša
nu un aizvešanu turpmākajai uzglabāšanai.
No 14. līdz 17. decembrim Linčepingā Zviedrijā pro
jekta uzsākšanas sanāksmē tikās visi projekta partneri 
no Zviedrijas, Somijas un Latvijas.
“Valmieras pilsētas pašvaldībai ir svarīgi piedalīties 
šādā projektā, jo plānots vēsturiski piesārņoto teritori
ju sakopt, lai turpmāk to izmantotu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai un investoru piesaistes vajadzībām. Projekta 
partneru – Helsinku Universitātes zinātnieku – piere
dze ļaus sekmīgāk izvērtēt, kura tehnoloģija piesārņoto 
teritoriju attīrīšanai ir visilgtspējīgākā un tās ieviešanas 
pārnese izmantošanai Latvijā vispiemērotākā, kā arī 
noskaidrot dažādu tehnoloģiju priekšrocības un trū
kumus. Projektā paredzēts veikt arī izmaksu efektivitā
tes analīzi un iespējamo risku izvērtējumu. Valmieras 
pilsētai projekta rezultāti dos iespēju īstenot laika un 
izmaksu ziņā ekonomiskāko teritorijas attīrīšanu, kas 
ir priekšnoteikums turpmākai teritorijas izmantošanai,” 
dalību projektā pamato projekta vadības komitejas 
dalībnieks Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieks Ričards gailums.
Vēsturiski 2,1 hektāra plašā projekta pilotteritorija 
Dzelzceļa ielā 9 tika izmantota naftas produktu uzgla
bāšanai un pārkraušanai, kas joprojām rada vides 
piesārņojuma risku. Objekts netiek izmantots jau vai
rākus gadus. “Lai teritoriju varētu izmantot atkal, tajā 
nepieciešams veikt izpēti par teritorijas piesārņojuma 
apjomu un sanācijas metodēm, jānojauc un jādemon
tē pašreiz teritorijā esošās ēkas, rezervuāri, cisternas 
un konstrukcijas, jāveic piesārņojuma sanācija, kā arī 
nākotnē inženierkomunikāciju un pievadceļu infrastruk
tūras rekonstrukcija un izbūve,” teritorijas attīstības 
iespējas komentē Valmieras pilsētas pašvaldības 
Attīstības pārvaldes galvenā projektu vadītāja Maija 
Zālamane.
Projekta INSURE vadošais partneris ir Esterjitlandes 
reģiona padome Zviedrijā. Projektā piedalās septiņi 
partneri, to skaitā no Latvijas – Valmieras pilsētas paš
valdība, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs un Vidzemes plānošanas reģions. Projekts tiek 
īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu 
sadarbības programmā 2014.–2020. gadam. Projekta 
ieviešana ilgs līdz 2018. gada oktobrim. Kopējās pro
jekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitā
tēm ir 130 000,00 eiro, tajā skaitā Valmieras pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējums 13 000,00 eiro apmērā.

Atklāti par dzīvi Valmieras apriņķī 20. gadsimta 
pirmajā pusē
2015. gada nogalē AS “Lauku Avīze” izdevusi gotharda 
Ādolfa Cauča grāmatu “Viena latvieša stāsts”, kurā 
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atklātas autora atmiņas, emocijas, novērojumi, 
piedzīvojumi un fakti, kas raksturo Valmieras apriņķa 
dzīvi 20. gadsimta pirmajā pusē.

Kā stāsta Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vado
šā pētniece Liene Rokpelne, grāmatai viennozīmīgi 
jābūt pieejamai Valmieras un apkārtējās bibliotēkās: 
“Tā kā autors lielu dzīves daļu pavadījis Valmieras un 
Cēsu apriņķī, grāmata ir nozīmīga un noderīga daudzos 
aspektos. Tā parāda dzīvi pilsētā un laukos, raksturo 
personāžus, izdevumus, politiskos spēkus, iestādes, kas 
šeit darbojušās 20. gadsimta pirmajā pusē, sniedz pla
šāku ieskatu sadzīviskajos notikumos. Arhīva materiālos 
un dokumentos ir iespējams atrast faktus, no kuriem var 
izskaidrot dažādas likumsakarības, taču šie dokumenti 
mums nesniedz cilvēcisko pusi – emocijas. Cauča grā
mata “atdzīvina” atmiņas un notikumus par Latvijas 
valsts veidošanās laiku un to, kā tas atspoguļojies Val
mierā un bijušajā apriņķī.”
Autors grāmatā pastāstījis, kā tajos laikos dzīvoja 
dažādu sociālo slāņu cilvēki, piemēram, zemnie
ki, pilsētnieki, muižkungi, politiķi, nabagi, pilsētas 
dīvaiņi, bērni un seniori. Tāpat tajā atklājas dažādi 
interesanti fakti, kas citos vēstures materiālos nekad 
nebūs atrodami, piemēram, cik mašīnu tolaik bijis 
Valmierā. Gothards Ādolfs Caucis emocionālā valodā 
stāsta par valmieriešu izklaidēm, brīvā laika pavadīša
nas iespējām, sadzīvi, darba dunu un politisko varu. 
Aizraujoši – jau tajos laikos Valterkalniņš bijis slave
nākā randiņu vieta, kur Valmieras jaunskungi cerējuši 
zagt meiteņu skūpstus vai izteikt bildinājumus, bet 
Vecpuišu parks – galvenā atpūtas vieta. Grāmata 
uztverami parāda laiku, kāds tas patiešām bija, neko 
nenoklusējot un nepiepušķojot.
“Darbs būtu interesanta lasāmviela ikvienai paaudzei, 
jo, lai gan grāmata ir vēstures faktiem bagāta, tas ir bio
grāfisks stāsts, kas pasniegts vienkāršā, saprotamā un 
interesantā valodā. Grāmatā atklājas Latvijā valdošais 
daudznacionālisms, valodas pārbagātība ar dažādiem 
sulīgiem izteicieniem, kas aizgūti no valdošajām varām. 
Katras paaudzes pārstāvis tajā atradīs sev ko tuvu, tādē
jādi vairāk uzzinot par Latviju un Valmieru 20. gadsimta 
sākumā,” norāda L. Rokpelne.

Atmiņas Gothards Ādolfs Caucis apkopojis grāmatā 
20. gs. 50. gados, dzīvodams trimdā ASV, bet, patei
coties mazdēlam Aivaram Caucim, tās tagad pieeja
mas arī latviešu auditorijai.
Autors – Latvijas pašvaldību darbinieks Gothards 
Ādolfs Caucis dzimis 1889. gada 13. aprīlī Cēsu apriņ
ķa Vaives pagastā kā vecākais dēls saimnieku Jūlijas un 
Pētera ģimenē. Izgājis visu “latviešu zemnieka skolu” 
no ganiņa līdz sējējam. Darbu pašvaldībā sācis kā 
pagasta rakstvedis. Latvijas brīvvalsts laikā darbojies 
kā apriņķa valdes priekšsēdētājs Valmierā, Talsos un 
Bauskā, būdams Latvijas Zemnieku savienības biedrs 
un kvēls Kārļa Ulmaņa atbalstītājs. No 1935. gada 
Caucis darbu turpinājis Iekšlietu ministrijas Pašvaldī
bu departamentā kā vicedirektors, vēlāk – direktors. 
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Atzinības krustu. 
Miris trimdā – ASV, Kalifornijā, 1964. gada 16. aprīlī.

Palielināts bērna piedzimšanas materiālais atbalsts 
Kocēnu novada ģimenēm
22. janvārī stājas spēkā grozījumi Kocēnu novada 
domes saistošajos noteikumos “Par materiālo atbalstu 
Kocēnu novada iedzīvotājiem”, kas nosaka pašvaldī
bas materiālā atbalsta būtisku palielinājumu Kocēnu 
novada ģimenēm, kurās piedzimis bērns.
Turpmāk, ja abi vecāki un jaundzimušais ir deklarēts 
Kocēnu novadā, 100 eiro vietā pašvaldība ģimenei 
izmaksās materiālu atbalstu 200 eiro apmērā. Savu
kārt, ja viens no vecākiem un jaundzimušais ir dekla
rēts Kocēnu novadā, materiālais atbalsts būs 100 eiro 
iepriekšējo 50 eiro vietā.
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz arī paš
valdības materiālā atbalsta palielinājumu Kocēnu 
novada iedzīvotāja bēru gadījumā – no 80 eiro uz 
100 eiro.
2015. gadā Kocēnu novads kļuva bagātāks ar 71 jaun
dzimušo, un pašvaldība materiālajā atbalstā bērna 
piedzimšanas gadījumā izmaksāja kopumā 6000 eiro. 
Savukārt mūžībā aizgāja 94 Kocēnu novada iedzīvotā
ji, un bēru gadījumā tika izmaksāti 7920 eiro.

Kocēnu novadā atjaunota dabas tūrisma 
infrastruktūra Sietiņiezī un īstenots projekts 
“Kocēnu novada vietvārdu atlants”
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka noslēgu
sies jaunās dabas tūrisma infrastruktūras būvniecība 
apmeklētākajos smilšakmens iežu atsegumos Gaujas 
Nacionālajā parkā – Sietiņiezī un Zvārtes iezī. Līdz ar 
to šie populārie dabas tūrisma infrastruktūras objekti 
ir atvērti un pieejami apmeklētājiem.

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/istenotsprojektskocenunovadavietvarduatlants
http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/istenotsprojektskocenunovadavietvarduatlants
http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/atjaunotadabasturismainfrastrukturasietiniezi/Sietinjiezis.jpg?attredirects=0
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Lielākais baltā smilšakmens atsegums Latvijā – Sietiņ
iezis pēc infrastruktūras atjaunošanas gaida savus 
apmeklētājus. Te izbūvētas jaunas kāpnes, atpūtas 
vietas un tualete, atkritumu urnas, jauni soliņi, kā 
arī laivu novietne un barjeras apmeklētāju drošībai. 
Apmeklētāji varēs atrast vajadzīgo informāciju jaunos 
stendos. Krietni uzlabots autostāvlaukums pirms Sie
tiņieža, tam uzbērts jauns segums.
Pērn daudzviet Latvijā īpaši aizsargājamās dabas teri
torijās tika atjaunota dabas tūrisma infrastruktūra. 
Projekta mērķis bija nodrošināt bioloģiskās daudz
veidības saglabāšanu Eiropas nozīmes aizsargājamās 
dabas teritorijās (NATURA 2000), samazinot augsnes 
eroziju, mazinot piesārņojumu, optimizējot apmek
lētāju plūsmas un nodrošinot dabas teritoriju pieeja
mību. Kopumā Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teri
torijās pēdējos gados ieguldīti 7,5 miljoni eiro Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu.

Foto avots: Historia.lv
Latvijas vēstures materiālu tīmekļa krātuves un novad
pētniecības platformas Historia.lv līdzstrādnieki Val-
ters grīviņš un gints Skutāns sadarbībā ar Kocēnu 
novada domi īstenojuši Kocēnu novada iedzīvotāju 
iniciatīvu konkursā pavasarī atbalstīto novada vietvār
du apzināšanas projektu.
Projekta laikā apzināti, apstrādāti, precizēti un kā 
atsevišķas kartografētas satura vienības Historia.lv 
“Vietu” sadaļas datubāzē publicēti vairāk nekā 300 
Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna un Dikļu pagasta vietvār
du – pļavu, tīrumu, līču, meža nostūru, kalnu, upīšu, 
apdzīvotu vietu u.c. nosaukumi. Daudzām vietām 
pievienoti arī fotoattēli.
Lielākā daļa vietvārdu nāk no Ginta Skutāna jau kopš 
1987. gada vāktā krājuma, taču apzināti arī citu pēt
nieku vākumi. Īpaši atzīmējams novadnieka novad
pētnieka Kārļa Bukuma (1884–1979) materiāls (LU 
Valodas un literatūras institūtam 60. gados iesūtītie 
vietvārdi) un senajās, līdz šim maz pētītajās muižu 
kartēs 17.–19. gs. mērnieku iemūžinātie, nereti jau sen 
aizmirstie vietu nosaukumi. Darbs ar iegūto materiālu 
tiks turpināts, vienlaikus meklējot iespējas papildu 
līdzekļu piesaistīšanai.

Tapis buklets “Kāzas Burtnieku novadā”
Iesākoties 2016. gadam, izdots biedrības “Burtnieku 
kultūrvide” veidotais buklets “Kāzas Burtnieku nova
dā”. Tajā apkopota informācija par iespējām noorga
nizēt skaistas kāzu svinības vienā novadā.
Burtnieku novads ar dabas, vēstures un kultūras 
objektiem un plašo atpūtas pakalpojumu klāstu pie
saista ne tikai tūristus, bet, kā liecina statistikas dati, 

arī kāzu svinētājus. Lai popularizētu pieejamos pakal
pojumus un padarītu ērtāku pasākumu plānošanu, 
apkopota informāciju, kas varētu interesēt gan kāzu 
svinētājus, gan to rīkotājus.
Bukletā ir ziņas par laulību ceremoniju un svinību vie
tām, kāzu dienas ceļojuma pieturpunktiem un akti
vitātēm, par ēdināšanas un nakšņošanas iespējām, 
floristu un fotogrāfu pakalpojumiem, kā arī sniegti 
daži praktiski ieteikumi.
Buklets tapis ar Burtnieku novada pašvaldības finan
siālu atbalstu. Izdevējs – biedrība “Burtnieku kultūrvi
de”, drukāts – SIA “Suvenīru darbnīca”.
Aicinām mīlestības svētkus svinēt skaistajā, teikām un 
nostāstiem bagātajā novadā Burtnieka ezera krastā!

Veiksmīgs 2015. gada noslēgums Alojas veselības 
aprūpes centrā
Aizvadītais gads Alojas veselības aprūpes centrā 
ieviesis patīkamas pārmaiņas. Tā iemītnieki nu dienas 
vada skaisti atjaunotās telpās. Gaiteņiem un ista
bām krāsas piešķīris SIA “Draugu dārzs”, veicot lielu 
remontu. Arī darbinieki tikuši pie mājīgām dienesta 
telpām. Savukārt no Limbažu Baptistu draudzes 
gada nogalē kā ziedojums saņemts medicīnas pacē
lājs ar dažādiem siksnu komplektiem guļošo pacientu 
pārvietošanai, bet no SIA “NMS Elpa” centrs saņēma 
dāvinājumu – daudzfunkcionālu gultu, matraci, nakts 
skapīti un aizslietņus. To atvešanas dienā uzņēmuma 
tirdzniecības nodaļas vadītājs Artis Bērziņš darbinie
kiem labprāt nodemonstrēja visa jauniegūtā aprīko
juma funkcijas.

Kā ierasts, centrā gads noslēdzies ar vairākiem skais
tiem Ziemassvētku koncertiem. Jau daudzus gadus 
iemītniekus priecē Alojas kultūras nama jauktais 
koris “Ale”, skolotāja Smaidīte Rudzīte ar skolēniem, 
Limbažu evaņģēliski luteriskās draudzes jaunieši un 
mācītājs Romans KurpnieksLogins, kā arī ilggadējie 
draugi – māte un dēls Sandra un Raivis no Palsma
nes un Valmieras puses. Pirmo reizi svētku koncertu 
sniedza Limbažu Baptistu draudze. Ziemassvētku 
dievkalpojumu vadīja Alojas evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājs Andis Smilga.
SIA “Alojas veselības aprūpes centrs” valdes locekle 
gunta Kundrāte savā un centra iemītnieku vārdā 

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/istenotsprojektskocenunovadavietvarduatlants/kokmuiza-f1679-194apr-352li.jpg?attredirects=0
http://historia.lv/
http://historia.lv/
http://www.historia.lv/personas/bukums-karlis
http://www.historia.lv/dokumenti/karla-bukuma-vietvardu-teiku-un-nostastu-vakums-izraksts-no-lu-valodas-un-literaturas
http://www.historia.lv/dokumenti/karla-bukuma-vietvardu-teiku-un-nostastu-vakums-izraksts-no-lu-valodas-un-literaturas
http://www.burtniekunovads.lv/upload/File/Kzas Burtnieku novad(3).pdf
http://www.burtniekunovads.lv/upload/File/Kzas Burtnieku novad(3).pdf
http://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2016/01/aloja.lv_img_2600.jpg
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saka sirsnīgu paldies visiem labvēļiem par aizvadīta
jā un arī iepriekšējos gados sniegto atbalstu. Ir ļoti 
daudz vietējo cilvēku, kuri regulāri centram nogādā 
pašu audzētus dārzeņus un citus labumus. Tāpat patī
kami, ka jaunieši atbalsta ne tikai svētkos, bet arī dar
bos – teritorijas sakopšanas talkās piedalās skolotāja 
Ilona Vītola ar saviem audzēkņiem. Ārste piebilst, ka 
visiem pateikties, vārdos nosaucot, nav iespējams, jo 
labu cilvēku apkārt ir ļoti daudz.

Pēc pārbūves atsākas mācības Staiceles vidusskolā
11. janvārī pēc oktobrī uzsākto pārbūves darbu bei
gām durvis skolēniem, viņu vecākiem un pedago
giem atkal vēra Staiceles vidusskola. Svinīgajā atklāša
nā pateicību par paveikto visiem iesaistītajiem teica 
skolas direktore Sandra Brokāne un skolēni, savukārt 
ar atgriešanos skaistajās atjaunotajās telpās vidussko
las iemītniekus sveica Alojas novada domes priekšsē
dētājs Valdis Bārda, pašvaldības pārstāvji un kolēģi 
no novada iestādēm.

“Ceru, ka šīs patīkamās pārmaiņas motivēs jūs strā
dāt tikpat sparīgi un sasniegt nākotnes izaicinājumus, 
vēl labākus sasniegumus mācībās un darbā, kā arī 
radīs vairāk pozitīvu emociju. Šajā gadā vēlu skolēniem 
gūt labas sekmes, pedagogiem izturību audzināšanas 
darbā un direktorei – lai piepildās visas ieceres,” sveicot 
teica V. Bārda.
Remontdarbu laikā daļa Staiceles skolēnu mācījās 
Alojas Ausekļa vidusskolā (AAV). Atjaunotās skolas 
atklāšanas dienā sveicēju vidū bija arī AAV direktore 
Inese Mētriņa: “Alojas skolēni sūta jums sveicienus. 
Gaidiet, viņi noteikti brauks ciemos. Jāatzīst, ka pa šiem 
mēnešiem mēs bijām ļoti pie jums pieraduši, tāpēc dāvi
nām pulksteni, kas simbolizē mūsu kopā pavadīto laiku. 
Mīliet savu skolu un to, kas jums ir!” vēlēja I. Mētriņa. 
Savukārt pašvaldības speciāliste izglītības darbā Ilze 
Kapmale Staiceles vidusskolas direktorei dāvināja 
sapņu ķērāju: “Jums bija sapnis par gaišiem, skaistiem 
gaiteņiem. Nu tas ir piepildījies, tāpēc te būs rīks nāka
mo sapņu ķeršanai.”
Skolas pārbūves laikā tika sakārtota sporta zāles ven
tilācijas sistēma, ģērbtuves un dušas, pirmā un otrā 
stāva gaiteņi un kāpņu telpas, nomainīta daļa no 
komunikācijām – elektroinstalācijas, ūdensapgādes, 

kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas. Tāpat 
skolas gaiteņos abos stāvos uzstādīti skolēnu sienas 
skapīši un notikusi arī pirmā stāva sanitāro mezglu 
nomaiņa. Visā ēkā izbūvēta ugunsdrošības signalizā
cija un dzēšanas sistēma, veikti arī citi mazāki darbi, 
tostarp telpu labiekārtošana. Darbus veica iepirkumā 
izvēlētais būvnieks – pilnsabiedrība “PS VBS Valmie-
ra”. Būvniecības procesa kopējās izmaksas, ieskaitot 
projektēšanu, būvuzraudzību un autoruzraudzību, 
bija 277 199 eiro, ko sedz pašvaldības budžets, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē. Šogad vasaras brīvlaikā plā
nota skolas āra teritorijas labiekārtošana, kam tehnis
kais projekts jau izstrādāts.

Eināra Bērziņa foto

Vedinas Valeines grāmatas atvēršana Alojas 
bibliotēkā
30. janvārī pie alojiešiem ieradās cienījama viešņa, vie
tējiem labi zināmā ārste ftiziopneimonoloģe Limbažu 
poliklīnikā – Vedina Valeine. Cienījamā kundze ļāva 
klātesošajiem ieskatīties savā dzīves gājumā un bagā
tajā mūžā, kas pēc mazmeitu Elīnas un Esteras pamudi
nājumiem tapis uzlikts uz papīra un apkopots atmiņu 
grāmatā ar nosaukumu “Sietā ūdeni nesanesīsi”.

Šīs atmiņu grāmatas 
vairāku nodaļu lap
puses ir atpazīstamas 
arī alojiešiem, īpaši 
viena no tām – “Cīņā 
pret tuberkulozi”, jo 
kādu laiku Limbažu 
tuberkulozes slimnī
ca atradās tieši Alojas 
“Kaķīšos”. Otra lap
puse gan ir gaužām 
skumja, runājot par 
vissāpīgākajiem dzī
ves zaudējumiem. 
Dēla Jāņa ģimenes 
dzīvesvieta bija Alojā, 
kā arī Jānis un Ruta 

Valeiņi bija alojiešiem labi zināmi ārsti.
Klātesošajiem V. Vedina pastāstīja, kādēļ grāmatai ir 
tieši šāds nosaukums. Viņas tēva savulaik teiktais – 
sietā ūdeni nesanesīsi – allaž attiecies, ja runa bijusi 
par kaut ko neģeldīgu, sīkumainu. Pēc šā pasākuma 
alojietis gunārs Ozols Vedinas kundzei sacīja: “Cik 
bezgala precīzs ir grāmatas nosaukums “Sietā ūdeni 
nesanesīsi”, jo patiesi viss nevajadzīgais, liekais taču 
izlīst cauri sietam, tajā paliek vieta vien tikai zelta tīrrad
ņiem – lepnumam par ģimenes kuplo pulciņu, patiesam 
darba un dzīves priekam”.

Anetes Frīdenfeldes foto

Izdota grāmata par Svētupi
22. janvāra vakarā Limbažu novada Pāles kultūras 
namā notika grāmatas “Vidzemes Svētupe mītiskajā 
un reālajā kultūrtelpā” atklāšana. Grāmatas sastādī
tājs un zinātniskais redaktors ir Latvijas Kultūras aka
dēmijas profesors Juris Urtāns.

http://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2016/01/aloja.lv_skolas-atklasana-043.jpg
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/aktualitatest/aktualitates-kultura/5066-gramatas-vidzemes-svetupe-mitiskaja-un-realaja-kulturtelpa-atklasana-pale
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Izdevums ir zinātnisku rakstu un folkloras kopojuma 
krājums, kas tapis Latvijas Zinātnes padomes atbalstī
tajā projektā “Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā 
kultūrtelpā”. Par pētījuma mērķi tika izvirzīts jautā
jums, vai Svētupe veido upes piekrastes ļaužu atšķirī
gu identitāti un, ja veido, tad kā. Izdevumā publicēti 
projekta īstenotāju Rūtas Muktupāvelas, Jura Urtā-
na, Janīnas Kursītes, Sanda Laimes, Rasmas Noriņas 
un Ievas Vītolas zinātniskie raksti, kā arī agrāko un 
tagadējo laiku Svētupes folkloras vākums.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Didzis Zemmers, uzrunājot klātesošos, sacīja: “Prieks 
redzēt, ka šovakar ir pilna zāle, un prieks, ka Svētupei 
ir veltīta tik liela uzmanība. Trīs gadus šis izcilais auto
ru kolektīvs ir pētījis, analizējis un pierakstījis, kā arī 
uzklausījis mūsu cilvēkus – šī grāmata ir stāsts par jums, 
mums un mūsu Svētupi!”
Pāles pagasta pārvaldes vadītāja gita Kārnupe par 
grāmatu teica: “Šī grāmata patiesībā ir grāmata par 
mums. Par upi, kas caurvij mūsu pagastu un novadu, 
par dabas ainavām un vietējiem iedzīvotājiem. Tieši 
mūsu iedzīvotāju mutvārdu liecības ir tas, ka šai grāma
tai piedod īpašu odziņu”.
Juris Urtāns norādīja, ka pie šīs grāmatas intensīvi 
strādāts trīs gadus. Tā sastāv no divām daļām: pirmajā 
ir zinātniski raksti ar anotācijām angļu valodā, bet grā
matas otrā daļa ir folkloras raksti un teicēju stāstītais.
Janīna Kursīte īpaši uzteica Limbažu novada sakoptās 
mājas, dārzus un izteica pateicību tiem māju īpaš
niekiem, kuri saglabā vecos durvju kliņķus, grīdas 
un citas lietas, jo tā ir Latvijas lauku vērtība, ko bieži 
neapzināmies.

Salacgrīvā bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”

Ahoi! Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” komplektē 
savu radītāju komandu!

Kas to dara? Piejūrieši. Zvejnieksievas un zvejniekpui
ši. Jūrniekzeļļi un jūrniekmeistari. Vecie jūras vilki un 
jaunie kapteiņi. Trešās tēvameitas (atšķirībā no tre
šajiem tēvadēliem) jeb tādas gaismu nesošas būtnes 
kā bibliotekāres. Pašu valdības jeb pašvaldības varas 
turētāji.
Kur to dara? Kur tad citur, ja ne apvidū, kur kārts šūpu
lis profesionālajai jūrniecībai. Kur 1864. gadā vietējie 
kuģinieki, kuģniecības entuziasta Krišjāņa Valdemāra 
iedvesmoti, par pašu ziedotiem līdzekļiem nodibinā
ja jauna tipa jūrskolu, kurā bez maksas jūras zinības 
varēja apgūt latviešu un igauņu zemnieki. Un tas ir 
Salacgrīvas novads, kas mūsdienās slavējams ar “Pozi
tivus” festivālu, “Brīvā viļņa” šprotēm, restorānu “Pie 
bocmaņa” un... Ainažu jūrskolas muzeju.
Kāpēc dara? Latvijai ir daudz dots – jūra, jūrniecība, 
vecie kapteiņi, jaunie matroži, pagātne, tagadne, 
nākotne. Tam visam varētu piemērot arī apvienojošo 
vārdu – latvietība, bet vēl sulīgāk skanētu – patrio
tisms. Īpaši šogad, kad Ziemeļvidzemes kuģniecības 
pamatlicējam Krišjānim Valdemāram aprit 190 gadu. 
Tagadējā Salacgrīvas novada teritorijā pagātnē tika 
būvēts daudz kuģu, kas vagoja tuvākus un tālākus 
ūdeņus. Tagadnē šā novada entuziasti vēlas uzbūvēt 
vēl vienu kuģi kā simbolu sāļo vēju appūstam latvis
kumam.
Bet kāpēc bibliokuģis? Viss sākas no Ābeces. Ābece 
ir grāmata. Bez grāmatām nav zināšanas. Kā teicis 
Krišjānis Valdemārs: “Visvairāk vajadzīgas zināšanas; 
tās pievelk arī vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk 
dzelzi.” Grāmatām kaut kur ir jādzīvo. Un kāpēc tās 
nevarētu dzīvot kuģī? Kuģī, kas būvēts uz un priekš 
sauszemes. Viedi ir Valdemāra vārdi: “Patiesi Tēvija 
varētu lepna būt uz saviem dēliem un meitām, ja tām 
izdotos grāmatu krātuves drīzumā uzcelt par pamatak
meni tautas attīstībai.” Mēs taču vēlamies būt lepni un 
attīstīties! Īpaši brīdī, kad mūsu Latvija soļo uz savu 
simtgadi.
Kas būs bibliokuģa būtībā? Vispirms Krišjāņa Valde
māra aura. Valdemāra zāle, kur cits citu satiks jūrnieki, 
zvejnieki, kuģinieki. Latviskuma telpa, kur patriotisms 
vēdīs no katras grāmatas, katras skaņuplates, katra 
filmas rullīša. Kapteiņa tiltiņš vilināt vilinās jaunos 
puišus ar rokām aptvert stūres ratu. Kuģa vadīšanas 
telpā jaunie jūrnieki mācīsies stūrēt savu nākotnes 
kuģi. Sauli un siltumu alkstošas jaunkundzes ziemas 
spelgoņā varēs kailās kājas iegremdēt siltās jūrma
las smiltīs. Un kā smaida krunciņas iezagsies vecā 
zvejnieka sejā, kad, uzejot uz kuģa klāja, varēs vērot 
jūras un zemes saplūšanas vietu – nu gluži kā Dullais 
Dauka. Neaizmirstamais lepnums mazdēla un maz
mazmeitas sirdī, ieraugot sava vectēva un omammas 
vārdu ieaustu kuģa karogā, jo bibliokuģa būvētāju 
vārdi ieies mūžībā.
Kas jādara tev? Ne jau šodienas redzama goda dēļ, 
bet gan latviskuma, patriotisma dēļ aicināts esi dot 
ziņu par sevi, lai tavs vārds tiktu ierakstīts bibliokuģa 
kuģarullī. Lai Tēvija lepna būtu uz saviem dēliem un 
meitām! Lai piedalies, uzņemies atbildību par šo 
tautas attīstības krātuvi. Latvija ir pelnījusi vēl vienu 
reizi, tāpat kā pirms 150 gadiem par pašu ziedotiem 

http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=33062
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līdzekļiem uzbūvēt varenu kuģi, kas nestu Krišjāņa 
Valdemāra vārdu.
Kuģa ruļļa turētājs jau mērc spalvaskātu tintē, lai 
ierakstītu tavu vārdu.
Par iespēju atdot godu nākotnei interesēties tradicio
nāli pa tālruni – 64071989 jeb jau šodienīgākā veidā, 
sūtot vēstuli caur satelītu – salacgrivasbiblioteka@
salacgriva.lv.

Cēsis pievienojas paktam par CO2 emisiju 
samazināšanu un atklāta unikāla vecpilsētas 
atkritumu apsaimniekošanas sistēma
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs 19. janvārī parakstīja Eiropas Savienības (ES) Pil
sētu mēru paktu, kas paredz samazināt CO2 emisijas 
Cēsu novadā par 20%. Pakts arī nosaka, ka gada laikā 
tiks izstrādāts rīcības plāns ilgtspējīgas enerģijas jomā, 
kurā iekļaus arī sākotnēju pārskatu par emisijām un 
izklāstīs, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Pēc tam reizi 
divos gados Cēsu novadam būs jāiesniedz pakta īste
nošanas ziņojums.
Jānis Rozenbergs: “Pilsētu mēru pakta parakstīšana ir 
politiska apņemšanās par tīras vides saglabāšanu nāka
majām paaudzēm. Jau iepriekš esam sekmīgi darbojo
šies dažādos vides un energoefektivitātes uzlabošanas 
projektos, tāpēc šis pakts ir loģisks turpinājums mūsu 
darbībām, kā arī papildinājums mūsu ilgtspējīgas attīs
tības stratēģijai, kas paredz Cēsis kā izcilu vietu dzīvei.”
Vienlaikus Cēsu novads apņemas rīkot Enerģētikas 
dienas sadarbībā ar Eiropas Komisiju un citām iein
teresētajām personām, panākot, ka iedzīvotāji tieši 
var izmantot iespējas un priekšrocības, ko piedāvā 
saprātīgāks enerģijas lietojums, un regulāri informēt 
vietējos plašsaziņas līdzekļus par norisēm, kas saistī
tas ar rīcības plānu.

Savukārt 8. janvārī Cēsīs svinīgi atklāts Latvijā uni
kāls vecpilsētā īstenots atkritumu apsaimniekošanas 
modernizācijas projekts, ierīkojot vienota stila paze
mes un virszemes konteinerus. Projekts realizēts, 
pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības un SIA 
“ZAAO” savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administra
tīvajā teritorijā. Vecpilsētas atkritumu apsaimnieko
šanas modernizācijas projektā investēti 38 000 eiro. 
Projektam finanšu aizdevumu izsniegusi “Nordea” 
banka.

Atkritumu konteineru laukumus simboliski atklāja 
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais un 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs: “Esam lepni, ka Cēsis ir pirmā vieta Latvijā, kur 
vecpilsētā ir šāda moderna atkritumu savākšanas sistē
ma. Protams, tas prasīs laiku un pielāgošanos no iedzī
votāju puses, tomēr šī sistēma ir orientēta uz klientu. 
Vecpilsētas iedzīvotājiem vairs nevajadzēs ar maisiņiem 
rokās dežurēt, cenšoties noķert atkritumu vedēju. Tas cil
vēkiem atvieglos ikdienu – atbrīvošanās no atkritumiem 
jebkurā sev ērtā laikā.”
Līdzšinējo vecpilsētas atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību, kad atkritumu savākšanas mašīna konkrētās 
dienās un laikos piebrauca pie mājām, aizstājuši pieci 
konteineru laukumi, kuros uzstādīti konteineri nešķi
rotiem sadzīves atkritumiem. Konteineru tukšošana 
organizēta divas reizes nedēļā. Konteineru laukumi 
izveidoti L. Kalēja ielā 5, Pils ielā 1 un Šaurajā ielā pie 
L. Katrīnas ielas, kā arī Rīgas ielā 7 un Lenču ielā 7.
“Nordea” bankas reģionālā klientu apkalpošanas 
centra “Valmiera” vadītāja Sandra Rasnača: “Mēs 
novērtējam iespēju dzīvot tīrā vidē, tādēļ, domājot gan 
par uzņēmuma ilgtspēju, gan atbildību pret tā ietekmes 
pusēm, tostarp apkārtējo vidi, rūpīgi izvērtējam savu 
rīcību un tās ietekmi uz dabu – vai tā būtu produktu 
un pakalpojumu izstrāde, investīciju un kreditēšanas 
politika vai bankas saimnieciskā un ikdienas darbība. 
Esam gandarīti atbalstīt SIA “ZAAO”, piešķirot finansē
jumu mūsdienīga un videi draudzīga risinājuma ievie
šanā atkritumu apsaimniekošanas jomā. Jau šobrīd gan 
“Nordea”, gan uzņēmuma SIA “ZAAO” korporatīvās 
sociālās atbildības iniciatīvas pamanītas un novērtētas 
valsts mērogā, iegūstot prestižas “Ilgtspējas indeksa” 
atzinības. Uzstādot jaunas atkritumu savākšanas sistē
mas, Vidzemē varam demonstrēt ne tikai rūpes par savu 
pilsētu iedzīvotāju veselību un labsajūtu, bet kļūt par 
paraugu citām pašvaldībām, domājot par videi drau
dzīgu infrastruktūru ieviešanu.”

Zināmi konkursa “Raunas sauklis” rezultāti

Kopumā Raunas novada ideju konkursam tika iesūtīti 
43 oriģināli un interesanti Raunas saukļa varianti, un 
Raunas novada dome pateicas ikvienam, kas veltīja 
laiku un iesūtīja savu ideju. Labāko saukļu izvērtēša
nā piedalījās Raunas jaunieši, Raunas novada domes 
deputāti un darbinieki, kā arī Raunas uzņēmēji.
Par trīs veiksmīgākajiem Raunas saukļiem tika atzīti: 
“Brauc uz Raunu – atklāj ko jaunu!” un “Vai ar zirgu 

mailto:salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv
mailto:salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv
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vai ar aunu – šurpu brauc, tev jāredz Rauna!”, ko 
iesūtījusi Lāsma Grīnfogele, un “Ar paunu uz Raunu, 
jo tur var ieraudzīt ko jaunu!”, kura autore ir Dace 
Treimane. Īpaša veicināšanas balva piešķirta Mikusam 
Frišfeldam par oriģinālāko, radošāko saukli!

Amatas novadā inovatīva ekspozīcija angļu valodā 
par Latvijas bērnu varoņdarbiem 20. gadsimta vidū
12. decembrī Amatas novada domes ēkā Drabe
šu pagasta “Ausmās” tika atklāta Melānijas Vanagas 
muzeja virtuālās ekspozīcijas “ESI PATS!” angļu valo
das versija.

Muzeja virtuālā ekspozīcija “ESI PATS!”, kas tika izvei
dota 2014. gadā, vēsta par piecu deportēto latviešu 
bērnu pieredzi. Ekspozīcijas varoņus – piecgadīgos 
Intu Broku, Andri Eglīti un Ivaru Kārkliņu, astoņgadīgo 
Alni Vanagu un vienpadsmitgadīgo Ilgu Hāgemani, kā 
arī viņu vecākus totalitārā padomju vara nepamatoti 
apsūdzēja “dzimtenes nodevībā”. Par spīti ciešanām 
un bezcerībai, viņi izdzīvoja. Katra bērna stāsts ir 
varoņdarbs viņa ceļā uz pieauguša cilvēka dzīvi.
Ekspozīcija balstīta Amatas novadnieces un rakst
nieces Melānijas Vanagas autobiogrāfiskajā darbā 
“Veļupes krastā”, kas latviešu literatūrā ir viens no 
spilgtākajiem vēstījumiem par Staļina režīma nozie
gumiem pret cilvēci. Melānijas Vanaga: “Vēsture ir 
tīrības, brīvības un drošības izjūta.”
Ekspozīcija pieejama bez maksas tās virtuālajā māj
vietā www.esipats.lv, kur to gan Latvijā, gan citur 
pasaulē var apmeklēt ikviens, kam pieejams dators 
ar vidēji jaudīgu interneta pieslēgumu. Pieejama arī 
ekspozīcijas franču valodas versija: www.esipats.lv/
en.
“Ekspozīcija, kuras tapšanu rosinājusi Amatas novada 
pašvaldība, tika radīta ar mērķi vairot gan vietējās, gan 
starptautiskās sabiedrības izpratni par Latvijas vēstu
res notikumiem 20. gadsimta 40. un 50. gados, kā 
arī izgaismot vispārcilvēciskas vērtības: taisnīgumu, 
godīgumu, iejūtību, mīlestību, atbildību. Lai pievēr
stu uzmanību cilvēka vērtībai un aicinātu ekspozīcijas 
apmeklētājus aizdomāties par indivīda un totalitārās 
varas attiecībām, kā arī vērtēt un apzināties savas paš
reizējās iespējas demokrātiskā valstī, ekspozīcijai dots 
nosaukums “ESI PATS!”,” skaidro ekspozīcijas autore 
Elīna Kalniņa.
Ekspozīcijas angļu valodas versijas nepieciešamības 
pamatojums sakņojas 2009. gada 2. aprīlī Eiropas 
Parlamenta pieņemtajā rezolūcijā “Par totalitārismu 
un sirdsapziņu”, kas apliecina, ka ekspozīcijas pieeja

mība vienā no lielākajām Eiropas Savienības valodām 
veicinās komunisma upuru iekļaušanu kopīgajā Eiro
pas atmiņā.
Ekspozīcijas angļu valodas versijas izveidē tika iesais
tīti 22 Latvijas bērni, pusaudži un jaunieši ar labām 
angļu valodas zināšanām, tajā skaitā 16 Rīgas Angļu 
ģimnāzijas skolēni. Viņi Jura Podnieka studijā ierunāja 
represēto stāstus, lai ekspozīcijā apmeklētajam tie 
būtu pieejami audioformātā. Stāstiem veidots īpašs 
skaņu dizains, kura autors ir skaņu dizainers Mārtiņš 
Roķis.
Izmatojot plašu foto, video un citu vēsturisko mate
riālu klāstu no Melānijas Vanagas personīgā arhīva, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja, Latvijas Valsts Latvijas vēstures arhī
va, Intas Krišjānes, Ilgas Alksnes, Andra Eglīša un 
Ivara Kārkliņa ģimenes albumiem, Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja, “Latvijas Dzelzceļa” vēstures muzeja, 
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja un Latvijas 
Fotogrāfijas muzeja krājumiem tapušas ekspozīci
jas satura vizualizācijas, kuru izveidē līdzdarbojās 
profesionāli mākslinieki: Ilmārs Blumbergs, Bruno 
Aščuks, Zintis Butāns, “TRITONE Studio” video un 
datormākslinieki, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas 
studenti Monta Apsāne, Kārlis Caune, Rolands Brie-
dis un gleznotāja Arta Kalniņa. Ekspozīcijas program
matūras autors ir Jānis Caune. Angļu valodas versijas 
satura tulkojumu nodrošināja tulkotāji Miks Koljērs, 
Baiba Peciņa un Eva Eihmane. Tulkoto tekstu rediģē
šanu veica Juris Beņķis un Iveta Rībena. Ekspozīcijas 
angļu valodas versijas izveidi koordinēja ekspozīcijas 
autore Elīna Kalniņa.
Ekspozīcijas angļu valodas versijas izveidi finansiā
li atbalstīja Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – 
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un Latvijas Valsts Kul
tūrkapitāla fonds.

Atklāts Amatas novada Ieriķu sabiedriskais centrs
27. janvārī durvis vēra Ieriķu sabiedriskai centrs paš
valdības atjaunotajā ēkā Ieriķos, Lielajā ielā 30.

Šajās telpās darbosies Dienas aprūpes centrs, Ieri
ķu bibliotēka, kur būs pieejama datortehnika un 
WiFi internets. Amatas pašvaldība veic sarunas ar 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Ekono
mikas ministriju par uzņēmējdarbības atbalsta pun
kta izveidi šajā ēkā, kur tiktu sniegtas konsultācijas 
biznesa uzsākšanai, organizētas dažādas apmācības 
un nodrošināts pirmsinkubācijas pakalpojums jauna
jiem uzņēmējiem.

http://www.esipats.lv/
http://www.esipats.lv/en
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2016. gads Madonai aizritēs 90 gadu zīmē
Madonieši vēlas dalīties savā priekā un apmeklēt 
pagastu vietas, lai uzaicinātu novada ļaudis uz kopī
giem Madonas svētkiem jūnijā, jo, nenoliedzami, 
katrs no Madonas novada iedzīvotājiem ikdienā ir 
saistīts ar novada centru.
Madoniešu “dzīvais ielūgums” – Madonas kultūras 
dažādā spektra koncerti, tikšanās un izstādes. Pirmie 
“ielūgumi” devās pie adresātiem 6. februārī Barka
vā un Degumniekos, kur viesojās Madonas pūtēju 
orķestris (diriģents Andrejs Cepītis), jauniešu vokālā 
grupa “The Sound effect” (vadītāja Ilze Rijniece), jau
niešu dramatiskais kolektīvs (režisore Aija Špure) un 
TDA “Vidzeme” (vadītājs Andris Ezeriņš).
Nākamais “ielūgums” ceļos 14. februārī uz Sarkaņu 
pagasta tautas namu “Kalnagravas” ar kokļu ansam
bli “Rasa” (vadītāja Inese Ābola), deju kolektīvu “Atva
sara” (vadītāja Maija Rijniece), 1.–2. klašu tautisko 
deju kolektīvu (vadītāja Gunta Beķere) un mūsdienu 
deju grupu “Aliens” (vadītāja Ināra Cakule).
Uz tikšanos Madonā – pilsēta, kurā esi gaidīts!

Rūdolfs Blaumanis sacerējumos un uz skatuves Ērgļos
Šogad jau 11. gadu Ērgļu novada Blaumaņa memo
riālais muzejs “Braki” rīkoja Rūdolfa Blaumaņa lite-
rārās prēmijas konkursu, kurā skolēni tika aicināti 
iesniegt domrakstu par kādu no tematiem, kam ir 
saistība ar Blaumaņa darbiem. Šogad tie bija: pamat
skolu grupā – “Puķes Blaumaņa dzejā”, “Blaumaņa 
noveles “Nāves ēnā” notikumi kāda tēla redzējumā”, 
“Vai nu filozofē, vai muzicē, tikai dari kaut ko, attīsties! 
(R. Blaumanis)”, bet vidusskolu grupā – “Lauku sētas 
tēlojums Blaumaņa prozā vai dramaturģijā”, “Blauma
ņa, Raiņa un Aspazijas saskarsme” un “Mīlestība ir tā 
lielākā brīnumu darītāja (R. Blaumanis)”.
Konkurss noslēdzies, un 5. decembrī notika kon
kursa noslēguma sarīkojums, uz ko bija uzaicināti 
67 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un 
vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 223 skolēni, 
iesniedzot 219 darbus. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas 
Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas 64. vidusskolas, Ērgļu vidus
skolas, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, 
privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97”, Ogresgala un 
Lapmežciema pamatskolas. Klašu grupās visčaklākie 
bija 7.–9. klašu skolēni – 143 darbu autori, vidusskolu 
audzēkņi – 80. Pamatskolēni biežāk rakstīja par tema
tu “Blaumaņa noveles “Nāves ēnā” notikumi kāda tēla 
redzējumā”, savukārt vidusskolēni – “Mīlestība ir tā 
lielākā brīnumu darītāja”.

Blaumaņa konkursa noslēguma sarīkojumu vadīja 
Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Skolēni saņē
ma veicināšanas un speciālās balvas, godalgoto vietu 
ieguvēji – naudas prēmijas. Viena no balvām, ko 
pasniedza veiksmīgākajiem rakstītājiem, bija “Braku” 
muzeja vadītājas Zintas Saulītes un skolotājas Mārītes 
Breikšas veidotā grāmata “Teātris Blaumaņa zīmē”, 
kuras atvēršanas svētki notika 23. oktobrī.
Grāmata atklāj ilgstošo sadarbību ar Valmieras Drāmas 
teātri, kas ir īpašs ar Blaumaņa teātra festivāliem un 
rakstnieka daiļrades popularizēšanu. Jauka sadarbība 
1970. un 1980. gadā “Brakiem” izveidojās ar Liepājas 
teātri. Savukārt ar Madonas Tautas teātri sadarbība ir 
jau kopš 1968. gada 7. septembra, kad aktieri nospēlē
ja pirmo brīvdabas izrādi “Brakos”, un tā bija komēdija 
“Skroderdienas Silmačos”. Pēdējos gados “Brakos” 
bieži ciemiņi ir dienas aprūpes centra “Saulessvece” 
iemītnieki, režisores Kristīnes KlētniecesSikas vadībā 
izrādot Blaumaņu darbu dramatizējumus.
Visvairāk grāmatā ir materiālu par Ērgļu novada teātra 
vēsturi, atvēlot vietu Jumurdai, Vējavai, Sausnējai, 
Liepkalnei, Katrīnai un Ērgļiem. Tāpat kā citos Latvijas 
pagastos, arī Ērgļu pusē kultūras aktivitātes aizsākās 
19. gadsimta otrajā pusē, kad līdzās dziesmai un dejai 
uzplauka teātra māksla. Visos laikos iestudētas Rūdol
fa Blaumaņa drāmas un komēdijas.
Grāmatā publicēti arī skolēnu pārspriedumi par Blau
maņa lugu iestudējumiem. Tā ir skaista dāvana gan 
konkursa nominantiem, gan vēsturisks pētījums jeb
kuram interesentam par teātra mākslas veidošanos 
Ērgļu novadā.

Siguldas novadā pieaug daudzbērnu ģimeņu skaits 
un atklāta bērnudārza filiāle
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā 
reģistrēti 226 jaundzimušie – 118 zēni un 108 meite
nes. 2014. gadā Siguldas novadā tika reģistrēti 265 
jaundzimušie, 2013. gadā – 247 jaundzimušie novad
nieki, savukārt 2012. gadā – 221 mazulis.
2015. gadā Siguldas novadā trešie bērniņi piedzimuši 
36 ģimenēs, ceturtie bērni – 18 ģimenēs, piektie bēr
niņi – trīs ģimenēs, bet vienā ģimenē piedzimis sestais 
bērniņš. Visvairāk bērniņu pasaulē nākuši septembrī. 
Populārākie vārdi, kas doti 2015. gadā dzimušajām 
meitenēm, ir Līva un Emīlija, savukārt zēniem – Jānis, 
Roberts, Jēkabs un Emīls. 2015. gadā vispopulārākais 
vārds, kurā nosaukti astoņi mazuļi, ir Jānis.
Dzimstības rekords 2015. gadā sasniegts Siguldas 
slimnīcā – tur pieņemtas 904 dzemdības, tajā skaitā 
163 ūdensdzemdības. Slimnīcā dzimušas 436 meite
nes un 468 zēni. Visvairāk bērniņu – 93 – piedzimuši 
septembrī, 88 – jūlijā, bet pa 81 bērniņam Siguldas 
slimnīcā piedzimuši janvārī un augustā.
Kopš 2012. gada Siguldas novada domes priekšsēdē
tājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā “Esmu dzimis 
Siguldas novadā” sveic novadā dzimušos novadnie
kus un viņu ģimenes. Mazie novadnieki kā dāvinā
jumu no pašvaldības saņem īpaši veidotas monētas, 
kurās iegravēts novada ģerbonis un mazuļa dzimša
nas gads. 2015. gada otrajā pusgadā dzimušie mazuļi 
un viņu ģimenes tiks godinātas 13. februārī.
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Jāatzīmē, ka portāla NeoGeo.lv pētījums liecina, ka 
Sigulda ir vienīgā no 20 pēc iedzīvotāju skaita lielāka
jām Latvijas pilsētām, kurā kopš 1990. gada, kaut arī 
neliels (+1%), tomēr ir iedzīvotāju pieaugums.
Kopš 2010. gada 1. novembra spēkā ir saistošie notei
kumi, kas nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu par 
katru novadā deklarēto jaundzimušo ir tiem vecā
kiem, kas Siguldas novadā deklarējuši savu pamata 
dzīvesvietu ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna 
reģistrācijas. Savukārt, ja dzīvesvietu Siguldas novadā 
12 mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis viens 
no jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsts tiek izmak
sāts 50% apmērā. Vienreizējs pabalsts par jaundzimu
šo bērnu Siguldas novadā ir 320 eiro – tas ir viens no 
lielākajiem Latvijā.

18. janvārī Siguldā tika atklāta bērnudārza “Pasaciņa” 
filiāle. Četras jaunizveidotās bērnudārza grupiņas 
nodrošinās vietas gandrīz 100 mazajiem novadnie
kiem. Pateicoties jaunizveidotajai bērnudārza filiālei, 
Siguldā pēdējo piecu gadu laikā papildus radītas 400 
vietas.
Līdz bērnudārza filiāles atklāšanai nokomplektē
tas trīs grupiņas, kurās pirmsskolas izglītības gaitas 
uzsāks 53 bērni vecumā no pusotra līdz trim gadiem. 
Uzņemšana bērnudārza “Pasaciņa” filiālē vēl turpi
nāsies, un Izglītības pārvaldes speciālisti turpinās 
apzināt 2014. gadā dzimušo bērnu vecākus, lai jau 
drīzumā nokomplektētu arī ceturto grupiņu.
“Pēdējos gados ir būtiski pieaugusi bērnu dzimstība, 
tāpat arvien vairāk jauno ģimeņu izvēlas Siguldu par 
savu dzīvesvietu, palielinot pieprasījumu pēc pirmssko
las un sākumskolas infrastruktūras. Pašvaldība jau kopš 
2010. gada mērķtiecīgi plāno un investē novada izglī
tības infrastruktūrā, atverot jaunus bērnudārzus, izvei
dojot Laurenču sākumskolu un plānojot Siguldas Valsts 
ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas attīstību. 
Nav daudz pašvaldību Latvijā, kas spējušas radīt četrsimt 
jaunas vietas pašvaldības bērnudārzos un atklājušas 
jaunas skolas, lai nodrošinātu jaunajiem novadniekiem 
iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību. Mēs to esam paveiku
ši,” paveikto un vēl darāmo novērtē Siguldas novada 
domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, piebilstot, ka 
tuvāko gadu investīciju plāni izglītības infrastruktūras 
attīstībā ir ne mazāk ambiciozi.

Lūgšanu brokastis un parādu atlaišanas mēnesis 
Siguldas novada bibliotēkās

25. janvārī noslēdzās Lūgšanu nedēļa par kristie
šu vienotību pasaulē, kas Siguldas novadā pulcēja 
novadniekus astoņos ekumeniskos dievkalpojumos 
Siguldas un apkārtnes dievnamos, kā arī pirmajās 
Siguldas novada Lūgšanu brokastīs, kurās tikās dažā
du jomu Siguldas novada līderi.
Piektdienas rītā Siguldas pagasta Kultūras nama zālē 
uz vēl nebijušu notikumu pulcējās vairāk nekā simts 
Siguldas novada dažādu jomu līderi, lai dalītos kopī
gās sarunās, viesu un dalībnieku uzrunu pārdomās, 
vienotos par Siguldas novada iedzīvotāju nepiecie
šamībām labākas un garīgākas dzīves veidošanai. Kā 
savā uzrunā teica žēlsirdības misionāre Ligita Kursi-
ša-Pataša: “Labklājību es saprotu kā to, lai man manā 
sirdī labi klātos.”
Visbiežāk sarunās pārspriestā tēma bija par gaismu, 
ko mēs dedzam savās sirdīs, lai pirmām kārtām tā 
būtu gaisma cilvēkiem mums apkārt – ģimenē, pilsē
tā, pagastā, novadā, Latvijā. Lūgšanu brokastu norisi 
papildināja Lienes Circenes, Māra Ziemeļa un Arta 
Gāgas muzikālie dāvinājumi.
Klātesošie vienojās šādas tikšanās turpināt vismaz 
reizi gadā un meklēt jaunus veidus ekumenisku pasā
kumu rīkošanā. Visus sarīkojuma izdevumus sedza 
paši dalībnieki, daļu no sava maksājuma ziedojot 
biedrībai “Cerību spārni” terapiju apmaksai bērniem 
ar īpašām vajadzībām. Kopā šim mērķim tika saziedo
ti 1360 eiro. Lūgšanu brokastu organizatori – Siguldas 
novada kristīgās draudzes, novada pašvaldība un 
biedrība “Cerību spārni” – pateicas dalībniekiem par 
atsaucību, finanšu, darba un materiālajiem ieguldīju
miem novada kopības labumam.

Siguldas novada bibliotēkas piedāvāja savdabīgu 
akciju “Atnāc, ietaupi un iegūsti!” – līdz janvāra bei
gām tiem lasītājiem, kuri nav savlaicīgi nodevuši grā
matas, nodot tās, nemaksājot soda naudu.

http://sigulda.lv/public/lat/jaunumi/9202/
http://www.sigulda.lv/upload/Image/gallery/1453118275_447.jpg
http://www.sigulda.lv/upload/Image/gallery/1453810777_206.jpg
http://www.sigulda.lv/upload/Image/gallery/1388677802_761.jpg
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Bibliotēkas darbinieces aicināja izmantot šo iespē
ju un ietaupīt līdzekļus, kā arī atdot grāmatas, kas 
ir nepieciešamas citiem lasītājiem. Šī bija izdevīga 
iespēja atjaunot bibliotēkas abonementu arī tiem 
lasītājiem, kuri ilgu laiku nav varējuši nomaksāt soda 
naudu par savlaicīgi nenodotajām grāmatām. Vienī
gais noteikums – šajā laikā jāatnāk uz bibliotēku un 
jāatnes sen paņemtās, bet atdot aizmirstās grāmatas.
Bibliotēka piedāvāja arī vēl vienu iespēju izdarīt 
kādu labu darbu – atnest savu grāmatu bibliotēkai, jo 
apmeklētājiem tiek piedāvāts plašs grāmatu un žur
nālu klāsts apmaiņas plauktā “Lasītājs – lasītājam”.

Noskaidroti konkursa “Radi Siguldai” uzvarētāji
29. janvārī norisinājās konkursa “Radi Siguldai” otrā, 
noslēguma kārta. Konkursa finālā piedalījās septiņi 
Siguldas novada jaunieši, kas žūrijai prezentēja savas 
biznesa idejas. Par labāko jauniešu biznesa ideju, 
kuras autori saņēma balvu – portatīvo datoru “Leno
vo”, tika atzīta Aleksandra Ablaževiča un Krista Kari-
ņa ideja “GUIDE S!”. Otro vietu un balvu – iPhone 6S 
ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieka 
Teodora Kerimova ideja “RE:LAPA”, bet trešo vietu 
un planšetdatoru ieguva siguldiete Latvijas Mākslas 
akadēmijas maģistrantūras studente Zanda Puče par 
ideju “Ex libri vietām Siguldā”.

Jauniešu biznesa ideju pieteikumus un prezentācijas 
vērtēja Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis 
Mitrevics, SIA “Damson” valdes priekšsēdētājs Rei-
nis Ādamsons, SIA “R.D.A.” direktore Eva Vidovska, 
Siguldas novada Jaunrades centra direktore Ilze Šulte 
un SIA “ELVI Latvija” pārstāve Kazimiera Puzo.
Projekta laikā visiem konkursa dalībniekiem bija iespē
ja piedalīties uzstāšanās prasmju meistarklasē, ko vadīja 
enerģiskā un aizrautīgā trenere Vita Brakovska. Treniņ
seminārā jaunieši apguva efektīvas produkta prezentā
cijas tehnikas un pilnveidoja prezentācijas prasmes.
Biznesa ideju konkursu “Radi Siguldai 2015” rīkoja Sigul
das novada pašvaldība, to atbalstīja un balvas uzvarē
tājiem nodrošināja SIA “R.D.A.”, “ELVI Latvija”, “Baltu 
rotas”, “Lattelecom” un Ivetas Mazītes fotostudija.

Ādažu vidusskolas teritorijā atjaunoti vecie lietus-
ūdens kanalizācijas tīkli un gājēju ietve
Ādažu vidusskolas teritorijā pēc 30 gadiem veikti 
ievērojami rekonstrukcijas darbi – 2015. gada noga

lē pabeigti pirmie trīs etapi lietusūdens kanalizāci
jas tīklu atjaunošanā. Ceturtajā etapā šogad plānots 
rekonstruēt lietusūdens kanalizācijas tīklus teritorijā 
no Ādažu Sporta centra līdz Lauku ielai.
2015. gada rudenī Ādažu novada domes uzdevumā 
būvuzņēmējs SIA “BT Būve” uzsāka lietusūdens kana
lizācijas tīklu rekonstrukciju Gaujas ielā 30. Projekta 
vadību un realizāciju veica Ādažu novada domes 
Saimniecības un infrastruktūras daļa. Tā kā būvdarbi 
Ādažu vidusskolas teritorijā notika mācību perioda 
laikā, pirms cauruļvadu renovācijas darbu uzsākšanas 
kopā ar būvuzņēmuma speciālistiem tika meklēti 
optimālākie tehniskie risinājumi projekta veiksmīgai 
realizācijai.
Lai pārvietošanās uz skolu audzēkņiem un viņu vecā
kiem būtu ērtāka, kā arī nebūtu apgrūtināta stāvlau
kuma izmantošana, pirmajā posmā (skolas ieejas un 
stāvlaukuma zona) cauruļvadu rekonstrukcija tika 
veikta, izmantojot beztranšeju metodi. Otrajā (skolas 
pagalma zonā) un trešajā (sporta centra ieejas zonā) 
posmā cauruļvadu rekonstrukciju veica, izmantojot 
tradicionālo, atklāto tranšeju metodi.

Pie Ādažu vidusskolas pilnībā demontēts vecais 
asfaltbetons, izbūvēta jauna pamatne un ieklāts beto
na bruģakmens 188,00 m² platībā. Vecais asfaltbe
tons 30 gadu lietošanas rezultātā bija saplaisājis un 
sadrupis.

Foto: Māris Arnavs

Ādažos cels jaunu skolu un rekonstruēs novada 
centrālo ielu
22. decembrī Ādažu novada domes Finanšu komiteja 
konceptuāli atbalstīja pašvaldības 2016. gada budže
ta projektu. Par prioritārajām investīcijām noteiktas 
jaunas skolas projektēšana un būvniecība, ko pare
dzēts pieņemt ekspluatācijā 2019. gadā, kā arī novada 
centrālās – Gaujas ielas rekonstrukcija, kas jāpabeidz 
2017. gadā.
Kāpēc šādas investīcijas Ādažu novadam ir prioritā
ras? Jau piekto gadu mācības Ādažu vidusskolā uzsāk 
sešas vai septiņas pirmās klases (šogad septiņu gadu 
vecumu sasniegušo bērnu skaits par 105 pārsniedz 
astoņpadsmitgadīgo jauniešu skaitu). No 2009. līdz 
2014. gadam novadā deklarēti 1008 bērni. Ādaži ir 
viena no visstraujāk augošajām teritorijām Latvijā, un 
kopš 2005. gada iedzīvotāju skaits novadā ir pieau
dzis par 26%.

http://www.sigulda.lv/upload/Image/gallery/1454182600_121.jpg
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2014. gada oktobrī, izvērtējot straujo skolēnu skaita 
pieaugumu, Ādažu novada dome pieņēma koncep
tuālu lēmumu – nākotnē veidot divas skolas ēkas. 
Pēc tam dome izsludināja konkursu tehniski sociāli 
ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrādei. Iepirkuma 
procedūras rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “AC 
Konsultācijas”, lai izvērtētu ilgtermiņa demogrāfiskās 
tendences, izanalizētu pieprasījumu pēc izglītības 
pakalpojumiem Ādažu novadā un pamatotu jaunas 
skolas ēkas celtniecības nepieciešamību. 2015. gada 
septembrī dome uzklausīja pētnieku galaziņojumu. 
Tajā pausts, ka maksimālais skolēnu skaits, ko Ādažu 
vidusskolā spēj uzņemt, ir 1200, bet jau šajā mācību 
gadā skolā tika uzņemti 1250 skolēnu. Lai tas būtu 
iespējams, mācībām pielāgoja telpas, kur iepriekš 
atradās bibliotēka.
Iepriekšējos gados skolēnu skaita ikgadējais pieau
gums bija 10% robežās, bet 2015. gada septembrī tas 
sasniedza jau 17% atzīmi. Oktobrī Ādažu vidusskolā 
reģistrēti 1265 skolēni. Salīdzinot dažādas alternatī
vas, izmaksu efektivitātes rādītāju ziņā kā labākā alter
natīva trūkstošo vietu nodrošināšanai nākotnē ziņo
jumā atzīta Ādažu vidusskolas paplašināšana, 5.–12. 
klasēm mācības nodrošinot Ādažu vidusskolas ēkā 
Gaujas ielā 30, bet 1.–4. klasei būvējot jaunu mācību 
īstenošanas vietu Ādažu novada centrā pašvaldībai 
piederošajā zemesgabalā Attekas ielā 16.
“Ģimenēm ar bērniem ļoti būtisks faktors lēmuma pie
ņemšanā par dzīvesvietas izvēli, kā arī izglītības iestādes 
izvēli ir ne vien izglītības kvalitāte, bet arī droša vide un 
infrastruktūra,” tā budžeta prioritātes pamato Ādažu 
novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un 
turpina: “Iedzīvotāju aptaujā visvairāk iebildumu saņē
mām par ceļu kvalitāti novadā. Lielā mērā iedzīvotāju 
viedoklis ietekmējis šāgada budžeta prioritātes.”
Ko iedzīvotāji iegūs Gaujas ielas rekonstrukcijas rezul
tātā? “Novada iedzīvotāji iegūs jaunu un mūsdienīgu 
Ādažu centru ar pārbūvētām lietusūdens kanalizāci
jas komunikācijām, kas pašlaik ir ļoti bēdīgā stāvoklī, 
energoefektīvu ielas apgaismojumu, estētiski pievilcī
gu pilsētvidi ar funkcionāli ērtu, sakārtotu satiksmes 
organizāciju, stāvvietām, drošu vairāku krustojumu 
šķērsošanu, ērtus trotuārus gājējiem un celiņus velo
braucējiem. Jaunā Gaujas iela būs lieliska iezīme Ādažu 
novada centra nākotnes sejā,” pārliecināts Gaujas ielas 
rekonstrukcijas projekta vadītājs domes Saimniecības 
un infrastruktūras daļas vadītājs Valdis Ligers.

gaujas ielas vizualizācija pēc rekonstrukcijas.
Foto: Ādažu novada domes arhīvs

Stopiņu novadā labo sapņu spilventiņi dodas pie 
saviem īpašniekiem
Labo sapņu spilventiņi jau dodas pie saviem īpašnie
kiem.
Pirmais spilventiņš 4. janvārī nonāca pie Stopiņu 
novada jaunā iedzīvotāja Renāra, kura mamma Jolan
ta bija pirmā, kas 2016. gadā reģistrēja jaundzimušo 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Renāra mamma Jolanta

Pērtiķa gadā dzimušie biežāk nekā citi ir pavāri un 
valdes locekļi
Astroloģiskās prognozes 2016. gadam sola, ka Pērtiķa 
gads būs veiksmīgs zinātkārajiem, jo kā jau kustīgais 
un mainīgais pērtiķis, kas mīl lēkāt no viena koka uz 
otru, meklējot labāko, astrologi šogad iesaka nepa
laist garām daudzās iespējas, kas būs, un saprātīgi 
izvēlēties piemērotāko.
Lai noskaidrotu darba meklētāju raksturīgākās profe
sijas pēc ķīniešu horoskopa, speciālistu darba portāla 
“CV Market” speciālisti analizēja datus no vairāk nekā 
30 tūkstošiem CV, pētot norādītās šābrīža profesijas.
Izrādās – Pērtiķa gadā dzimušie biežāk nekā citi ir 
pavāri un valdes locekļi. Bet kā vēlamās profesijas 
šajā gadā dzimušie visbiežāk norādījuši asistenta, 
grāmatveža un pārdošanas speciālista amatu. Pērtiķa 
gadā dzimušajiem netrūkst arī citu sapņu profesiju – 
vēlmju sarakstā ir tādi amati kā gids, tirgus analītiķis, 
mūziķis, valsts ierēdnis, žurnālists un citi – pavisam 54 
profesijas.
Arī citām ķīniešu horoskopa zīmēm ir savas raksturī
gās profesijas. Tā Suņi vairāk nekā citu gadu pārstāvji 
ir ķīmiķi, medmāsas un apsardzes darbinieki, briga
dieri, aukles un audzinātāji; Zirgi – skolotāji un žur
nālisti; Žurkas – namdari; Tīģeri – aprūpes darbinieki 
un bērnudārza audzinātāji; Pūķi – dizaineri; Kazas – 
šuvējas un skolotājas; Kaķi – personāla speciālisti un 
meistari; Gaiļi – medmāsas, policijas darbinieki un 
stjuarti; Čūskas – kvalitātes vadītājas, aprūpes darbi
nieki, analītiķi; Cūkas – personāla vadītāji, galdnieki 
un izpilddirektori; Vērši – direktori.
“Arī uz visnotaļ nopietnām dzīves situācijām, kāda 
noteikti ir jauna darba meklējumi, var paraudzīties 
mazliet netradicionāli,” saka “CV Market” Latvijas filiā
les vadītāja Renāte Zīverte.
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Pērtiķis dzīvi dzīvo, priecādamies, pētot, esot atvērts 
jaunai informācijai un pārmaiņām, kas darba mek
lētājiem ļoti nozīmīgi. To arī “CV Market” novēl šajā 
Pērtiķa gadā – būt atvērtiem jaunumiem un pārmai
ņām un izmantot iespējas!

Ziņas sagatavojuši: Sporta klubs “Alauksts”, Vilis 
Bukšs, guna Ķibere, Naura Kikuste, Kristīne 

Melece, Zane gorškova, “Lauku Avīzes” portāla 
informācija, Mārtiņš Vilemsons, Lita Brice, Lelde 
Drozdova-Auzāne, Elita Cepurīte, Līga Šupstika, 

Dagnija gudriķe, Inita Fedko, Alma Kaurāte-Java, 
Agnese Jēkabsone, Antra Lācberga, Zane Ģirne, 

gunita Šime, Kristīne Duļbinska, Didzis Strazdiņš, 
Dainis Ozols, Zane Šteina, Laura Liepiņa, Ina 

Bojāre, gita Šēfere-Šteinberga, Dobeles novada 
TIC, Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību pārvalde, Jelgavas reģionālais tūrisma 

centrs, Zane gorškova, Monika Ozoliņa, Vineta 
Bērziņa, Ķekavas novada pašvaldības Sporta 

aģentūra, Daina grīnhofa, Sintija Olehno, Māris 
Plūme, Marta Vīle-Bērziņa, Inga Ūle, Zane 

Auziņa, Laura Liepiņa, Ligita Levinska, Biedrība 
“Baltā māja”, Inita Paegle, Biedrība ”Asmu 

latgalīts”, Maija Paegle, Inese Matisāne, Dagdas 
novada IKSN, Janīna Bēķe, Zane Ločmele, Elīna 

Vasiļjeva, Vita Viļevko, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa, 

Anna Višķere, Ivars Novožilovs, Inta Jurča, Inese 
Krivmane, Rita Šubeniece, Druvis Mucenieks, Līga 

Hofmane, Līga Bieziņa, Justīne Deičmane, Elīna 
Upīte, Eva Eglīte, Elīna Upīte, Marika Daļecka, 

Zane Landsmane, Sarmīte Frīdenfelde, Aija 
Kamala, Ance Saulīte, Elīna Kalniņa, Ināra Cakule, 
Ilze Daugiallo, Diāna Vītola, Māris Arnavs, Laima 

Jātniece, Monika griezne un pēc pašvaldību 
mājaslapu informācijas

Gunta Klismeta, redaktore, gunta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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