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“LOGs”
Mazajā Pils ielā 1, rīgā, LV 1050, tālr. 6732 6634, 6750 8530 Par  brocēnu novadu un tā domes priekšsēdētāju ArVĪDu MĒTeru, kurš nepieļauj 

nesaimnieciskumu, jo pašvaldības mantu sargā kā savu, lasiet žurnāla 2.–8. lpp.



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

JAuNAis 
sTArPVALsTu LĪGuMs –

Kā TO iZMANTOT 
LATViJAs iNTeresĒs?

Jaunais starpvalstu līgums, kam sola pievienoties 27 Eiropas Savienības dalībvalstis (izņemot Čehijas Republiku 
un Apvienoto Karaļvalsti), ir domāts krīzes apturēšanai un turpmākai novēršanai. Par galveno krīzes iemeslu 
vecās ES dalībvalstis uzskata pārmērīgu aizņemšanos. Vairumam no tām ir pārlieku liels valsts parāds, ko grūti 
atdot. Īpaši kritiskā situācijā ir Grieķija, arī Portugāle, Itālija un Beļģija.

Latvijā krīzei bija pavisam citi iemesli. Parāds pirms krīzes mums bija viens no mazākajiem – kopā ar Igauniju un 
Luksemburgu mēs bijām tās dalībvalstis, kam krīzes sākumā parāds bija mazāks par 9% no iekšzemes koppro-
dukta (IKP).

Eiropā krīzi izraisīja Vācija, kas pati sistemātiski pārkāpa Māstrihtas kritērijus (parāda robeža ne vairāk par 60% 
no IKP un ikgadējais budžeta deficīts ne vairāk par 3% no IKP). Dienvidvalstis, vērojot Vācijas nesodāmību, nolē-
ma straujāk aizņemties. Tās ieguldīja maksimāli daudz līdzekļu infrastruktūrā. Latvija taupīja, un tās parāds bija 
minimāls. Bet rezultātā mums ir atpalikusi infrastruktūra, un mēs neesam pievilcīgi investoriem.

Krīzes sākumā Starptautiskais Valūtas fonds centās mūs padarīt atkarīgākus no aizdevumiem, tāpēc ieteica krasi 
samazināt ekonomiku un pēc iespējas vairāk aizņemties nebaltai dienai. Šo padomu rezultātā esam savu parādu 
pietuvinājuši bīstamajai robežai – 2011. gadu noslēdzām ar lielu parādu – 47% no IKP. Budžeta izraisītais parāds 
bija tikai 3,1% no IKP gadā. Kopā šai gadā palielinājām parādu par 12%. Ja tā turpināsim, tad jau šogad sasniegsim 
bīstamo 60% robežu.

Lai samazinātu parāda ietekmi, ir divi ceļi: pirmais – atdot parādu (pārtraucot attīstības finansēšanu), vienlaikus 
iesaldējot vai pat samazinot IKP; otrais – necensties samazināt parādu, bet attīstīt ekonomiku (palielināt IKP).

Pirmais ceļš pasliktina sociālo situāciju un rosina emigrāciju. Mēs to jau esam izmēģinājuši. Otrais ceļš Latvijai 
paver daudz labākas perspektīvas – nodarbinātību un sociālo rosību, iemeslu daļai no ārzemēs strādājošajiem 
atgriezties.

Latvijas interesēs ir nokļūt pēc iespējas lielākā ekonomiskā drošībā, vienlaikus audzējot ekonomiku. Lai to 
nostiprinātu, līdz ar pievienošanos starpvalstu līgumam jāpievieno protokols, kurā formulēti nacionālajām inte-
resēm atbilstoši stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes principi. Latvijai jāapsolās samazināt parāda attiecību 
pret IKP vismaz zem 40%, pretī saņemot iespējas investēt attīstībā.

Vecās ES dalībvalstis plaši izmanto šādu līgumu slēgšanas formu. Laiks arī Latvijai to iemācīties.
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TALKOsiM Pie uPĒM!

ilze Mutjanko

Kamēr pavasara siltums mūs vēl nelutina un arī sniegs tepat, tikmēr Lielā Talka nesnauž. Jau 11. februārī, 
kad mīnus 20 grādu sals koda degunā, Talkas komanda kopā ar laivotājiem, makšķerniekiem un citiem 
talkotājiem uzsāka Lojas upes sakopšanu Murjāņos. Talkošanā piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības 
pārstāvji.

Šādos laikapstākļos nebija viegli talkot, un visu paredzēto upes posmu vienā dienā neizdevās attīrīt, taču, 
tā kā talcinieku entuziasms saglabājās arī pēc darba, tad 26. februārī notika vēl viena talkošana, lai paveiktu 
darbu līdz galam.

Šogad Lielās Talkas centrā ir ūdens, tāpēc aktuāla arī ūdenstilpju 
sakopšanas programma. Šāgada aktivitātes ir tikai pats iesākums, 
un pēc Talkas dienas 21. aprīlī nekas nebeigsies, jo mērķis ir sakopt 
Latvijas mazās upes un ūdenstilpes. Sakopjot tās, mēs dosim iespēju 
laivotājiem braukt arī pa mazajām upēm, tādējādi piesaistīsim savam 
novadam tūristus. Ne mazāk svarīga ir arī maluzvejniecības izskaušana 
– jo vairāk cilvēku būs pie upēm, jo vairāk iespēju ziņot par neliku-
mībām, kas apdraud dabu. Šobrīd mazās upes caurbraukt apgrūtina 
sakritušie koki. Tad nu mūsu uzdevums ir likvidēt tos kokus un zarus, 
kas varētu traucēt laivotājiem.

Ziemas talkošanas ieguvums būs ne tikai attīrīti upes posmi, bet arī sapratne, ko nozīmē tīrīt upes. Šī pie-
redze tiks papildināta ar praktisko informāciju, lai varētu sagatavot rokasgrāmatu, kā pareizāk kopt ūdens-
tilpes. Tā noteikti noderēs visiem Talkas koordinatoriem un citiem aktīvistiem, kas organizēs savā teritorijā 
upju sakopšanu. Viens gan jāatceras – pirms ķerties pie krastu tīrīšanas un upes sakopšanas, tas jāsaskaņo 
ar zemes saimniekiem.

Lielās Talkas organizatori aicina visu Latvijas iedzīvotāju palīdzību, lai apzinātu piesārņotākās un sakoptākās 
vietas Latvijā! Atzīmēt šos punktus (līdz 10. aprīlim), pierakstot arī precizējošu informāciju, iespējams Lielās 
Talkas mājaslapas sadaļā Talkas vietas (http://talkas.lv/?page=638). Balstoties uz šo visu kopīgi izveidoto 
karti, arī tiks plānotas 21. aprīļa Talkas norises vietas.

Plašāku informāciju varat lasīt: www.talkas.lv, kā arī neskaidrību gadījumā sazināties ar Lielās Talkas ūdens-
tilpju sakopšanas programmas vadītāju Viesturu silenieku (29204713; viesturs.silenieks@gmail.com).
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“Logs” viesos

daina oliņa

“Mums grūti saprast Latvijā valdošo tendenci – kaudzēm 
vien rakstīt dažādus normatīvos dokumentus. Kam tie 
domāti? Vienīgi tādiem vadītājiem, kuri paši nevēlas 
uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, tāpēc drošāk 
jūtas likumu pavēnī. Tādiem nav jākļūst par vadītājiem, 
jo pašvaldības līderim ir jābūt gatavam aizstāvēt savu 
iedzīvotāju intereses!” Šis ir citāts no Lps 20 gadu jubi-
lejai veltītā žurnāla izdevuma, kurā pirmoreiz neklātie-
nē satikās visu 119 Latvijas pašvaldību līderi. Minētie 

uzskati pieder brocēnu novada domes priekšsēdētā
jam arvīdam mēteram.

ziemīgā vizīte nevedināja apceļot visus novada pagas-
tus, kas īsti “saplaukst” reizē ar dabu ziedoņa gaidās, 
toties ļāva iedziļināties brocenieku uzskatos par to, 
kādai vajadzētu būt dzīvei Latvijā un kas vietējai varai 
traucē to sasniegt. Jā, viņi stūrgalvīgi turas pie saviem 
uzskatiem, reizēm pat konfliktējot ar likuma strikto 
paģērējumu, bet tikai un vienīgi tāpēc, ka nešaubās 
par sava lēmuma pareizību. iespējams, ka mūsdienām 
netipiska ir pašvaldības vadītāju vēlme apcirpt savu 
labumu (tikai martā beigsies “taupības ēra”, kad visiem 
darbiniekiem algas saruka par 20 procentiem; formāli 
brīvā piektdiena to atsvērt nespēja, jo par piektdaļu 
samazināt pienākumus un pašvaldībai uzdotās funkci-
jas jau nebija iespējams), toties nelokāmi cīnīties pret 
pašvaldības budžeta šķērdēšanu, ko reizēm šķietami 
cēlu mērķu vārdā viņiem liek darīt augstākstāvošie. 
kāds varbūt Arvīdu Mēteru uzskatīs par naivu ideālistu, 

jo, vairāk nekā 20 gadus vadot pašvaldību un vietējā 
deputāta godā esot jau 30 gadus, viņš, spriežot pēc 
cv, nav krājis mantu, ko rūsa un kodes maitā (tā esot 
daudz vieglāk dzīvot un naktīs mierīgāk gulēt).

A. Mēters tobrīd oficiāli atradās atvaļinājumā, tāpēc 
priekšnieka kabinetā saimniekoja un viņa krēslu ieņē-
ma vietnieks ārijs sproģis. taču rīdzinieku vizīte nav 
vienīgais iemesls 
pārtraukt atpūtu, jo 
trešdien notiek arī 
domes sēde. “Ārijs 
vēl sadomās likt uz 
balsošanu manu 
a t s t ā d i n ā š a n u ,” 
priekšsēdētājs sāku-
mā izlīdzas ar joku, 
bet tad vairākreiz 
atkārto savu negro-
zāmo pārliecību, ka 
deputāts ir tautas 
kalps. Liekot arī mums ieklausīties jēdzienā un aizdo-
māties par šo – diemžēl līdz frāžainumam nodrāzto un 
dažkārt arī melīgi lietoto – vārdu būtību. A. Mēteram 
to iepotēja jau deputāta gaitu sākumā (jā, jā! vēl pado-
mijas un komunistu laikos!), tā ir un paliek vadmotīvs 
viņa darbam.

“Mēs esam maziņi un klusi, nelecam acīs,” tā pašval-
dības vadītājs. par mazu brocēnu novadu saukt nevar, 
jo iedzīvotāju skaits ir ap septiņiem tūkstošiem, bet 
“zīmēties” gan viņi nekāro. brauciens uz Rīgu, lai kār-
totu nepieciešamos darījumus, priekšniekam liekas 
mokošs. Mediju popularitāti tomēr neplānoti nācies 
iemantot pērnvasar, kad lietavu izraisītie plūdi pārrāva 
ceļus. Arī priekšsēdētāja balsi par klusu nenosaukt. 
iejūtoties kārtējā intermēdijā no dzīvē pieredzētā, tās 
modulācijas ir aktiera cienīgas. žurnālā “Logs” 2008. 
gada vasarā bija aprakstīta Arvīda Mētera benefice 
pindaka lomā, kad Jāņu priekšvakarā savus ļaudis 
pašvaldības darbinieki priecēja, pārtopot blaumaņa 
leģendārajos varoņos. Atgādināts par šo jauko pasāku-
mu, priekšsēdētājs atgaiņājas: sak’, nepieminiet! esot 
drusku apvests ap stūri: vadītājam teikts, ka citi darbi-
nieki jau piekrituši un nebūtu smuki viņam izvairīties, 
bet pēcāk atklājies, ka bijis tieši otrādi. Nelikās gan, 
ka Mētera kungam šis teijāteris kremt, jo iedzīvotāju 
patikšanu toreiz drīzāk iemantoja, nekā zaudēja.

tiesa gan, brocenieki nav Lps aktīvistu pulkā, jo piera-
duši ar visu tikt galā paši. kaut arī Arvīds Mēters ilgus 
gadus bija tautas partijas biedrs, dāsno investīciju 
birums savējiem šajā pašvaldībā netika novērots, izņe-
mot vidusskolas remontdarbos. “Apzināti neprasīju, jo 
tad nevarētu būt ierasti atklāts, bet justu pienākumu 
pret devējiem!” tagad viņš jokojot var teikt, ka domes 
sastāvā faktiski ir tikai viena partija – “Jaunais laiks” 
(četri no 15 mandātiem), jo vēlēšanu neapstrīdamie 

LŪdzu, netraucējiet!
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uzvarētāji brocēnu novadā – tautas partija (11 deputāti) 
palikuši bez savas partijas.

kā radās pagastu pārvaldes

sākumā, protams, bija novads, kuru brocenieki izvei-
doja jau 2002. gadā kā desmito novadu valstī. “Tikko 
atklātībā bija parādījusies 102 novadu karte, kur 
Saldus rajona pašvaldībām tika paredzēti divi novadi 
– Ezeres novads leišmales pagastiem un Saldus novads. 
Atceros to dienu, kad pēc rajona padomes sēdes turpat 
uz kāpnēm faktiski noslēdzām vienošanos ar kaimi
ņiem – Blīdenes un Remtes pagasta vadītājiem – cīnīties 
par savu novadu. Tolaik vēl “piespiedu novadi” bija tālā 
nākotnē, pārāk lielu pretestību no ministrijas nejutām, 
bet sapratām, ka svarīgāk pārliecināt iedzīvotājus. 
Braukāju, vairākreiz tikos ar ļaudīm, uzklausīju viņu 
domas. Atmiņā sapulce Remtē, kur vietējie man atklā
ti pateica: zinām jau, kā rajona padome visu lēma 
pa savam, tā jūs arī iecelsit mums likumā paredzēto 
izpilddirektoru, kurš varbūt pavisam nerēķināsies ar 
mūsu vēlmēm. Gribam būt pārliecināti par savu inte
rešu ievērošanu. Tā radās ideja par likumā neparedzē
tiem, taču mūsu gadījumā svarīgiem priekšsēdētāja 
vietnieku amatiem, kuru pārziņā faktiski būtu katram 
savs pagasts un kuriem uzticību apliecinātu pievieno
to pagastu ļaudis. Bez politikas jau neiztiku. Skaidri 
pateicu, ka tālākais būs atkarīgs tikai no pašiem iedzī
votājiem. Proti, vai pašvaldību vēlēšanās viņi pienācīgi 
atbalstīs savējos. Iet krastā! – tā viņi.

Apciemojām arī jau izveidotos novadus, taču sapra
tām, ka mums neder Kandavas, Līvānu un citu mode
lis. Katrai vietai jāveido sev atbilstošākais. To pašu 
vēlāk ieteicu tiem kolēģiem, kas brauca mācīties pie 
mums. Kāpēc ministrijai likās, ka viņu iecerētā pār
valdības struktūra būtu labākā visiem? Kāpēc jāgud
ro viltīgi un pusoficiāli amati, ja labi zinām – katra 
apvienošana daudziem iedzīvotājiem ir psiholoģiski 
smags brīdis. Viņu vēlmēm jānāk pretī, nevis bargi 
jāievieš sava kārtība “svešā” teritorijā. Tolaik, novadus 
Latvijā veidojot un neapmierināto tautu klusinot, tika 
uzsvērts, ka katrā pagastā obligāti būs iedzīvotāju 
apkalpošanas centrs, kur varēs saņemt nepiecieša
mos pakalpojumus. Mums šis garais un klabošais 
nosaukums likās nepieņemams, tāpēc izdomājām 
savu – pagasta pārvalde. Tagad tās ir visā Latvijā, un 
daudziem nav ne jausmas, kur, kad un kā šis jēdziens 
radies. Mēs paši gan tagad pārvaldes atmetām.

Nebrīnieties! Jau 
teicu, ka esam tautas 
kalpi, tāpēc nemitīgi 
domājam par līdzek
ļu taupīšanu. Ja 
paliekam pie pagas
tu pārvaldēm, kas ir 
iestādes, tajās nepie
ciešams algots vadī
tājs. Mans vietnieks 
tāds nedrīkst būt, 
tiktāl esam likumpa

klausīgi. Īsi sakot, mums vairs nav pārvaldes, bet ir 
novada administrācija, piemēram, Remtē. Likumā nav 
noteikts, ka visai administrācijai obligāti jāsēž vienā 
namā. Šajā domes mājā, pieņemsim, pietiek vietas 50 
darbiniekiem, citiem nākas sēdēt citos domei piedero
šajos namos – Remtē, Blīdenē, Gaiķos. Nodaļas vadītāji 
sēž Brocēnos, bet darbinieki – pagastos. Vai likums nav 
ievērots? Ir! Darbinieki uz vietām ir? Ir! Pakalpojumus 
sniedz? Sniedz! Kālab uzturēt liekas administratīvās 
struktūras? Tā, piemēram, sociālo nodaļu domes mājā 
pārstāv trīs cilvēki, katrā pagastā – vēl pa vienam. 
Varbūt naudas izteiksmē ietaupījums nesanāk tik liels, 
toties iedzīvotāju apkalpošana rit daudz ātrāk nekā 
katru problēmu kārtojot centra iestādēs. To pašu soci
ālo pabalstu var izmaksāt momentā.

Laiks, kad sagājām novadā, apvienojot visu pašval
dību (bez Brocēniem, Blīdenes un Remtes arī Cieceres 
pagasts) deputātus, kopskaitā – 23, bija pats labākais 
posms. Nekad nepiekritīšu tiem, kas iebilst pret lielu 
deputātu skaitu, ko esot grūti savākt. Jo vairāk cilvēku, 
jo vairāk viedokļu, jo daudzpusīgāk iespējams izana
lizēt katru problēmu. Sākumā gan daudziem, kuri 
pagastos bija pieraduši lemt par niecīgām naudas 
summām, bija neierasta jaunā skaitīšanas sistēma, 
jo budžetā nu operējām ar tūkstošiem. Tagad domē 
esam piecpadsmit, jo vēlāk mums pievienojās Gaiķu 
pagasts, tāpēc man ir trīs atbrīvotie vietnieki. Katram 
no viņiem uzticēta atbildība gan par vienu pagastu, 
gan konkrētu sfēru. Ārijs Sproģis no Blīdenes ir mans 
pirmais vietnieks, viņa pārziņā ir smagie komunālie 
jautājumi. Gaiķu pagastu un sociālos jautājumus 
uzticējām Ingai Dreijai–Uzulei, bet Solvitai Dūklavai – 
Remtes pagastu, kā arī izglītības un kultūras jomu.”

izpilddirektore gaļina aharkova dzimusi un augusi 
brocēnos, kādreiz strādājusi komunālajā saimniecībā, 
pēc tam domē pie dzīvesvietu deklarēšanas, bijusi sek-
retāre. Jaunais 
amats, kur dien-
dienā jācīnās ar 
vīrišķīgām prob-
lēmām, liekas 
pavisam neat-
bilstošs klusajai 
gaļinai. Arvīds 
Mēters uzskata, 
ka sievietei šādā 
amatā esot pat 
vieglāk, jo dāmas 
jau priekšnieki nelamā. Jaunizceptā izpilddirektore 
atzīst, ka darbā priecē brīži, kad izdodas tas, ko iece-
rējusi. savukārt otram sarunu biedram Ārijam sproģim, 
dzimušam blīdeniekam, prieks ir tad, ja vietējie pasaka 
kaut ko labu. gaiķi kā jaunpienācēji pagaidām ir salīdzi-
noši vājākais posms. tā, piemēram, problemātisks ir viņu 
pamatskolas vēsturiskais novietojums nevis satiķu ciema 
centrā, bet ārpus apdzīvotās vietas. skolu autobusam 
teju vai visi audzēkņi jāpārvadā! Ja gaiķu pagasts nova-
dā būtu iekļāvies uzreiz, pa šo laiku noteikti tiktu atrasts 
cits, loģiskāks risinājums, taču skolas un jauno paaudzi 
brocēnu novadā uzskata par svarīgāko pašvaldības daļu, 
tāpēc šajā gadījumā piecieš nesaimnieciskumu.
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“Naudas maks mums nav sadalīts, katra iestāde, 
sastādot budžetu, iesniedz pieprasījumu, ko iespē
ju robežās apmierinām. Apvienojoties par naudu 
nespriedām, mums pieņemts cits princips – katru 
gadu kādai novada daļai tiek vairāk līdzekļu. Sākuma 
periodā vairāk ieguldījām pagastos, šis ir Brocēnu 
un piepilsētā esošā Cieceres pagasta gads. Līdz šim 
Brocēni kā pilsēta ar lauku teritoriju nevarēja preten
dēt uz Lauku atbalsta dienesta līdzekļiem. Beidzot arī 
mums ir iespēja īstenot kādu projektu. Galīgi aplama 
liekas pašvaldībām sen zināmā tradīcija – katru mēne
si tērēt aptuveni vienu divpadsmito daļu budžeta. Un 
tad sanāk tā, ka gada beigās šķērdē naudu pa labi 
un pa kreisi, vajag vai nevajag, lai tikai visu izlietotu. 
Kredītportfelis mums ir ap vienpadsmit procentiem. 
Pirms aizņemties, allaž kalkulējam, vai nevaram iztikt 
ar saviem līdzekļiem.

Visiem domes deputātiem labs nekad nebūsi, uz to 
es pat neceru, bet tautai kalpojam. Sabiedrībā valda 
pārliecība, ka pašvaldībnieki grābj naudu. Brocēnu 
novadā par piedalīšanos domes sēdē deputāts nopel
na sešus septiņus latus. Sēdes mums nekad nav garas, 
spiežam deputātus strādāt komitejās līdz tam. Pats 
vainīgs, ja atnāk kā balta lapa – lai sēž un burbuļo, cik 
tīk, mēs ejam tālāk.”

“zelta oliņas” meklējumi

domes ēkas galā vēl rotājas Latvijas krājbankas 
uzraksts, bet pretēji vairākām zaudētājpašvaldībām 
broceniekiem sanācis otrādi – kraha brīdī viņi bija aiz-
ņēmušies “overdraftu” no bankas. Šis parāds ir nolīdzi-
nāts, bet pašu “overdrafta” jeb īslaicīgas aizņemšanās 
ideju Arvīds Mēters atzīst par ļoti vērtīgu. Nāksies tikai 
meklēt citu banku, kas būtu ar mieru pildīt brocenieku 
prasības. Šāda naudas plūsma nav nedz īsti atļauta, 
nedz aizliegta, taču saprātīga gan. “Katrs vadītājs taču 
zina, ka nodokļu nauda budžetā ienāk pakāpeniski, 
bet, ja rodas vajadzība, piemēram, celtniekiem uzreiz 
nomaksāt lielāku summu? Vai saprātīgāk būtu šādai 
īslaicīgai vajadzībai ņemt kredītu? Kārtot papīrus, iet 
uz aizdevumu padomi, gaidīt. Vienojāmies abpusēji 
izdevīgi. Galu galā banka, izmantojot mūsu paš
valdības naudu, visu laiku pelna procentus. Mūsu 
“overdrafta” procenti ar tiem savstarpēji izlīdzinās. 
Gada beigās parasti bijām “pa nullēm”, reizēm pat 
drusku nopelnījām. Pagaidām uzrunātās bankas lie

kas pārāk smagnējas un neelastīgas līdzīgam darīju
mam. Tas mums neder! Neesam taču kaut kāda firma, 
kas vienā brīdī var “izgaist”. Esmu cilvēks, kam nepa
tīk klanīties, tāpēc negribu staigāt pa ministrijām 
un padomēm, pierādot, ka neesmu kamielis. Labāk 
meklēju vienkāršākus risinājumus, jo skaidri zinu, 
ka viss notiek godīgi. Lai justos pavisam droši, esam 
vienojušies, ka auditors mūs neapciemo vis reizi gadā, 
ap bilances laiku, bet katru mēnesi. Tas gan izmaksā 
vairāk, toties varam justies mierīgi. Pamatkonts gan 
mums bija Krājbankā, taču tālredzīgi bijām atvēruši 
norēķinu kontus arī citās bankās, lai iedzīvotājiem 
nenāktos maksāt komisijas naudu par komunālajiem 
pakalpojumiem un citiem maksājumiem.

No auditoriem saņemam arī pa aizrādījumam, piemē
ram, par to, ka pašvaldību dzīvokļiem neprasām īres 
maksu, tikai apsaimniekošanai noteikto summu. Mēs 
aizstāvam savus iedzīvotājus, neplēšam no viņiem, 
zinot pašreizējo maksātspēju, bet mums pārmet, ka 
nolietojam pašvaldības īpašumu un neko nepelnām. 
Kāpēc mums būtu jāpelna? Beigās atkal var sanākt 
apburtais loks: mēs prasām lielāku naudu, iedzīvotājs 
to nespēj samaksāt. Kas notiek? Viņš nāk un prasa soci
ālo pabalstu! Cik garš, tik plats! Liela daļa dzīvokļu 

gan ir privatizēti. Brocēnos katras mājas iemītniekiem 
maksājumi ir atšķirīgi, jo katrs drīkst uzstādīt savas 
prasības, piemēram, apkures sezonas sākumam, vēla
majai temperatūrai. Apsaimniekošanas formas ir vai
rākas: vienu daudzdzīvokļu namu apsaimnieko paši 
iemītnieki, sešas mājas ir “Saldus namu pārvaldes”, 
bet pārējās – “Brocēnu siltuma” pārziņā. Varētu teikt, 
ka īsti labi nav, ja siltuma gādātāji arī apsaimnieko, 
tomēr iedzīvotāji ir apmierināti.”

vairākas pašvaldības mājas ir nosiltinātas jau pasen, kad 
Latvijā šo iespēju piedāvāja vācijas speciālisti. sākumā 
brocēni pieteikuši divus namus, vēlāk pierunāti nosil-
tināt vēl pārīti. tagad A. Mēters mazliet nožēlo, ka pie 
vienām sāpēm nav savesti kārtībā visi nami. protams, 
iedzīvotāju nostāja ir dažāda. kad siltināto namu ļau-
dīm jautā par maksājumiem, uzreiz skan iebildes, ka 
šis prieks esot dārgs. kad jautā par siltuma rēķiniem, 
tie tiešām ir ļoti mazi. protams, kredīts jāatdod, toties 
pēc tam ieguvums būs nepārprotams, par komfortu pat 
nerunājot. izpilddirektore gaļina Aharkova piebilst, ka 
īpaši izdevīgā situācijā atjaunoto namu iemītnieki bijuši 
šogad bargā sala laikā. protams, brocenieki, kas šīm 
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peripetijām cauri gājuši, zina, cik sarežģīti tas bija un ir 
joprojām, turklāt, valsts mērogā šo “labumu” skaidro-
jot, tiekot noklusēts pvN! tad nu pašvaldības speciā-
listiem nākas taisnoties un justies bez vainas vainīgiem. 
dzīvokļu problēma brocēnos nav aktuāla, jo laiku pa 
laikam atbrīvojas kāds aizbraucēja miteklis. Ja tam sāk 
krāties parādi, to izīrē, tomēr mantu apsaimnieko prātī-
gi. vispirms izīrē uz gadu. Ja nerodas pretenzijas, vēl uz 
trim gadiem, pēc tam atkarībā no konkrētā gadījuma.

“klusie” brocenieki daudzkur apsteiguši laiku. “Jau 
1997. gadā ielu apgaismojuma spuldzes nomainījām 
pret ekonomiskajām, ietaupījums grandiozs, turklāt 
vien tagad jāsāk pa kādai nomainīt, kāda jēga pār
iet uz LED lampām. Līdzīgi ar katlumāju, ko paši 
par kredītu cēlām, bet tagad daudzi būvē ar Eiropas 
atbalstu. Neuzskatu Eiropas projektus par saimnie
ciski izdevīgāko risinājumu, par birokrātisko ķēpu pat 
nerunājot. Novada ūdenssaimniecību sakārtojām, 
izmantojot ERAF projektus, bet jaunpienācējiem – 
Gaiķu pagastam to paveicām par budžeta līdzekļiem. 
Secinājums – darbu izdevās veikt daudzkārt lētāk un 
ātrāk! Kategoriski iebilstu pret iepirkumos ieteikto 
“lētāko piedāvājumu”, jau divas reizes tā palikām 
zaudētājos – lētā firma bankrotē, bet skolā veiktais 
remonts nav kvalitatīvs. Kādas cīņas pēc tam! Tagad 
izvēlamies ekonomiski pamatotāko piedāvājumu, 
turklāt cītīgi ejam cauri visiem skaitļiem, salīdzinām, 
pārjautājam. To iemācījos no zviedriem, kas mums 
būvēja katlumāju – sēdēju blakus un klausījos, kā viņi 
par katru summu karoja.”

brocēnu vārds izsenis saistījies ar cementa ražošanu, 
“cemex” izaudzis no brocēnu cementa un šīfera kom-
bināta, kas uzcelts pirms 75 gadiem. Reizē ar rūpnīcu te 
izveidojās ciemats, kas vēlāk izauga par pilsētu. Latvijā 
vēl arī citur ir līdzīgi stāsti, kā rūpniecisko monstru vaja-
dzībām valstī ieplūdināja cittautiešus. “Mums gāja vēl 
trakāk, jo tolaik arī daudzus atbrīvotos cietumniekus 
nosūtīja uz 101. kilometru.” tautību puķei te bija ap 20 
ziedlapu. īpašu krāsainību tā ieguva vēlāk, kad uzņēmu-
mu nopirka Meksikas uzņēmēji. taču meksikāņus nova-
da reģistros velti meklēt. vadošie darbinieki dzīvo smal-
kākā vietā – Jūrmalā. direktors, kura laikā ar pašvaldību 
izveidojās ciešāka sadarbība, tika nomainīts. dīvaini, 
bet Meksikā valdot uzskats, ka visi vietējie esot zagļi. Šī 
tēze gan pamatojas nevis Latvijas, bet viņu zemes pie-
redzē, kur cementa maisus lidinot pāri žogam. varbūt 
tāpēc pārāk atvērti vietējiem ļaudīm saimnieki nav. par 
“zelta oliņu” Arvīds Mēters to nesauktu, jo pašvaldība 
dižu naudu neiegūst – uzņēmumam nepieder ēkas, 
bet tikai iekārtas, ko ar nodokli neapliek. “cemex”–ā 
tikai daļa strādājošo ir novada ļaudis. tiesa gan, uzņē-
muma “iespēju fonds” atbalsta nelielus vietējo ļaužu 
projektus, tomēr domes priekšsēdētājs uzskata to par 
nesamērīgi mazu ieguldījumu. viņam labāk zināms, cik 
lielā mērā uzņēmums piesārņo vidi (jaunuzceltā rūpnī-
ca gan ievērojami mazāk nekā senlaikos, kad cementa 
putekļi pārklāja laukus ar sniega baltumu) un bojā 
pašvaldības autoceļus, bet budžetā ienāk tikai dabas 
resursu nodoklis par māliem, smilti, ūdeni. kopumā 
attiecības ar uzņēmumu priekšsēdētājs vērtē kā atturīgi 
vēsas: ja viņus abižo, iestājas par uzņēmumu, bet, kad 

rīkojas galīgi aplami, aizstāv novada intereses. bijušais 
kombināts tagad pieder vairākiem saimniekiem, jo katrs 
agrākais ražošanas virziens ir nodalīts un norit dažādos 
uzņēmumos. bezdarbs gan ir, jūtami “iegriezis” šūšanas 
ceha bankrots, taču tāpat kā daudzviet Latvijā zemnie-
kiem vasarā grūti atrast kādu strādnieku, jo bezdarbnie-
ku dinastijas rodas arī te.

pašvaldība labprāt atbalsta potenciālos uzņēmējus, 
jo rūpnieciskā zona iekārtojusies tā, ka valdošie vēji 
iedzīvotājiem nesagādā neērtības. diemžēl bijuši 
gadījumi, kad veiksmīgi uzsāktās sarunas “nobuksē” 
valsts struktūrās. Šāds piemērs bija ar stikla vates 
ražotnes projektu. pēcāk dāņu uzņēmēji tā arī pateica: 
kad jums būs normāla valdība un nodokļu sistēma, 
varbūt atgriezīsimies. tā būtu ne tikai iespēja lietderīgi 
izmantot cementa ražošanas atkritumus – putekļus, 
bet radīt jaunas darba vietas novada ļaudīm. Novadā 
ierīkots azbesta atkritumu poligons, kuru citviet Latvijā 
iedzīvotāji noprotestēja. Mēters joko, ka visi vietējie 
esot īsti azbesta cilvēki, jo šīferis ar azbestu tā sastāvā 
kombinātā tika ražots gadiem, tomēr nekādu veselības 
problēmu šaipusē gan nemanot. pēc sava prāta lēmuši 
arī par atkritumu apsaimniekošanu, jo aprēķinājuši, ka 
vest uz grobiņu ir dārgi. Agrāko izgāztuvi vibsteros 
rekultivēja, bet apkārtējie pagasti nolēma kopā celt 
sadzīves atkritumu šķirošanas un pārstrādes staciju. 
izdevās pierādīt, ka nevajag cerēt uz ārzemju kapitālu 
vien. Arī pašiem izdodas. Līdzīgi iecerēta koģene-
rācijas stacija, kuru brocēnos būvē privātuzņēmējs, 
bet dome kļuvusi par turētāju daļai akciju, kā arī jau 
noslēgusi līgumu ar fiksētu cenu par siltuma pirkšanu 
nākotnē. pretimnākšanai ir loģisks pamats – jo vairāk 
siltuma pašvaldībai vajadzēs, jo vairāk elektroenerģijas 
stacija saražos, lai nopelnītu. tomēr vecos 16 gadus 
kalpojušos siltuma katlus neiznīcina, bet iekonservē, 
ja nākotnē ievajagas.

nelikumīgais godīgums un taupība

taujāts par pašu grūtāko problēmu šajā krīzes laikme-
tā, Arvīds Mēters atgriežas pie sava pamatpostulāta: 
“Tas, ka mums neļauj saimniekot! Ja iekšējā drošība 
skaitās valsts funkcija, kāpēc daudzviet veido savu 
pašvaldības policiju, ko nākas uzturēt no iedzīvotāju 
naudiņas, turklāt vēl nemitīgi laipojot, lai neiebrauk
tu “neatļautā lauciņā”. Principā uz to neparakstos. 
Lai valsts atzīst savu nespēju to pildīt un nodod šo 
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funkciju vietējai varai (protams, kopā ar atbilsto
šo finansējumu)! Līdzīgi ir ar nemitīgajām pārmai
ņām izglītības sfērā. Lai beidz vienreiz, atvainojiet, 
mērkaķoties! Novadā paši dalām naudu, kas “seko” 
skolēniem. Protams, Brocēnu vidusskolu kā skaitliski 
lielāko sanāk abižot. Sākumā izglītības speciālistei 
sarunas ar direktoriem nevedās, gāju talkā, skaidroju, 
kāpēc svarīgi noturēt arī mazās skolas. Nav nemaz 
tik drošu argumentu par labu tam, ka kvalitatīvāk 
var apmācīt divdesmit bērnus lielā skolā nekā uz pusi 

mazāku skaitu lauku skoliņā. Visu nosaka arī peda
goga prasme. Bērnudārza problēma pašlaik ir atrisi
nāta, jo lielākos bērnus no pilsētas vedam uz Blīdenes 
bērnudārzu. Saprotu iedzīvotāju neapmierinātību, jo 
rītos izbraukšanas laiks ir strikti noteikts, to nevar pie
skaņot katra vecāka vēlmēm un ērtībām.

Par klupšanas akmeni uzskatu kredītu nepieejamību. 
Tos piešķir tikai Eiropas Savienības uzsākto projektu 
pabeigšanai. Mums vajadzētu jaunu skolu Remtē, 
pašlaik tā atrodas vecā pilī. Brocēnu vidusskolai savu
kārt prātīgi būtu saglabāt veco ēku, bet komunistu 
laikos piebūvēto kastīti ar mazām kabatiņām klašu 
telpu vietā gudrāk būtu nojaukt, vietā uzceļot jaunu. 
Negrasos fiktīvi skolu uzdot par kādu interešu centru 
vai tamlīdzīgi, lai izmānītu Eiropas naudu. Nē, cukur
trauku es gribu saukt par cukurtrauku!

Sociālajā jomā atkal esam “ārpus likuma”, jo katego
riski atteicāmies veidot aģentūru vai iestādi, bet iztie
kam tāpat kā līdz šim ar sociālo nodaļu. Aprēķinājām, 
ka, izveidojot iestādi saskaņā ar vispārnoteiktajām 
prasībām (atsevišķa ēka, saimniecība un pat grāmat
vedība), gadā no budžeta jāiztērē ap 70 tūkstošiem 
latu. Nodaļa mums izmaksā 33 tūkstošus. Jā, krīzes 
gados valsts nāca talkā, sedzot daļu GMI un dzīvokļu 
pabalstu. Novadam tas ienesa ap desmit tūkstošiem. 
Notērēt papildus gandrīz 40 tūkstošus, lai nopelnītu 
desmit?! Atteicāmies! Labklājības ministrijai īsti nepa
tīk arī tas, ka sociālo jautājumu komiteja uzrauga 
sociālās nodaļas darbu, bet tādas taču ir deputātu 
tiesības. Es pat teiktu – pienākums atbildēt par visu, 
kas notiek uzticētajā jomā. Cēlu augšā likumu un 
atgādināju, ka ministrijas ierēdņiem nav tiesību iero
bežot vietējo deputātu darbu. Tā nu atteicos fiktīvi 
kaut ko veidot uz papīra, lai tikai dabūtu valsts dotā
ciju. Nevajag! Paši no sava budžeta maksājam visu 
valsts noteikto, pat vēl vairāk – vienreizēju pabalstu 
saņem pensionāri apaļā jubilejā un represētie. Nekad 
mums domē nav bijuši strīdi par sociālo palīdzību. 
Atbildīgajām ministrijām un Saeimas komisijai patei

cu: atceliet mani, taču naudu, ko iedzīvotāji man uzti
cējuši, šķērdēt netaisos. Ja visi sadomās lēkt akā, bet 
es palikšu pēdējais un ūdens akā pa to laiku būs izbei
dzies, ko tad man ieteiks darīt?! Mēs gan esam nekau
nīgi un, pretēji atļautajam, tomēr cenšamies pabalsta 
tīkotājam likt līdzdarboties. Vai zināt, ka daļa trūcīgo 
uzreiz zaudē interesi par pabalstu, ja viņam liek kaut 
drusku pastrādāt, jo patiesībā kāds no ģimenes bieži 
vien neoficiāli strādā.

Ne reizi vien, tiekoties ar dažādu frakciju deputātiem 
un partiju pārstāvjiem, esmu pietiekami skaidri for
mulējis mūsu uzskatus: pašvaldībai uzticēto funkciju 
izpildi likumā ietvert tikai un vienīgi ieteikuma formā, 
nevis “jābūtības” formā kā pavēli. Senāk, starp citu, tā 
bija. Funkcija jāizpilda, kā – to drīkst lemt paši. Tie, kuri 
nespēj paši izdomāt, lai pilda noteikumus. (Nez, ko 
brocenieki un tie, kas domā viņiem līdzīgi, teiks, izla-
sot “unificētā pakalpojuma” priekšrakstus, kas pašlaik 
top? kāpēc joprojām, pretēji vārdos teiktajam, īstenībā 
nekur neesam aizgājuši prom no padomju laiku “uni-
formām”?! – Autores piebilde.) Jaunā ideja par pašval
dību referendumiem arī nav izdomāta, jo faktiski savā 
starpā konfliktē trīs iesaistītās puses: iedzīvotājs, viņa 
ievēlētā vietējā vara un valdība. Ja mēs iztapīgi klausī
sim ministrijas pavēlēm, iedzīvotāji kurnēs. Ja kalposim 
iedzīvotājiem, kā to allaž cenšamies darīt, ministrija 
tādu nepaklausīgu vadītāju metīs nost. Sakiet, kā kalpi 
tad mēs beigu beigās sanākam? Atrisināt to var tikai 
un vienīgi, beidzot ierakstot Satversmē sen apspriesto 
pantu par pašvaldībām. Tad vietējiem būs tiesības 
mani nomest, bet ministrijai uzraudzīt to, vai es, pie
mēram, nezogu. Kāda jēga Sprūdža kungam tagad 
teikt, ka reforma bijusi neveiksmīga. Es tam nepiekrītu. 
Neveiksmīga tā bija tur, kur paši ļaudis nespēja vieno
ties un pastāvēt par savu novada ieceri. Ja mazskaitlīgs 
novads spēj izdzīvot, kāpēc tas kādam jāpievieno? Un 
otrādi – kāpēc man jāuztur kāds? Tagad pēc refor
mas arī mēs esam saņēmēji no pašvaldību finan
šu izlīdzināšanas fonda, senāk Brocēni bija “donori”, 
bet novada sākumposmā turējāmies “pelēkajā” zonā. 
Diemžēl pašlaik neesmu drošs, vai nodoklis, ko mana 
novada iedzīvotājs samaksā, strādājot citā pašvaldī
bā, simtprocentīgi nonāk mūsu budžetā. Izsekot tam 
praktiski nav iespējams. Senāk gada beigās varēju 
Ieņēmumu dienestā paprasīt izziņu par mūsu cilvē
kiem un gūt priekšstatu, cik jāsaņem no Daugavpils, 
cik no Ventspils un tā tālāk. Tagad – kopējs katls, man 
līdz šim neizprotama koeficientu sistēma. Kā burvju 
mākslinieki – katram atmet kaut ko.

Arvien vairāk liekas, ka laika rats griežas atpakaļ tā, 
lai vietējos deputātus padarītu par “balsošanas mašī
nām”, kas paši neko nelemj. Vairs jau tikai par daļu 
budžeta drīkstam lemt paši, pārējais stingri “no aug
šas” noteikts. Vārdos skandina decentralizāciju, taču 
skaidri redzams, ka ejam atpakaļ uz centralizāciju. 
Ticiet man – ja pašvaldībai noteiks funkcijas un iedos 
tam līdzekļus, paši tiksim galā! Gan ar veselības aprū
pi, gan izglītību, gan jau minēto drošību. Ministrijām 
jābūt skaitliski daudz mazākām, jo viņu uzdevums 
būtu tikai kontrolēt. Ko līdz likumi, papīri un ierēdņi, ja 
visi uzraudzītāji un pārbaudītāji tikai pēc trim gadiem 
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attapās, ka mēs esam likvidējuši pārvaldes. Protams, 
ja mums uzticētu jaunas funkcijas, ministrijai sākumā 
būtu jārūpējas par apmācībām, lai izskaidrotu, kas 
ietilps mūsu pienākumos. Jaunums ir tiesības paš
valdībām lemt par dažiem nodokļiem. Iespējams, ka 
mans viedoklis ir pretrunā vispārpieņemtajam uzska
tam (ar deputātiem vēl par to lemsim), bet domāju, 
ka ar nodokli pirmām kārtām jāapliek grausti, kurus 
neviens nesakopj un kas bojā pašvaldības labskatu – 
lai piespiestu īpašnieku sakārtot. Ja cilvēks paņēmis 
kredītu, uzcēlis smuku malkas šķūnīti, vai mums viņš 
tūdaļ par to “jāsoda” ar prāvāku nodokli? Pašvaldību 
saistošie noteikumi jau ir laba lieta, taču cik iedzīvotā
ju tos lasījuši? Bet mums tikai paģēr tos štancēt! Drīz 
to skaits būs jau ap 70 vai 80.

Tagad gatavojas samazināt pašvaldībām domāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, piedāvājot to kompen
sēt ar uzņēmumu nodokli, ko pašvaldībai vēl nāktos 
pašai izkarot. Sakiet, kā mēs varam veicināt uzņēmēj
darbību? Atlaižot nekustamā īpašuma nodokli? Nieki! 
Iztēlojos gan citu modeli – ja pašvaldībai būtu tiesības 
uzņēmumu nodokli turēt un izmantot, piemēram, lai 
bankrota brīdī atpirktu kādu vietējai sabiedrībai nozī
mīgu uzņēmumu, vēlāk to varētu izdevīgi pārdot. Taču 
mums tādu tiesību nav. Valsts gan var atļauties glābt 
banku vai lidsabiedrību! Vietējā mērogā svarīgāks būs 
pavisam kas cits. Mums nevar uzticēties? Vai revidentu 
nepietiek? Ja pašmājās izaugušie nav gana gudri, lai 
sūta mācīties kaut uz Ameriku. Pēc tam izrevidēs tā, ka 
neko nenoslēpsi. Vai nav absurdi liegt mums rūpēties 
par tiem ceļiem, kur to atzīstam par nepieciešamu? 
Pat tad, ja vienā pudurī ir tikai piecas mājas, bet arī tur 
dzīvo mūsu cilvēki. Nākas lūgt iedzīvotājiem viņiem 
piederošo ceļu uzdāvināt pašvaldībai, lai nenonākam 
konfliktā ar likumu. Visam tāpat nepietiek, jo agrā
ko 180 tūkstošu latu vietā mums tagad gadā ceļiem 
sanāk ap 48 tūkstošiem. Brocēniem ar lauku teritoriju 
vien senāk bija 64 tūkstoši – vairāk nekā visam liela
jam novadam tagad!”

mūžīgais disidents

Atmodas laikmetā sabiedrībā nomainījās “varoņi un 
vadoņi”. sevi pieteica tie, kuri pretstāvēja iekārtai 
padomju gados, turpretim iepriekšējie līderi saņēma 
dažkārt arī nepelnītu nicinājumu par to vien, ka tolaik 
liktenis, veiksme vai karjeras alkas viņus bija uznesusi 

amata vai nomenklatūras rindās. kur ierindot Arvīdu 
Mēteru, kurš ar varu un likumu stulbumu konfliktējis 
gan tolaik, gan tagad? kā jau “ienaidnieks”, partijā neesot 
ņemts, jo pirmajam sekretāram pateicis to, ko domājis.

pēc kandavas tehnikuma beigšanas kolhozā bijis iecir-
kņa priekšnieka vietnieks. tālāk jau seko pindaka 
cienīgs teijāteris – ar balss modulācijām un žestiem. 
“Lietum līstot, kopā ar priekšsēdētāju un galveno 
agronomu atbrauc kāds vīrelis (partijas bosu biju tikai 
bildēs redzējis, nedomāju, ka viņš tik maza auguma) 
un bargi prasa: “Kad beidzot sāksiet sēt? Plāns taču!” 
Es, sēklu kodināšanā noputējis, atcērtu: “Kad laiks 
atļaus, tad sēsim!” Partijnieks nikns dodas prom, 
kolhoza vadība nopakaļ, galvas saķēruši. Ziepes būs! 
Jā, no posteņa nost, laime, ka par traktoristu atstāja. 
Tā man reizes trīs gāja – tiklīdz pakāpu augstāk, tā 
atkal zemē! Sovhoztehnikumā jau tiku uzrunāts gal
venā inženiera postenim. Teicu: varbūt labāk neva
jag? Direktors Garoza stingri noskaldīja, ka tie laiki 
esot beigušies, bet... pēc vizītes partijas komitejā, kur 
mani nāktos apstiprināt, rokas vien noplātīja. Prasu, 
vai jāiet atkal par traktoristu? Vismaz par darbnīcu 
vadītāju ļāva iecelt. Deputāts biju, bet 1994. gadā no 
dusmām par visām aplamībām, kas notiek, kļuvu par 
priekšsēdētāju Brocēnu pilsētā ar lauku teritoriju.

Neļāvu neko izsaimniekot un prihvatizēt. Teicu: tas ir 
MANS! Ar to domājot pašvaldības mantu. Daži pat 
bija reģistros pētījuši, vai tiešām mans uzņēmums, 
mana zeme. Pēcāk jau saprata. Visu, ko likums atļā
va, noformējām kā pašvaldības īpašumu, piemēram, 
reformas kārtībā paņēmām daudz meža. Pieļāvām 
gan kļūdu, to līdz galam nenoformējot. Ja pārņēma 
vairāk nekā divsimt hektāru, vajadzēja iet un Saeimā 
saskaņot, tāpēc līdz šim mežs mums gan skaitījās 
lietošanā, bet saimniecisko darbību tur veikt nedrīk
stējām. Pašlaik likumus groza, varēsim sākt apsaim
niekot, un tas ir svarīgi, jo malka iedzīvotājiem ir ļoti 
vajadzīga. Pieprasījām arī tās zemes, ko neviens neņē
ma. Tagad iznomājam zemniekiem. Oi, vairākkārt pie 
manis kabinetā ir nākuši dažādu tautību ļaudis ar 
naudas čemodāniem. Visiem durvis parādīju.

Nezinu, vai mūsu ģimene bijusi īpaša, man godīgumu 
ieaudzinot, toties man bija dūšīga vecvecmamma, 
kura mūs, sešus bērnus, bargi audzināja, pat ar štoku 
uzdeva, taču iemācīja kārtīgi saimniekot un strādāt. 
Kā gucuļi vasarās bietes kaplējām, bet apģērbu sko
lai paši sagādājām. Nepilnā ģimenē katra kapeika 
bija svarīga. Tagad ļaudis strādāt negrib. Uzskatu, 
ka labi gribētā simtlatnieku programma bija naudas 
šķērdēšana. Būtu lati piesolīti uzņēmējam, lai rada 
darbavietu. Pārējo algu maksātu klāt, nodokļi nāktu 
griezdamies. Mūsu veiksme bija tā, ka sētniekus jau 
iepriekš bijām likvidējuši, tīrīšanu uzticot tehnikai. 
Nenācās iet pret likumu, iesaistot viņus uzkopšanas 
darbos.

Žēl, ka valstī neatzīta ir privātā un publiskā part
nerība, kas mums ļautu veikt lielas lietas. Arī tagad 
veiksmīgi sadarbojamies ar privātīpašniekiem sporta 
centrā, pērkot pakalpojumus, jo vidusskolai ar sporta 
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zāli ir bēdīgi. Ne visas Latvijas ledus halles izturēja krī
zes gadus, taču Brocēnos tā darbojas. Komunistu lai
kos kombinātam bijusi hokeja komanda, tai atklātais 
ledus laukums. Plāns par mākslīgā ledus slidotavu 
zem jumta toreiz neīstenojās, bet vēlāk atradās “dul
lie”, kas bija gatavi celt ledus halli. Reizē arī Saldus 
pieteicās. Protams, iedzīvotāju skaita ziņā tur būtu 
izdevīgāk, taču vietējā vara gribēja īpašumā paturēt 
51 procentu. Mēs nebijām tik rāvīgi, mums galvenais 
– iespēja slidot. Turklāt īpašnieki cēla apdomīgi, halle 
izmaksāja tikai 600 tūkstošus, citur Latvijā pat trīsreiz 
vairāk.” “cemex” uzraksts brocēnu halli rotā kā reklā-
ma, izdzīvot palīdz pašvaldība, katru dienu maksājot īri 
par ledus laukuma iznomāšanu trīs stundas. bet vinnē 
jau vietējie bērni, kas aktīvi nodarbojas ar hokeju, pēc 
grafika brauc slidot fizkultūras stundās. “Es atbalstu 
visu, ko bērni dara labu, tam naudu nežēlojam.” tagad 

īpašnieki plāno celt viesnīcu ar 130 vietām, vasarā būtu 
daudz interesentu rīkot te treniņnometni.

pašlaik daudzviet Latvijā nākotnes attīstību saista ar 
tūrisma perspektīvām. Arī te Arvīdam Mēteram savs 
atšķirīgs viedoklis: “Esmu un palieku tūrisma preti
nieks. Viesu nami darbojas, bet mērķtiecīgi pulcēt 
tūristu barus mums nevajag. Atbrauc un piemēslo! 
Netiecamies “izlaizīt” mežus atbilstoši Eiropas stan
dartu prasībām. Labāk, lai mūsu meži nav smuki, bet 
ieiet tur ir bauda – ir gan putniņi, gan kukainīši, gan 
zvēri, ogas un sēnes.” priekšnieka prieku par tīru dabu 
apliecina ūdens-
roze brocēnu pil-
sētas karogā un 
ģerbonī. Nākotnē 
sava simbolika būs 
katram pagastam, 
tad domē rotāsies 
arī pagastu karogi. 
Novada ģerboni 
sasteigt nevēlo-
ties, jo tam jābūt 
pilnīgi atšķirīgam. 
varbūt izmantot 
kādu atbilstošu 
rakstu fragmentu no Lielvārdes jostas? tur taču visa 
latviskā gudrība iekodēta! senču gudrība un tikumi, 
pie kuriem brocēnu novads Arvīda Mētera virsvadībā 
stūrgalvīgi turas un turēsies.

Lai priekšstats par brocēnu novadu nebūtu pārāk ziemīgs, patīsim gadu lenti atpakaļ, lai parādītu, cik 
krāšņi te 2008. gada 22. jūnijā ielīgoja jāņus – ar gājienu, raibraibiem priekšnesumiem un sadziedāša
nos. tomēr vakara “nagla” bija mūžseno “skroderdienu silmačos” uzvedums, jo blaumaņa varoņu lomās 
iejutās pašvaldības deputāti un darbinieki. arī arvīds mēters.
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kapitālsabiedrību mantas iznomāšanas 
process būs atklātāks

finanšu ministrijas izstrādāto grozījumu mērķis liku
mā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu ir nodrošināt atklā-
tāku kapitālsabiedrību mantas iznomāšanas procesu.
Līdz šim neviens ārējais normatīvais akts neregulēja 
kapitālsabiedrību īpašumā esošās mantas iznomāša-
nas kārtību, kā arī neuzlika par pienākumu nodrošināt 
atklātu (publisku) iznomāšanas procesu un caurskatā-
mu lēmumu pieņemšanu, tādējādi nebija iespējams 
pārliecināties, vai tiek nodrošināts kapitālsabiedrībai 
uzliktais pienākums mantu nodot īpašumā vai lieto-
šanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
grozījumi likumā paredz, ka informācija par izno
māšanai paredzētajiem un iznomātajiem kapitāl
sabiedrības nekustamajiem īpašumiem ir publiski 
pieejama valsts akciju sabiedrības “valsts nekustamie 
īpašumi” mājaslapā internetā. tāpat kapitālsabiedrī-
bai jāizstrādā iekšējais normatīvais akts, kurā jānosa-
ka nekustamās mantas iznomāšanas un nomas mak-
sas noteikšanas kārtība un jāpublicē tā savā mājasla-
pā, ja tāda ir, vai arī jānodrošina informācijas publiska 
pieejamība kapitālsabiedrības telpās.
vienlaikus likumā paredzēti izņēmumi šai prasībai, 
nosakot, ka informācijas publiskošanas prasības neat-
tiecas uz gadījumiem, kad kapitālsabiedrība savu 
nekustamo īpašumu iznomā personām, kuras sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus un kurām ir ekskluzīva 
licence to sniegšanā, valsts un pašvaldību iestādēm, 
atvasinātām publiskām personām un publisko tiesību 
juridiskajām personām valsts pārvaldes uzdevumu 
izpildei. Likums neattiecas arī uz gadījumiem, kad 
nomnieks ir sabiedrība, kas ar kapitālsabiedrību atro-

das viena koncerna sastāvā, un tas ir noteikts kapitālsa-
biedrības nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībā.

noteiktas izmaiņas Pvn deklarāciju 
aizpildīšanas kārtībā

Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi noteikumos 
par pievienotās vērtības nodokļa (Pvn) deklarāciju, 
un atbilstoši tiem kopš šāgada 1. janvāra reverso Pvn 
maksāšanas kārtību piemēro ne tikai kokmateriālu 
un metāllūžņu piegādēm un ar tiem saistītajiem 
pakalpojumiem, bet arī būvniecības pakalpoju
miem. Līdz ar to veikti atbilstoši grozījumi Mk notei-
kumos par pvN deklarāciju, nosakot izmaiņas pvN 
deklarācijas par taksācijas periodu un tās pielikumu 
veidlapu paraugos, kā arī to iesniegšanas kārtībā.
Apliekamai personai ir jāiesniedz apvienota Pvn dek
larācija par visiem iepriekšējiem kārtējā ceturkšņa vai 
puses kalendārā gada mēnešiem, ja tai mainās taksā-
cijas periods no ceturkšņa vai puses kalendārā gada uz 
mēnesi sakarā ar to, ka taksācijas gada laikā veikto aplie-
kamo darījumu vērtība ir pārsniegusi 35 000 latu.
Noteikumi papildināti ar jaunu sadaļu pvN dekla-
rācijā – “informācija par pārmaksāto Pvn summu 
par iekšzemē veiktiem darījumiem, par kuriem 
nodokli maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs”. 
Šajā sadaļā norāda pārmaksāto pvN summu, kas pār-
sniedz 1000 latu un ir izveidojusies taksācijas periodā 
par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpoju-
miem to darījumu nodrošināšanai, par kuriem pvN 
maksā reversajā kārtībā.

sagatavojušas finanšu ministrijas komunikācijas 
nodaļas vadītāja vietniece agnese beļkeviča 

un eksperte Lelde kaunese

informē finanŠu ministrija

jauna kārtība būvju kadastrālajā 
uzmērīšanā
Jaunie būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi, 
kas stājās spēkā 26. janvārī, uzmērīšanas procesu 
padarīs divreiz ātrāku, ievērojami vienkāršāku un pie-
ejamāku, kā arī novērsīs funkciju dublēšanos ar citām 
iestādēm un optimizēs valsts zemes dienesta (vzd) 
veiktās procedūras būvju kadastrālajā uzmērīšanā.
salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, tagad dzīvokli 
un ēku vzd uzmērīs 15 vai 22 darba dienu laikā 
iepriekš noteikto viena vai triju mēneša vietā. dienests 
nekonstatēs patvaļīgās būvniecības pazīmes un nere-
ģistrēs tās kadastra informācijas sistēmā – šī funkcija 
paliek pašvaldību būvvaldes kompetencē. vzd, vei-
cot kadastrālo uzmērīšanu, iegūs būves raksturojošos 

datus, veiks mērījumus, noteiks būves nolietojumu un 
sagatavos būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, kurā 
netiks norādītas atkāpes no apstiprinātā būvprojekta.
Noteikumi nosaka, ka valsts zemes dienestam divu 
mēnešu laikā jāsniedz pašvaldībām informācija par 
būvēm un telpu grupām, kurām kadastra informā-
cijas sistēmā reģistrēta patvaļīgas būvniecības pazī-
me, un pēc informācijas izsniegšanas pašvaldībām 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētās patvaļīgas 
būvniecības pazīmes dzēsīs. Līdz ar to patvaļīgas 
būvniecības pazīmes konstatēšana turpmāk nebūs 
viens no priekšnoteikumiem, pieņemot būvi eks-
pluatācijā, un pašvaldības būvvaldes bez vzd līdz-
dalības pārbaudīs uzbūvētas vai pārbūvētas būves 
atbilstību projekta dokumentācijai pirms nodošanas 
ekspluatācijā.

informē tiesLietu ministrija
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tāpat, lai vienkāršotu nekustamā īpašuma formēša-
nas procesu un nedublētu funkcijas, datus par apvi-
dū neesošām būvēm kadastra informācijas sistēmā 
dienests dzēsīs, pamatojoties uz vietējās pašvaldības 
izsniegto izziņu, nevis braucot apvidū, līdz ar to 
samazinot termiņus un procesa izmaksas.

kadastra dati par savu īpašumu pieejami 
dažādos veidos

tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepa-
stāv, bet ir reģistrētas kadastra reģistrā un tāpēc par 
tām var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, 
līdz 1. oktobrim iespējams dzēst no reģistra bez mak
sas. Lai pilnīgāk informētu nodokļu maksātājus par 
jau tagad pieejamo bezmaksas pakalpojumu, papildu 
informācija par šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks 
nosūtīta kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumu – to paredz Latvijas pašvaldību savienības 
un valsts zemes dienesta panāktā vienošanās.
informāciju par to, kādas būves, tajā skaitā palīgēkas, 
kas, iespējams, dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas 
īpašuma sastāvā, jebkurš interesents var saņemt bez 
maksas Latvijas valsts portālā http://www.latvija.lv 
un portālā http://www.epakalpojumi.lv, izmantojot 
pakalpojumu “Mani dati kadastrā”, portālā http://
www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni 67038677, kā arī 
klātienē – valsts zemes dienesta klientu apkalpoša
nas centros vai pašvaldībās.
Lai dzēstu palīgēku no kadastra reģistra, īpašniekam 
jāsaņem pašvaldības (būvvaldes) atzinums, ka reģis-
trētā būve dabā nepastāv, un tas jāiesniedz vzd, kas 
neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas.

stājušies spēkā vietvārdu informācijas 
noteikumi
4. februārī spēkā stājušies valsts valodas centra izstrā-
dātie vietvārdu informācijas noteikumi, kas precizē 
vietvārdu veidošanas, piešķiršanas, apstiprināšanas un 
izmantošanas kārtību, ietverot vienā normatīvajā aktā 
visu nepieciešamo regulējumu. Noteikumi arī nosaka 
vietvārdu uzkrāšanas, publiskošanas, saglabāšanas un 
aizsardzības kārtību. Šis regulējums skar valsts un paš-
valdību institūcijas, kuras normatīvajos aktos noteikta-
jā kārtībā var piešķirt oficiālos vietvārdus.
Pašvaldības piešķir oficiālos vietvārdus un oficiā
los paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu 
un precizē to rakstības formu šādiem to teritori-
jā esošiem ģeogrāfiskajiem objektiem: adresācijas 
objektiem (adresācijas sistēmas noteikumu izpratnē); 
pilsētu daļām, ciemu daļām, dīķiem, ūdenskrātuvēm, 
mazajām hidroelektrostacijām, parkiem, kapsētām, 
nekustamajiem īpašumiem; pārējiem cilvēka radī-
tiem ģeogrāfiskajiem objektiem, tajā skaitā vietējas 
nozīmes dabas, vēstures un kultūras pieminekļiem.
republikas pilsētu pašvaldības vai plānošanas reģio
ni piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos para
lēlnosaukumus pieturvietām atbilstoši sabiedriskā 
transporta pakalpojumu nozari regulējošajos nor-
matīvajos aktos noteiktajai kompetencei. dzelzceļa 
staciju un pieturas punktu oficiālos vietvārdus un 
oficiālos paralēlnosaukumus piešķir publiskās lieto-
šanas dzelzceļa infrastruktūras objektus regulējošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

sagatavojuši tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Līga brice un valsts zemes dienesta 
komunikāciju projekta vadītājs andris sproģis

Parakstīti līgumi par kPfi finansējumu 
apgaismojuma infrastruktūrai

Janvārī vARAM un vides investīciju fonds parakstījuši 
pirmos līgumus ar pašvaldību iestādēm, kas saņems 
klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (kpfi) finansē-
jumu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktū-
ras uzlabošanai. pirmie līgumi parakstīti ar inčukalna 
novada domi, rīgas pašvaldības aģentūru “rīgas 
gaisma”, ogres novada pašvaldību, rēzeknes pil
sētas domi un jēkabpils novada zasas pagasta pār
valdi.
konkursā “siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināša-
na pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūrā” tika saņemti 36 projektu iesniegumi. No 
tiem 24 projektus apstiprināja, bet 12 tika noraidīti.
par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir 
vARAM, bet projektu īstenošanas uzraudzību veic 
valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “vides inves-
tīciju fonds”.

finansiāls atbalsts dalīto atkritumu 
apsaimniekošanas attīstībai

Lai veicinātu dalītas atkritumu apsaimniekošanas sis-
tēmas attīstību, vARAM aicina līdz 10. aprīlim iesniegt 
projektu iesniegumus kohēzijas fonda finansētās 
apakšaktivitātes 3.5.1.2.3. “dalītas atkritumu apsaim
niekošanas sistēmas attīstība” ceturtajā iesniegumu 
atlases kārtā.
finansiālam atbalstam var pieteikties kapitālsabiedrī-
ba, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību par atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecī-
gajā administratīvajā teritorijā vai noslēgusi līgumu 
ar pakalpojumu saņēmēju par bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu.
papildu informācijai aicinām sazināties ar vARAM 
investīciju departamenta projektu vērtēšanas noda-
ļas vecāko referenti santu ozolu–tīrumu pa tālruni 
66016745 vai e–pastu: santa.ozola-tiruma@varam.
gov.lv.

informē varam



LOGS 11

noteiks radošāko pašvaldību

no 12. līdz 18. mar
tam visā Latvijā nori-
tēs radošās darbības 
nedēļa RADI!, kuras 
laikā vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīs-
tības ministrija noteiks 
radošākās pašvaldības 
un piešķirs radošuma 
balvas – labāko māk-
slas skolu audzēkņu 

izgatavotus darbus un konkrētai pašvaldībai pielāgo-
tas radoši izglītojošas apmācības.
Ar šīs balvas ieviešanu vARAM vēlas sekmēt radošu-
mu pašvaldību darbā un pieredzes apmaiņu radošu 
risinājumu izmantošanā, kā arī informēt iedzīvotājus 
par labas un veiksmīgas prakses piemēriem.
RADI! laikā notiks spilgti pasākumi, prezentācijas, dis-
kusijas, radošās darbnīcas un semināri; būs iespēja 
klausīties izcilas Latvijas un ārvalstu ekspertu lekcijas. 
Radošās darbības nedēļa aptvers piecas tematiskās 
jomas – radošu identitāti, radošu pārvaldību, radošu 
izglītību, radošus novadus un radošu uzņēmējdarbību.
vairāk par RADI! varat uzzināt vietnēs: www.radilat
vija.lv, www.varam.gov.lv un www.km.gov.lv.

marta beigās Latvijā – e–prasmju nedēļa

Ar mērķi veicināt iedzīvotāju integrāciju informācijas 
sabiedrībā, jau trešo reizi visā Latvijā no 26. līdz 30. 
martam norisināsies “e–prasmju nedēļa 2012”, kas 
tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju.
E–prasmju nedēļa tiek rīkota visās eiropas savienības 
dalībvalstīs, un tās uzdevums ir popularizēt inovāci-
jas izglītības un apmācību procesā, kā arī informēt 
sabiedrību par e–prasmju apgūšanas un lietošanas 
iespējām un valsts sniegto e–pakalpojumu saņemša-
nu un ērtāku izmantošanu.
pagājušajā gadā visos Latvijas novados norisinājās ap 
700 dažādu pasākumu, kuros piedalījās vairāk nekā 
41 tūkstotis dalībnieku un līdzdarbojās 200 partneru – 
ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bib-
liotēkas un citas institūcijas. ikvienam interesantam bija 
iespēja sekot līdzi pasākumiem interneta tiešraidē.
Arī šogad visā Latvijā plānoti dažādi izglītojoši un 
informējoši pasākumi, kuros varēs uzzināt par e–pras-
mju izmantošanas iespējām. informācija par tiem 
pieejama mājaslapā www.eprasmes.lv.

sagatavojušas vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas sabiedrības informēšanas 

nodaļas vadītāja vietniece kristīne barševska un 
vecākā referente Linda tilta

ar Šveices finansējumu uzlabos 
ugunsdrošību pašvaldību izglītības 
iestādēs

1. februārī starp finanšu ministriju un Šveices valdību 
tika noslēgts pēdējais sadarbības projekta līgums par 
finansiāla atbalsta piešķiršanu pašvaldību vispārē
jām izglītības iestādēm ugunsdrošības pasākumu 
nodrošināšanai, tādējādi kontraktējot Šveices prog-
rammas finansējumu Latvijai apmēram 33 miljonu 
latu jeb 100% apmērā vēl pusgadu pirms finansēša-
nas perioda beigām.
“Pēdējā projekta līguma parakstīšana ir nozīmīgs atskaites 
punkts Latvijas un Šveices sadarbības programmas īsteno-
šanas periodā, jo līdz ar to Latvija visu pieejamo Šveices 
finansējumu būs piesaistījusi projektiem vēl pirms perioda 
beigām. Tas ļāvis nodrošināt ātrāku finansējuma pieeja-
mību projektos paredzētajām mērķa grupām,” pauž fM 
valsts sekretāres vietnieks aleksandrs antonovs.
tā kā skolas autobusu projekts noslēdzās ar ietaupī-
jumiem, radās iespēja Šveices finansiālo atbalstu pie-
šķirt arī ugunsdrošības pasākumu uzlabošanai izglītī-
bas iestādēs. kopā projekta ietvaros 138 pašvaldību 
izglītības iestādēs paredzēts uzlabot ugunsdrošības 
sistēmu, ņemot vērā, ka pašvaldībām, īpaši mazāk 
attīstītos reģionos, trūkst līdzekļu izglītības iestāžu 
renovācijai. vislielākā riska iestādes ir internātskolas, 

jo te bērni un jaunieši paliek pa nakti, tādēļ šīs izglītī-
bas iestādes tika izvēlētas kā prioritārā mērķa grupa.
No Šveices puses līgumu parakstīja Šveices 
konfederācijas vēstniecības pārstāvis urss bīlers, 
uzsverot: “Šveices finanšu atbalsts Eiropas Savienības 
jaunajām dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai, ir vērsts uz 
ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanu ES, taču 
vienlaikus tā ir lieliska iespēja stiprināt divpusējās attie-
cības Šveices un Latvijas starpā.”
projekta kopējais finansējums plānots ap 1,63 miljo-
niem latu, tajā skaitā 245 tūkstoši būs Latvijas valsts un 
pašvaldību budžeta līdzfinansējums. Ugunsdrošības 
sistēmu uzstādīšanu skolās uzsāks nākamā gada otra-
jā ceturksnī. projekta īstenotājs būs valsts reģionālās 
attīstības aģentūra.

informē vraa
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vRAA direktors māris krastiņš atzīst: “Ir liels gandarī-
jums, ka turpinās veiksmīgi iesāktā sadarbība ar Šveices 
Konfederāciju, it īpaši tādēļ, ka arī jaunais projekts tiks 
realizēts izglītības iestādēs un tieši Latvijas reģionos. 
Jaunā ugunsdrošības projekta mērķis ir panākt maksi-
mālu efektu, lai bērni izglītības iestādēs, kur viņi uzturas 
visu diennakti, justos droši.”

e–iepirkumu sistēmā jauns drukas 
iekārtu un kopētāju tehnikas katalogs

elektronisko iepirkumu sistēmā (eis) ir pieejams 
jauns drukas iekārtu un kopētāju tehnikas katalogs, 
kurā arī pašvaldības var iegādāties drukas iekārtas un 
kopētāju tehniku dažādās komplektācijās. katalogā 
pieejams plašs preču klāsts, kas sadalīts sešās lielākās 
preču grupās – digitālie kopētāji, daudzfunkcionālās 
iekārtas, lāzerdrukas un tintes drukas iekārtas, elektro-

niskie uzlīmju printeri un platformāta drukas iekārtas.
katalogam izveidota arī jauna funkcija – konstruktors, 
ar kura palīdzību pircējs, izvēloties kādu konkrētu 
preci ar pamata specifikāciju, var to papildināt ar sev 
vēlamo iekārtas funkcionalitāti. tādējādi iespējams 
izvērtēt iekārtu saimniecisko izdevīgumu, cik izdevīga 
būs piedāvātā iekārta, ekspluatējot to ilgtermiņā – 
izvēloties nosacīti lētāku pamata modeli un vienu vai 
otru piedāvāto izejmateriālu papildu komplektu, būs 
redzams, kā mainās iekārtas kopējā summa.
Jaunais katalogs pieejams vietnē www.eis.gov.lv, un 
tajā pirkumus var veikt eis reģistrēti lietotāji – valsts 
pārvaldes iestādes un pašvaldības.

sagatavojušas finanšu ministrijas komunikācijas 
nodaļas vadītāja vietniece agnese beļkeviča un 

vARAM sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā 
referente Linda tilta

noteikta maksimālā robeža līdzekļu 
samazināšanai plānošanas reģioniem

valsts budžeta līdzekļu samazinājums sabiedriskajam 
transportam šogad nedrīkstēs būt lielāks par 30%, 
salīdzinot ar 2011. gadā attiecīgajam plānošanas reģio-
nam piešķirto finansējumu – to paredz 14. februārī 
valdības apstiprinātie mk grozījumi 2011. gada 27. 
decembra noteikumos “kārtība, kādā valsts budžetā 
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos 
līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem”.
grozījumi noteikumos veikti, lai sabalansētu plāno-
šanas reģioniem piešķirto finansējumu salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu. pērn 27. decembrī Mk pieņemtā 
kārtība paredzēja lielāku finansējuma piešķiršanu 
sabiedriskā transporta funkciju nodrošināšanai tiem 
plānošanas reģioniem, kuros pasažieru pārvadātāji 
strādā ar zemāku pašizmaksu un lielākiem ieņēmu-
miem.
plānošanas reģioniem paredzētais dotāciju apjoms 
2012. gada valsts budžeta konsolidācijas rezultātā tika 
samazināts par 1,55 miljoniem latu. tādējādi, piemē-
ram, zemgales plānošanas reģionam valsts budžeta 
dotācija šogad samazinātos par 47,19%, salīdzinot ar 
pagājušo gadu, kas savukārt nozīmē, ka jau februārī 
tiktu apdraudēta pasažieru pārvadājumu veikšana 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutu tīklos.
saskaņā ar satiksmes ministrijas rīcībā esošo informā-
ciju šobrīd plānošanas reģionos darbojas 57 līgumi 
par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, 30 no tiem 
ir ilgtermiņa līgumi, kuru darbības ilgums ir astoņi vai 
12 gadi. Ar ilgtermiņa līgumiem plānošanas reģioni 
uzlikuši par pienākumu pārvadātājiem veikt ieguldī-
jumus sabiedrisko transportlīdzekļu atjaunošanā.

Liberalizētas informācijas objektu 
izvietošanas prasības

7. februāra mk noteikumi nr. 105 “grozījumi 
ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumos 
nr. 402 “noteikumi par reklāmas objektu vai infor
mācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kār
tību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai infor
mācijas objektu izvietošana”” paredz, ka reklāmas 
un informācijas objektus krustojumos var izvietot 25 
metru (bija – 30 m) attālumā. Apdzīvotās vietās, kur 
atļautais braukšanas ātrums noteikts lielāks par 50 
km/h, maza izmēra reklāmas objekti drīkst atrasties 
tuvāk brauktuves malai.
Atbalstot un veicinot velosatiksmes attīstību pilsētas ielu 
tīklā, noteikts: ja uz ietves izveidots apvienotais gājēju 
un velosipēdistu ceļš, tad jāparedz vismaz 2,25 metrus 
plata no reklāmas un informācijas objektiem brīva zona, 
kur gājēji un velobraucēji var netraucēti pārvietoties.

sagatavojušas satiksmes ministrijas 
komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciālistes mārieta Švalbe un ilze svikliņa

informē satiksmes ministrija
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godināti meža nozares gada balvas 
“zelta čiekurs” laureāti

3. februārī Meža-
parka Lielās estrā-
des zālē notika 
jau astotās gada 
balvas “zelta čie-
kurs” pasniegšanas 
ceremonija un tika 
godināti nozares 
izcilākie ļaudis. 
“zelta čiekurs” ir 

augstākā atzinība par sasniegumiem un ieguldījumu 
meža nozarē. gada balvas ieguvēji saņēma lielo 
“zelta čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika 
pasniegts mazais “zelta čiekuriņš”.
balvu “zelta čiekurs” nominācijā “par mūža iegul-
dījumu” zemkopības ministre Laimdota straujuma 
pasniedza pedagogam viesturam baham, kurš savu 
darba mūžu veltījis zinošu meža izstrādes un kop-
šanas mašīnu vadītāju – operatoru sagatavošanai. 
Laureātu balvas saņēma arī mežsaimnieki uldis 
georgs gavrilovs, kurš sniedzis būtisku ieguldījumu 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas attīstībā, arnis 
gertners, kurš izveidojis un pilnveidojis meža uguns-
apsardzības sistēmu un devis nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas mežu vērtības saglabāšanā, Lucijans vugulis, 
kurš praksē iedzīvinājis ilgtspējīgas mežsaimniecības 
pieeju un nesavtīgi dalījies savās zināšanās ar jauna-
jiem mežkopjiem, un mežzinātnieks, Latvijas valsts 
mežzinātnes institūta “silava” vadošais pētnieks, 
dr.habil.silv. Pēteris zālītis, kurš visu mūžu veltījis 
meža ražības paaugstināšanas pētījumiem.
Nominācijā “par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā” 

saeimas deputāta Jāņa dūklava pasniegto “zelta 
čiekuru” saņēma meža īpašnieks no kabiles aivars 
bergmanis, kā arī laureāti – Meža konsultāciju pakal-
pojumu centra Madonas un cēsu nodaļas vadītāja 
mairita bondare un a/s “Latvijas finieris” personāla 
attīstības dienesta direktore anda būmane.

savukārt saeimas deputāts un vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs 
einārs cilinskis apbalvoja nominācijas “par ilgtspējīgu 
saimniekošanu” laureātus – meža īpašniekus gunti ezi 
un raimondu mežaku un “zelta čiekura” ieguvēju – 
meža īpašnieku jāni kebbi no vidzemes augstienes.
Meža nozares gada balvai “zelta čiekurs” par ino-
vatīvu uzņēmējdarbību nominētos uzņēmumus – 
sia “krauzers” un “valmieras mēbeles” – sumināja 
arī Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis. Lielo “zelta čiekuru” šajā grupā viņš 
pasniedza sia “ošukalns”.

sagatavojusi zemkopības ministrijas 
Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un 

atbalsta nodaļas vecākā referente māra mīkule

informē zemkoPības ministrija

atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kas ir Zivju fonds?
zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam zivju 
fonda mērķu un pasākumu īstenošanai piešķirtā dotā-
cija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juri-
disko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi.

Kāds ir Zivju fonda mērķis?
zivju fonda mērķis ir nodrošināt papildu līdzekļus:

zinātniskiem pētījumiem, kas saistīti ar zivju resur-•	
su izpēti un piesārņojuma un dažādas saimniecis-
kās darbības ietekmi uz zivju resursiem;
zivju atražošanas un aizsardzības pasākumiem, •	
tajā skaitā sniegt papildu līdzekļus zivju fonda 
mērķim atbilstošiem projektiem, kurus saistībā 

ar to kompetencē esošiem uzdevumiem īsteno 
valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un citas 
atvasinātas publiskas personas;
normatīvajos aktos par zivju fondu norādītiem kon-•	
krētiem pasākumiem, ko veic biedrības un nodibi-
nājumi, kuru darbības mērķis ir saistīts ar zivju 
resursu izmantošanu, aizsardzību, makšķerēšanas 
sporta attīstību, t.sk. starptautisko sadarbību un 
sabiedrības informēšanu par šiem jautājumiem.

Cik ilgi pastāv Zivju fonds?
zivju fonds savu darbību uzsāka 1996. gadā.

Kas veido Zivju fonda ieņēmumus?
ieņēmumus zivju fonda dotācijas veidošanai sniedz šādi 
valsts pamatbudžeta ieņēmumos ieskaitītie maksājumi:

zivju fonds
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kompensāciju summas par zivju resursiem noda-•	
rītajiem zaudējumiem;
naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zau-•	
dējumiem sakarā ar zveju regulējošo normatīvo 
aktu pārkāpumiem;
ieņēmumi, kas rodas, realizējot normatīvajos •	
aktos noteiktajā kārtībā konfiscētos zvejas rīkus, 
zvejas līdzekļus un nelikumīgi iegūtās zivis;
daļa no maksas par zvejas tiesību nomu un izman-•	
tošanu (nomas maksa, maksa par zvejas atļauju 
(licenci, makšķerēšanas karti));
daļa no maksas par publisko un citu ūdenstilpju •	
nomu, kurās zvejas tiesības pieder valstij, saskaņā 
ar attiecīgās ūdenstilpes nomas līguma papildu 
nosacījumiem (atkarībā no attiecīgās ūdenstilpes 
platības un zivsaimnieciskās izmantošanas veida).

Cik daudz naudas ir Zivju fondā?
zivju fondam valsts budžetā piešķirto finanšu līdzek-
ļu apjoms dažādos gados bijis atšķirīgs (vislielākais 
2003. gadā – 951 665 lati). 2010. un 2011. gadā zivju 
fondam valsts budžetā atvēlētā finansējuma apjoms 
bija 204 457 lati.

Vai gada beigās pāri palikušais Zivju fonda finansē
jums tiek uzkrāts nākamajiem gadiem?
Nē, konkrētā gada valsts budžetā zivju fondam pie-
šķirtais finansējums ir spēkā tikai līdz attiecīgā valsts 
budžeta gada beigām. gada laikā neizlietotais zivju 
fonda finansējums uz nākamo gadu netiek pārnests.

Kas lemj par Zivju fonda līdzekļu izmantošanu?
par zivju fonda līdzekļu sadalījumu un piešķiršanu 
lemj zivju fonda padome saskaņā ar zivju fonda 
nolikumu.

Kas apstiprina Zivju fonda padomes sastāvu?
zivju fonda padomes sastāvu uz pieciem gadiem apstip-
rina zemkopības ministrs. pēdējais padomes sastāvs uz 
pieciem gadiem tika apstiprināts 2010. gada 4. martā.

Kādu organizāciju pārstāvji ir Zivju fonda padomē?
zivju fonda padomē ir 12 locekļi – pa diviem pārstāv-
jiem no zemkopības ministrijas, vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas un pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta un 
viens pārstāvis no finanšu ministrijas, Latvijas pašvaldību 
savienības, Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas, 
Latvijas Makšķernieku asociācijas, Latvijas zivsaimnieku 
asociācijas un Latvijas zvejnieku federācijas.

Kas vada Zivju fonda padomes darbu?
zivju fonda padomes darbu vada zemkopības minis-
trijas par zivsaimniecības nozari atbildīgā departa-
menta direktors.

Kas ir Zivju fonda nolikums?
zivju fonda nolikums ir Ministru kabineta 1995. gada 19. 
decembra noteikumi Nr. 388 “zivju fonda nolikums”.

Kādi ir Zivju fonda pasākumi, par kuriem var iesniegt 
projektus?

projektus var iesniegt par šādiem zivju fonda pasāku-
miem (to nosaukumi saīsināti; pilni pasākumu nosau-
kumi atrodami Zivju fonda nolikumā):

zivju resursu zinātniskās pētniecības programmu •	
finansēšana;
zivju resursu pavairošana un atražošana;•	
zivju resursu aizsardzības pasākumi;•	
sabiedrības informēšanas pasākumi, kas atbilst •	
zivju fonda mērķiem;
dalība starptautiskos pasākumos, kas atbilst zivju •	
fonda mērķiem.

Kas var pretendēt uz Zivju fonda finansējumu?
projektus izskatīšanai zivju fonda padomē par visiem 
zivju fonda pasākumiem var iesniegt:

valsts iestāde;– 
pašvaldība vai cita atvasināta publiska persona.– 

projektus izskatīšanai zivju fonda padomē par atse
višķiem zivju fonda pasākumiem (zivju resursu pavai-
rošana, sabiedrības informēšanas pasākumi, dalība 
starptautiskos pasākumos) var iesniegt:

biedrība, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju – 
resursu izmantošanu un aizsardzību.

Ar kādiem nosacījumiem biedrība var pretendēt uz 
Zivju fonda finansējumu?
biedrība, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju resursu 
izmantošanu un aizsardzību, var iesniegt projektus 
tikai par atsevišķiem zivju fonda pasākumiem (zivju 
resursu pavairošana, sabiedrības informēšanas pasā-
kumi, dalība starptautiskos pasākumos). turklāt, ja 
biedrība iesniedz projektu par zivju resursu pavai-
rošanas un atražošanas pasākumu, tai jābūt nomas 
līgumam par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekoša-
nu, kas noslēgts ar pašvaldību vai pašvaldībām, kuru 
administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe, kā arī 
saskaņojumam par projektu īstenošanu konkrētajā 
ūdenstilpē ar pašvaldību vai pašvaldībām, kuru admi-
nistratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe.

Kā pareizi iesniegt projektu izskatīšanai Zivju fonda 
padomē un kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts 
Zivju fonda finansējums?
kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu zivsaimniecības 
attīstībai no zivju fonda finanšu līdzekļiem, nosaka 
Mk 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 215 “Noteikumi 
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīs-
tībai no zivju fonda finanšu līdzekļiem”. projekta 
iesnieguma veidlapa ir šo noteikumu 1. pielikumā. 
Atbalsta pretendentam projekta iesniegums un tam 
pievienotie dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta die-
nestā personīgi, jānosūta pa pastu vai elektronis-
ki atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu.

Vai projektu iesniedzēji var aizstāvēt savus projektus 
Zivju fonda padomes sēdē?
projektu iesniedzēji un citas ieinteresētās personas 
pēc savas iniciatīvas var piedalīties zivju fonda pado-
mes sēdes daļā, kurā zivju fonda padomes locekļi 
apspriež iesniegtos projektus, uzklausot projektu 
iesniedzēju sniegto informāciju un viņu atbildes uz 
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jautājumiem par iesniegtajiem projektiem. projektu 
iesniedzēji nevar piedalīties zivju fonda padomes 
sēdes daļā, kurā notiek projektu vērtēšana un lēmu-
mu pieņemšana par projektu finansējumu.

Kā notiek iesniegto projektu vērtēšana?
zivju fonda padome izskata un novērtē attiecīgajā 
projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā vērtēšanai 
virzītos projektus, ņemot vērā Mk 2010. gada 2. marta 
noteikumu Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta 
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no zivju fonda 
finanšu līdzekļiem” 2. pielikumā minētos projektu 
vērtēšanas kritērijus. Atbilstoši tiem katram projektam 
tiek piešķirts noteikts punktu skaits. projektus sarindo 
pēc lielākā saņemto punktu skaita, un zivju fonda 
finansējuma atbalstu saņem tie augstāk novērtētie 
projekti, kuri iekļaujas attiecīgai projektu iesniegša-
nas kārtai izsludinātā finansējuma apjomā.

Vai projekta īstenošanā ir nepieciešams projekta 
iesniedzēja līdzfinansējums?
projekta iesniedzēja līdzfinansējums projekta īsteno-
šanā nav obligāta prasība, tomēr, ja šāds līdzfinansē-
jums ir paredzēts un norādīts projekta pieteikumā, 
projektam ir lielākas izredzes iegūt zivju fonda finan-
sējumu, jo viens no projektu vērtēšanas kritērijiem 
paredz projektam vērtēšanā piešķirt papildu punktus, 
kuru skaits atkarīgs no projekta izpildei piesaistītā 
līdzfinansējuma procentuālā apmēra. par projektam 
piesaistītā līdzfinansējuma izlietojumu projekta īste-
notājam ir arī jāatskaitās Lauku atbalsta dienestam, lai 
saņemtu maksājumu pēc projekta īstenošanas.

Vai ir iespējams saņemt Zivju fonda finansējumu zivju 
resursu pavairošanai un atražošanai privātos ūdeņos?
Nē, zivju fonda finanšu līdzekļus var izmantot tikai 
zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiska-
jās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā.

Kā nauda tiek sadalīta starp Zivju fonda pasākumiem?
par zivju fonda līdzekļu sadalījumu starp zivju fonda 
pasākumiem, kā arī to, kādiem pasākumiem izslu-
dināt projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, lemj 
zivju fonda padome.

Kad tiek izmaksāta nauda?
zivju fonda finansējumu izmaksā, kad projekta īste-
notājs ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā finansēju-
ma saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Vai projekta iesniedzējs Zivju fonda finansējumu var 
saņemt tikai pēc projekta pabeigšanas?
zivju fonda padome pēc atbalsta saņēmēja rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas ir tiesīga apstiprināt samak-
su par projektu avansā ne vairāk kā 50 procentu 
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma. 
tā kā zivju fonda padomes sēdes nenotiek katru 
mēnesi, ieteicams avansa pieprasījumu iesniegt izska-
tīšanai zivju fonda padomē vienlaikus ar projekta 
iesniegumu. turklāt zivju fonda padome pēc atbalsta 

saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir tiesīga 
apstiprināt starpmaksājumu ne vairāk kā 40 procentu 
apmērā no kopējā projektam piešķirtā finansējuma. 
starpmaksājums tiek izmaksāts, ja konkrētais projek-
ta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas radusies 
auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības 
rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumen-
tiem), un šādus starpmaksājumus paredz ar Lauku 
atbalsta dienestu noslēgtais līgums.

Kā tiek veiktas projektu pārbaudes?
Lauku atbalsta dienests izlases kārtībā veic pārbaudes 
vismaz pieciem procentiem no īstenotajiem projek-
tiem. zivju fonda padome var lūgt Lauku atbalsta 
dienestu nodrošināt kāda atsevišķa projekta kontroli, 
ja tā uzskata, ka projekta realizēšanas gaitā šāda kon-
trole varētu būt nepieciešama.

zemkopības ministrija, pamatojoties uz zivju fonda 
padomes 2012. gada 18. janvāra lēmumu, šāgada 
31. janvārī laikrakstā “Latvijas vēstnesis” izsludinā
jusi projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu 
vairākiem zivju fonda pasākumiem (atsevišķu pasā
kumu nosaukumi saīsināti):

zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai •	
un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā – līdz 16. aprīlim ar kopē-
jo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 13 000 latu;
zivju resursu pavairošanai un atražošanai•	  pub-
liskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas 
ir valsts vai pašvaldību īpašumā – līdz 16. martam 
ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 75 000 
latu un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta 
iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 3000 
latu, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu 
un atražošanu saistītos projektus, kur viena pro-
jekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs ir 
5000 latu;
zivju resursu aizsardzības pasākumiem•	 , ko veic 
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir 
zivju resursu aizsardzība – līdz 30. martam ar kopē-
jo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 60 000 latu.

projekta iesniegums jāiesniedz Lauku atbalsta dienes-
tā Rīgā, Republikas laukumā 2, 8. stāvā, 820. kabinetā 
(tālrunis: 67027687).
projekta iesnieguma veidlapa un informācija par pro-
jektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā: www.lad.gov.lv.

sagatavojis zivju fonda padomes sekretariāts



eiropas gadā “aktīvi novecot” mācīs 
Labas gribas vēstnieki

Ar devīzi “būsim aktīvi visās 
paaudzēs” 3. februārī eiropas 
savienības mājā labklājības 
ministre ilze viņķele svinīgi 

pasludināja eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu 
solidaritātei (2012) Latvijā par atklātu un parakstīja apņem-
šanos par sadarbību ar septiņiem sabiedrībā labi zinā-
miem cilvēkiem – Labas gribas vēstniekiem. visu gadu viņi 
dalīsies savā pieredzē un zināšanās par aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu, kā arī centīsies veicināt pozitīvas, harmonis-
kas un cieņpilnas attiecības abu paaudžu starpā.
Labas gribas vēstnieki Latvijā ir Rīgas stradiņa univer-
sitātes profesors un ārsts gastroenterologs anatolijs 
danilāns, tautas deju ansambļa “zelta sietiņš” vadī-
tāja baiba rasma Šteina, mūziķis kārlis būmeisters, 
dziesmu svētku virsdiriģents, kordiriģents edgars 
račevskis, Liepājas teātra aktrise inese kučinska, 
ventspils centra sākumskolas zēnu kora solists miks 
Laksbergs un inese ziņģīte, kura ar apņēmību un neat-
laidību spēj uzveikt pat šķietami bezcerīgas situācijas.

sagatavojusi Labklājības ministrijas 
komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste Liene užule

izsludināts “draudzīgas 
skolas” prezentāciju 
konkurss

valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija izsludinājusi kustības 
“draudzīga skola” dalībniekiem 

prezentāciju konkursu par labākajām iniciatīvām 
kustības ietvaros.
“draudzīgas skolas” dalībnieki tiek aicināti sagatavot 
prezentācijas par labākajiem un efektīvākajiem pro-
cesiem vai iniciatīvām skolas vides uzlabošanā kus-
tības “draudzīga skola” ietvaros. Šīm prezentācijām 
vienkāršā un skaidrā formā jāizklāsta, skolasprāt, labā-
kais un efektīvākais process vai iniciatīva, kas paveikta 
skolā kustības “draudzīga skola” ietvaros, veidojot 
skolu par vietu, kur attiecības starp bērniem, vecā-
kiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas 
uz savstarpēju cieņu un sadarbību. Aprakstāmajiem 
procesiem vai iniciatīvām jābūt veiktām ilgākā laik-
posmā un jābūt vērstām uz skolas kolektīva saliedē-
šanu ilgtermiņā.
iesniegtās prezentācijas būs viens no svarīgākajiem 
atskaites punktiem, izvēloties skolas dalībai pavasarī 
paredzētajai kustības “draudzīga skola” konferencei. 
projektu iesniegšanas termiņš ir 5. aprīlis.
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informē LabkLājības ministrija

semināri par atbalstu uzņēmējdarbībai 
un mājokļu renovācijai

ekonomikas ministrija un Latvijas investīciju un attīstī-
bas aģentūra (LiAA) uzsākusi 16 reģionālo semināru 
ciklu komersantiem un daudzdzīvokļu māju apsaim
niekotājiem par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņē-
mējdarbības sekmēšanai un māju renovācijai.
Ar aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējdarbībā 
interesentus iepazīstina LiAA, Latvijas garantiju aģen-
tūras, Hipotēku un zemes bankas, kā arī Lauku atbalsta 
dienesta darbinieki. savukārt seminārus par daudz-
dzīvokļu māju renovāciju organizē eM un LiAA sadar-
bībā ar Latvijas pašvaldību savienību un reģionālajiem 
es struktūrfondu informācijas centriem informatīvās 
kampaņas “dzīvo siltāk” ietvaros, un to mērķaudito-
rija ir apsaimniekošanas uzņēmumi, daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju vecākie, dzīvokļu īpašnieku koope-
ratīvās biedrības, būvniecības uzņēmumi un dzīvokļu 
īpašnieki. dalībai semināros pieaicināti arī daudzdzī-
vokļu māju apsaimniekotāji, kas savā pārvaldījumā 
esošajās mājās jau veikuši renovācijas darbus.
informācija par semināru norises vietām un dienas-

kārtību pieejama ek mājaslapā: www.em.gov.lv.

avansa maksājumu māju renovācijai 
var saņemt arī fiziskas personas

14. februārī Ministru kabinets apstiprinājis grozīju
mus 2010. gada 9. novembra noteikumos nr. 1041 
“kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi 
eiropas savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda 
līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu 
veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas 
kārtība”, nosakot, ka avansa maksājuma saņemšanai 
(ja tāds paredzēts es fondu aktivitātes ietvaros) paš-
valdība atver kontu valsts kasē, cita juridiska persona 
atver kontu valsts kasē vai darījuma kontu kredītiestā-
dē, bet fiziskai personai avansa maksājuma saņemša-
nai jāatver darījuma konts kredītiestādē.
vairāk informācijas par izmaiņām varat saņemt 
ekonomikas ministrijā pa tālruni 67013161 vai e–pas-
tu: Anda.Lagzdina@em.gov.lv.

sagatavojusi ekonomikas ministrijas 
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja evita urpena

informē ekonomikas ministrija
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kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanai – septiņi miljoni latu

14. februārī valdība apstiprinājusi mk rīkojuma pro
jektu “Par eiropas ekonomikas zonas finanšu ins
trumenta līdzfinansētās programmas “kultūras un 
dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” 
iesnieguma projektu”. programmas īstenošanai laikā 
no 2012. līdz 2017.gadam paredzēts eez finanšu ins-
trumenta finansējums 7 041 745 latu apmērā.
eez finanšu instrumenta mērķu sasniegšanai finansē-
jums paredzēts šādām aktivitātēm: projektiem, kas 
vērsti uz kultūras mantojuma saglabāšanu un atjau-
nināšanu; mazo grantu shēmas projektiem kultūras 
apmaiņai; iepriekš noteiktajiem projektiem kultūras 
mantojuma saglabāšanai un kultūras pakalpojuma 
klāsta paplašināšanai. programmas mērķgrupu vidū ir 
arī pašvaldību institūcijas, kuru īpašumā vai valdījumā 
ir kultūras mantojuma objekti.

finansējums būs arī nvo kapacitātes 
stiprināšanai un sabiedrības 
integrācijai

31. janvārī valdībā apstiprināts mk rīkojuma projekts 
“Par eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
finansētās programmas “nvo fonds” iesnieguma 
projektu”. Šīs programmas mērķis ir stiprināt pilso-
niskās sabiedrības attīstību un atbalstu sociālajam 
taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

pēc saskaņošanas briselē tiks uzsākta eez finansēju-
ma programmas “Nvo fonds” apguve, un laikposmā 
no 2012. līdz 2016. gadam nevalstisko organizāciju 
sektoram Latvijā būs pieejami aptuveni 7 284 563 
lati. programma tiks ieviesta kā divas apakšprogram-
mas – “Nvo darbības atbalsta programma” un “Nvo 
projektu programma”.
Apakšprogrammā “nvo darbības atbalsta prog
ramma” atbalsts paredzēts Nvo ikdienas darbības 
jomās, kas saistītas ar demokrātiju, cilvēktiesībām, 
t.sk. minoritāšu tiesībām, labu pārvaldību un atklā-
tību, rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas iero-
bežošanu, sociālās nevienlīdzības, nabadzības un 
sociālās atstumtības mazināšanu, tostarp lauku apvi-
dos, un dzimumu līdztiesību un uz dzimumu balstītas 
vardarbības mazināšanu.
savukārt apakšprogrammas “nvo projektu prog
ramma” ietvaros tiks atbalstīti Nvo projekti vairā-
kās jomās, piemēram, sociālā sektora aktivitātes, 
ieskaitot labklājības celšanu un pamatpakalpojumu 
nodrošināšanu, vietējās un reģionālās nevalstisko 
organizāciju iniciatīvas sociālās iekļaušanas veici-
nāšanai, dzimumu līdztiesības sekmēšanai, atbalsts 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un 
jauniešiem. Apakšprogrammas ietvaros finansējums 
paredzēts arī sabiedrības integrācijai, tajā skaitā valsts 
valodas un kultūras daudzveidīgai apguvei, kā arī vie-
notas vēstures izpratnes veidošanai.

sagatavojusi kultūras ministrijas 
sabiedrisko attiecību speciāliste Lolita rūsiņa

informē kuLtŪras ministrija

Likteņdārzam veLtīts 
Labdarības koncerts un izsoLe

Likteņdārza īstenotājs – “kokneses fonds” – sadar
bībā ar Latvijas nacionālo operu šāgada 20. martā 
aicina uz Likteņdārzam veltītu labdarības pasāku
mu – koncertu “Latviešu mūzikas dārzs” un mākslas 
darbu izsoli.
fonds iecerējis šādus pasākumus rīkot katru pava-
sari līdz pat 2018. gadam, lai veidotu to par nozīmī-
gu notikumu mūsu valsts mākslā un kultūrā, lūdzot 
uzstāties Latvijā un ārzemēs atzītus mūziķus, kā arī 
aicinot piedalīties izsolē izcilākos Latvijas un nākotnē 
– arī ārzemju – māksliniekus. Šo kultūras pasākumu 
virsvērtība ir labdarība.
20. martā Likteņdārzam veltītajā labdarības koncer
tā “Latviešu mūzikas dārzs” Lno Lielajā zālē ska-

nēs Jāņa Mediņa un Artura Maskata darbi. koncerts 
būs veltījums Likteņdārzam, jo mākslinieki piekri-
tuši uzstāties bez atlīdzības – savu darbu šajā pasā-
kumā Likteņdārzam ziedos pianists Reinis zariņš, 
Latvijas Radio koris, LNo mākslinieciskais vadītājs 
Arturs Maskats, diriģenti Modests pitrens un Andris 
veismanis, režisore elita bukovska, kā arī fonda dibi-
nātājs LNo galvenais scenogrāfs Andris freibergs.
pēc koncerta Lno jaunajā zālē notiks labdarības 
izsole. savu darbu tās organizēšanā un vadībā ziedo 
viens no lielākajiem mākslas kolekcionāriem Latvijā 
“kokneses fonda” padomes loceklis guntis belēvičs. 
Likteņdārzam veltītajai mākslas darbu izsolei pare-
dzētie darbi – ap 60 laikmetīgās glezniecības darbu, 
kā arī vērtīgi antikvārie darbi – no 8. līdz 20. martam 
apskatāmi trīs galerijās – “Rīgas galerijā”, “ivonnas 
veihertes Mākslas galerijā” un “galerijā 21”.
“kokneses fonds” Likteņdārzam veltītu labdarības 
izsoli rīko otro gadu. pērngad rīkotās izsoles ienāku-
mi tika ieguldīti Likteņdārza amfiteātra tapšanā. Arī 
ziedojumi no šāgada izsoles aizies amfiteātra būv-
niecībai.

sagatavojusi “kokneses fonda” valdes priekšsēdētāja 
valda auziņa un inga vasiļjeva
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salīdzinot ar 2010./2011. mācību gadu, Latvijā palie
linās obligātā izglītības vecumā esošo bērnu skaits, 
kas izbrauc no valsts, tajā pašā laikā samazinās to 
bērnu skaits, kuru dzīvesvieta deklarēta konkrētajā 
pašvaldībā un par kuriem pašvaldībai nav informāci
jas. tas nozīmē, ka pašvaldībām jāiegulda liels darbs 
un resursi, lai reģistrētu obligātā izglītības vecumā 
esošos bērnus izglītības iestādē un iegūtu informāci
ju par viņu atrašanās vietu, tādējādi gūstot pārliecī
bu, ka bērni “nav izkrituši” no izglītības sistēmas.

nav ziņu par 3327 bērnu skolas gaitām

23. janvārī izglītības kvalitātes valsts dienests (ikvd) 
prezentēja apkopoto deviņu republikas pilsētu un 110 
novadu pašvaldību informāciju par obligātā izglītības 
vecumā esošajiem bērniem, kuri 2011./2012. mācību 
gadā nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarak-
stā. ikvd vadītājs aivars stankevičs informē, ka šajā 
mācību gadā 68 pašvaldībām nav informācijas par 
3327 obligātā izglītības vecumā esošajiem bērniem, 
kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē un kuru 
dzīvesvieta deklarēta attiecīgajā pašvaldībā. salīdzinot 
ar 2010./2011. mācību gadu, šādu bērnu skaits samazi-
nājies – no 4484 pagājušajā gadā uz 3327 šogad.

51 pašvaldībā nav neviena obligātā izglītības vecumā 
esoša bērna, par kuru nebūtu informācijas, bet 35 
pašvaldībās šādu bērnu skaits ir no viena līdz pieciem. 
Lielākais bērnu skaits, kuru dzīvesvieta deklarēta attie-
cīgajā teritorijā un par kuriem pašvaldībai nav infor-
mācijas, ir Rīgas, Jūrmalas, Ķekavas un ogres novada 
pašvaldībā. kopumā dienesta apkopotie dati liecina, 
ka šobrīd no Latvijas Republikā deklarētajiem obligā-
tajā izglītības vecumā esošajiem bērniem 12 463 nav 
reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā.

kāpēc bērns nav reģistrēts skolā

ikvd un pašvaldību sadarbības rezultātā iegūtā infor-
mācija liecina, ka 7915 bērni kopā ar vecākiem vai 
aizbildņiem izbraukuši no valsts, 763 bērniem anu-
lēta deklarētā dzīvesvieta, 286 bērni izglītības iestādi 
neapmeklē cita iemesla dēļ, 72 bērniem piešķirta 
invaliditāte tādā pakāpē, kuras dēļ viņi nevar apmeklēt 
izglītības iestādi, savukārt bezvēsts prombūtnē ir 42 
bērni, no ārvalstīm iebraucis 41 bērns, kurš izglītības 
iestādē nav reģistrēts, deviņi bērni ir ilgstoši slimojošie, 
bet astoņi adoptēti uz ārvalstīm.

Analizējot iegūto informāciju, pašvaldības noskaid-
rojušas daudzus izglītības iestādes neapmeklēšanas 
iemeslus – jaunietis nav pabeidzis pamatskolu, bet 
uzsācis darba gaitas; atrodas apcietinājumā, izslēgts no 
izglītības iestādes, stājies laulībā, audzina bērnu u.c.
A. stankevičs uzsver, ka ne visi pašvaldību uzrādītie 

iemesli, kādēļ obligātā izglītības vecumā esošie bērni 
nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā, ir 
pamatoti, lai bērni nebūtu reģistrēti izglītības iestādē, 
tāpēc dienests papildus lūdza pašvaldībām precizēt 
informāciju par veikto rīcību, nodrošinot normatīvajos 
aktos noteikto obligātās izglītības ieguvi.

dzīvo ārzemēs, bet deklarēti Latvijā

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamen-
ta izglītības pārvaldes skolu nodaļas vadītāja modra 
jansone akcentē vienu no visvairāk izplatītākajām 
situācijām – bērns dzīvo un mācās citā valstī, bet viņa 
deklarētā dzīvesvieta palikusi Latvijā. Noteikumi par 
obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pār-
celšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs 
nosaka – ja bērns kopā ar ģimeni izbrauc no valsts un 
vecāki iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā 
apliecina, ka ģimene izbrauc no valsts uz nenoteiktu 
laiku vai pastāvīgu dzīvi, skolēnu atskaita no izglītības 
iestādes un izdara attiecīgu ierakstu valsts izglītības 
informācijas sistēmā (viis).

Ja citā valstī bērns plāno mācīties ne ilgāk kā vienu 
mācību gadu, viņu no izglītības iestādes neatskaita. 
taču, ja līdz mācību gada beigām vecāki nav snieguši 
izglītības iestādei jaunu informāciju, bērns tiek atskai-
tīts no izglītības iestādes. tas nozīmē, ka iedzīvotāju 
reģistrā šie bērni obligātajā izglītības vecumā ir, bet 
izglītības iestāžu sarakstos vairs ne. par viņiem paš-
valdības var droši sniegt ziņas, ka bērni izbraukuši uz 
ārvalstīm. pašvaldību speciālisti gan norāda, ka neērtī-
bas sagādā tas, ka šie bērni katru gadu no jauna atkal 
parādās dienesta atsūtītajā sarakstā kā “meklējamie”, 
kaut gan vienreiz par viņiem jau informācija sniegta. 
tieši tāpēc pašvaldības rosina papildināt viis funkcio-
nalitāti, nodrošinot, ka sistēmā vienu reizi ierakstītā 
informācija par bērnu, kurš pārtraucis mācības kon-
krētajā izglītības iestādē, nākamajā gadā nepazūd. tā 
sistēmā varētu būt atsevišķa sadaļa, piemēram, arhīvā, 
kur saglabātos dati par bērniem, kas ir bijuši kādas 
izglītības iestādes sarakstos, bet dažādu iemeslu dēļ 
šobrīd nevienā Latvijas izglītības iestādē nemācās.

daļa vecāku ar bērniem aizbrauc uz ārzemēm, skolu 
par to neinformējot. kā stāsta pašvaldību pārstāv-
ji – viņiem pietiek ar līdzpaņemto liecību, un netiek 
domāts par to, ka skolai un pašvaldībai tomēr vaja-
dzētu zināt bērna turpmākās gaitas. daudzi savukārt 
devušies prom, kad bērnam vēl nebija jāuzsāk skolas 
gaitas. pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem nākas 
veikt apjomīgu darbu, dodoties uz šo bērnu deklarēto 
dzīvesvietu, klauvējot pie bieži vien slēgtajām durvīm, 
iztaujājot kaimiņus un veicot citas darbības, lai iegūtu 
ziņas par bērna gaitām. Nereti neoficiāli tiek saņemts 
apstiprinājums, ka bērns izbraucis uz ārzemēm, taču, 

PaŠvaLdības ieguLda LieLu darbu
skoLas vecuma bērnu uzskaitē
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kā norāda pašvaldības, tas nav pamats, lai droši snieg-
tu šādas ziņas valsts iestādēm.

kaut arī skaitliski nedaudz, tomēr ir bērni, kuru dzīves-
vieta deklarēta Latvijā, bet viņi nekad te nav mācījušies 
un, visticamāk, arī nemācīsies. tā citas valsts (pārsvarā 
– krievijas) pilsoņi iegādājas īpašumus, piemēram, 
Rīgā un Jūrmalā, saņemot uzturēšanās atļaujas, un 
deklarē konkrētajā pašvaldībā savus bērnus.

Pašvaldību darbs jāatslogo, sakārtojot uzskaites 
sistēmu

valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnie-
ce Laila rieksta–riekstiņa uzsver, ka šī situācija nav 
normāla, jo pašvaldību sociālo dienestu pārstāvjiem 
jāiegulda tik milzīgs darbs, lai gadu no gada meklētu 
bērnus, no kuriem lielākā daļa dzīvo un mācās ārval-
stīs. iespējams, sakārtojot uzskaites sistēmu, varētu 
ievērojami atslogot pašvaldību dienestu darbu un īste-
not svarīgāko mērķi – pēc iespējas samazināt to bērnu 
skaitu, kas tiešām ir jāmeklē.

“Patiesā riska grupa ir tās ģimenes, kas deklarētas vienā 
pašvaldībā, reāli dzīvo citā, regulāri turpina mainīt dzī-
vesvietu, un bērni tiešām nav reģistrēti nevienā izglītības 
iestādē. Sociālo darbinieku pieredze liecina, ka šādas 
ģimenes, tiklīdz tām sāk pievērst pastiprinātu uzmanību, 
ātri vien maina dzīvesvietu,” teic L. Rieksta–Riekstiņa. 
tāpat speciāliste akcentē nepieciešamību pašvaldī-
bām īpaši domāt par izglītības programmu daudz-
veidību, piedāvājot gan pedagoģiskās, gan sociālās 
korekcijas programmas, kas palīdzētu kādreiz izglītību 
pārtraukušajiem bērniem atgriezties izglītības iestādēs. 
Jo nez vai sešpadsmitgadīgs jaunietis, kas, piemēram, 
trīs gadus nav mācījies, gribēs sēsties skolas solā kopā 
ar 11 – 12 gadus veciem bērniem.

Atzinīgus vārdus inspekcijas priekšniece velta pagājušajā 
gadā valdībā apstiprinātajiem noteikumiem, kas nosaka 
stingru kārtību, kā izglītības iestādei jārīkojas, ja bērns 
bez attaisnojoša iemesla neierodas skolā. īstenojot 
visus iespējamos līdzekļus, lai nepieļautu kavējumus un 
ikvienu problēmu sāktu risināt jau tās sākuma stadijā, 
līdz minimumam būtu jāsamazinās to bērnu skaitam, 
kas neiegūst obligāto izglītību, pārtraucot skolas gaitas.

svarīgs ir ikviens bērns

izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs mareks 
gruškevics akcentē, ka, kopīgi sadarbojoties valsts un 
pašvaldību institūcijām, jānodrošina, lai visi obligā-
tajā izglītības vecumā esošie bērni iegūtu izglītību. 
tieši tāpēc svarīgs ir ikviens ierosinājums, kas veicina 
šā mērķa īstenošanu. Lai uzlabotu bērnu uzskaites 
sistēmu, valsts sekretārs rosinās pilnveidot valsts izglī-
tības informācijas sistēmu, izglītības reģistrus padarot 
elastīgākus, atspoguļojot gan bērnu iekšējo, gan ārējo 
migrāciju. tāpat nepieciešams pilnveidot informācijas 
ievades vidi izglītības iestādēm.

savukārt Latvijas pašvaldību savienības priekšsēža 
padomniece un padomniece izglītības un kultūras jau-

tājumos olga kokāne uzsver, ka pašvaldību savienība 
rosinās veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai pastip-
rinātu vecāku atbildību bērna izglītošanā. izglītības 
likumā gan noteikts, ka vecāki ir atbildīgi, lai bērns 
iegūtu obligāto izglītību, taču normatīvais regulējums, 
kas paredz sankcijas par šo pienākumu nepildīšanu, ir 
pārāk nekonkrēts.

speciālisti gan arī atzīst, ka citu valstu pieredze liecina 
– pilnībā būt informētiem par katra bērna gaitām nav 
iespējams, jo valstu robežas ir atvērtas, cilvēki kļuvuši 
mobilāki, ir nojauktas valodas barjeras. taču situācijā, 
kad lielākā daļa bērnu, kas neparādās Latvijas izglī-
tības iestādēs, tiešām mācās ārvalstīs, pašvaldībām 
jābūt īpaši vērīgām, lai no uzmanības loka nepazūd tie 
bērni, kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nenodrošina 
viņiem iespējas iegūt obligāto pamatizglītību.

kā notiek datu apkopošana

datu apkopošana par skolas vecuma bērniem, kuri 
nav minēti nevienas izglītības iestādes sarakstā, notiek 
saskaņā ar obligāto izglītības vecumu sasniegušo 
bērnu uzskaites kārtību. pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde no iedzīvotāju reģistra sniedz datus ikvd par 
visiem bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem, kuru dzī-
vesvieta deklarēta Latvijā. ikvd šos datus salīdzina ar 
viis datiem, “izfiltrējot” tos bērnus, kuri nav reģistrēti 
nevienā izglītības iestādē. pēc tam pašvaldībām tiek 
nosūtīta informācija par bērniem, kuru dzīvesvieta 
deklarēta attiecīgajā pašvaldībā, bet viņi nav minēti 
nevienas izglītības iestādes sarakstā. pašvaldība šo 
informāciju pārbauda sadarbībā ar pašvaldības dzimt-
sarakstu nodaļu, sociālo dienestu, policijas nodaļu un 
citām iestādēm.

kad ikvd no pašvaldībām saņēmis informāciju par 
izglītības iestādes neapmeklēšanas iemesliem, šī infor-
mācija tiek apkopota un kopā ar pašvaldībām analizē-
ta, lai meklētu problēmu risinājumus.

sagatavojis izglītības kvalitātes valsts dienesta 
pārvaldes vecākais referents sabiedrisko attiecību 

jomā jānis mergups–kutraitis un izglītības un 
zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļa

no kreisās: olga kokāne, Laila rieksta–riekstiņa, mareks 
gruškevics un aivars stankevičs.
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ilze mutjanko,
Lps padomniece 
sabiedrisko attiecību 
jautājumos

www.lps.lv

LPs domē

• 25. janvārī šāgada pirmajā Lps domes sēdē piedalījās 
arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
edmunds sprūdžs, kurš ar domniekiem apsprieda es 
fondu atbalstu teritoriju attīstībai 2014. – 2020. gadā 
un finanšu izlīdzināšanas sistēmu. Ministrs uzsvē-
ra, ka nākamajā plānošanas periodā būtiska nozīme 
būs kohēzijas politikai un akcents jāliek uz konkrē-
tās teritorijas izvēlēm, bet šobrīd jākoncentrējas uz 
Nacionālā attīstības plāna izstrādi. viņaprāt, nepiecie-

šams mainīt arī pašreizējo finanšu izlīdzināšanas sistē-
mu. e. sprūdžs pieļauj iespēju, ka nākotnē pašvaldību 
nodokļu ieņēmumu struktūrā varētu ietilpt ne tikai 
iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodok-
lis, bet arī daļa no uzņēmumu ienākuma nodokļa un 
pašvaldības pašas noteiktās nodevas.
Ministrs arī informēja par pašvaldību referendumu 
likumprojektu, kas gatavots ar mērķi vairot sabiedrības 
uzticību varai, kā arī veicināt sabiedrības iesaistīšanos 
lēmumu pieņemšanā. No likumprojekta izriet, ka pare-
dzēts organizēt tikai lemjošos referendumus par četrām 
sfērām: par infrastruktūrai nozīmīgu objektu īstenošanu, 
ilgtspējīgu attīstības stratēģiju, publiskai apspriešanai 
nodotiem jautājumiem un domes atlaišanu.
dome nolēma LPs 23. kongresu rīkot 18. maijā.

LPs valdē

• 7. februārī valdes sēdē tika apspriestas iespējas rīkot 
pašvaldību sporta spēles un konkursu pašvaldībām, kā 
arī citas aktuālas problēmas. Lps valde vienojās atjau
not sporta spēļu rīkošanas tradīciju, un šogad tās 
varētu notikt jūlija beigās. savukārt Lps sporta apakš-
komitejai uzdots izveidot sporta spēļu nolikumu.

Lps padomniece silvija Šimfa iepazīstināja ar ideju 
iedibināt konkursu “eiropas savienības gada pašval
dība”. Ja plānošanas reģioni atbalstīs šo ieceri, tad tiks 
izstrādāti vērtēšanas kritēriji un konkursa nolikums.
savukārt “mana balss.lv” pārstāvji piedāvāja iespēju arī 
pašvaldībām izmantot portāla pakalpojumus.

LPs komitejās

informātikas jautājumu apakškomitejā

• 24. janvārī notika Lps informātikas jautājumu apakš-
komitejas izbraukuma sēde Jelgavā. darba kārtība bija 
iedalīta trīs sadaļās – biznesa, valsts pārvaldes un paš-
valdības pieredzes daļā.
biznesa sadaļu pārstāvēja firmas “komerccentrs dAti 
grupa” un “belam”. “komerccentrs dati grupa” pār-
stāvji informēja par vācu firmas “mobotix” video
novērošanas sistēmām, ko lieliski var izmantot gan 
lielāku, gan mazāku objektu novērošanai. Šīs sistēmas 
kameras jau septiņus gadus darbojas cēsīs, Liepājā tā 
darbojas kā “webkamera”, arī 90% slēpošanas kalnu 
ir aprīkotas ar šīm kamerām. savukārt “belam” pār-
stāvji demonstrēja kompānijas “Microsoft” risinājumu 
“Lync”, kas šobrīd testa režīmā pieejams jebkuram 
interesantam, piesakoties “Microsoft office 365” izmē-
ģinājuma versijai. vienkāršoti “Lync” varētu nodēvēt 
par alternatīvu “skype” risinājumam – līdzīga funkcio-
nalitāte, taču plašākas iespējas, integrācija ar citiem 
“Microsoft” produktiem un pilnībā kontrolējams no 
sistēmas administratoru puses.
valsts pārvaldes sadaļu pārstāvēja valsts reģionālās 
attīstības aģentūras direktora vietniece vita narvicka, 
kura sniedza detalizētu pārskatu par aģentūras aktivi-
tātēm it jomā.
pašvaldības sadaļā mājinieki – Jelgavas domes pārstāvji 
informēja par saviem sasniegumiem: antra Škinča 

informācijai un darbam
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– par it risinājumiem un izglītības pakalpojumiem 
zemgales reģiona kompetenču centrā, gints reinsons 
– par pašvaldības operatīvā centra darbību un alvils 
Pierhurovičs – par riska vadības sistēmām.

tehnisko problēmu komitejā

• 31. janvārī tehnisko problēmu komitejas sēdē tika 
izskatīti vairāki jautājumi saistībā ar Publisko iepirku
mu likumu – grozījumi publisko iepirkumu likumā, 
centralizētie preču un pakalpojumu iepirkumi, likum-
projekts “grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā” saistībā ar publisko iepirkumu, iespējamie 
grozījumi es publisko iepirkumu direktīvās un regulās 
un Lps pozīcija.
iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas depar-
tamenta direktore dace gaile informēja par eiropas 
savienības aktivitātēm, norādot, ka pašlaik notiek dis-
kusijas par priekšlikumiem jaunajās publisko iepirkumu 
direktīvās, uzsvaru liekot uz pieciem jautājumu blokiem: 
iepirkuma procedūru vienkāršošanu un elastības palie-
lināšanu; publiskā iepirkuma stratēģisku izmantošanu, 
risinot jaunas problēmas; mazo un vidējo un jauniz-
veidotu uzņēmumu labāku piekļuvi tirgum; atbilstīgām 
procedūrām; pārvaldību. grozījumi mk noteikumos 
“kārtība, kādā eiropas savienības struktūrfondu un 
kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodroši
na plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 
ieviešanu” paredz, ka kopš šāgada 2. janvāra es fondu 
līdzfinansēto projektu iepirkumu pirmspārbaudes veiks 
ne tikai iepirkumu uzraudzības birojs, bet arī atbildī-
gās un sadarbības iestādes. Lps uzskata, ka atbalstāms 
brīvprātīgs eis sistēmas izmantošanas princips, t.i., paš-
valdībām ir jābūt tiesībām pašām brīvi izvēlēties veidu, 
kā rīkot iepirkumus, un kādu no likumā noteiktajām 
iepirkuma veikšanas metodēm piemērot.

Lps padomniece juridiskajos jautājumos vineta 
reitere iepazīstināja ar grozījumiem administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, kas skar arī iepirkumu procedū-
ru, un aicināja iUb organizēt saskaņošanas sanāksmi.
pašvaldībām viena no aktuālākajām problēmām ir nepa
matoti lēta piedāvājuma pierādīšana gan pakalpojumu, 
gan arī būvdarbu iepirkumos, tāpēc būtu nepieciešams 
publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos vis-
maz pēc līgumu jomām (būvdarbi, piegādes un pakal-
pojumi) noteikt pazīmes, kritērijus un objektīvus faktus, 
ar ko varētu pamatot nepamatoti lēta piedāvājuma 
noraidīšanu, tajā skaitā tāda, kurā norādīta nepamatoti 
zema darbietilpība izpildāmajiem darbiem.
komiteja apsprieda arī elektroenerģijas piegādes 
pakalpojumu iepirkumu organizēšanu pašvaldībās 
un uzklausīja a/s “sadales tīkls” sadales pakalpojumu 

līgumu daļas vadītāju ventu kleikalīdi, siA “enefit” 
rīkotājdirektoru jāni betheru un “Latvenergo” klientu 
attiecību vadītāju eviju melkerti. komiteja uzdeva Lps 
padomniekam Aino salmiņam sagatavot vēstuli valsts 
Reģionālās attīstības aģentūrai par elektrības iepirku-
ma organizēšanu eis sistēmā.
komiteja par Lps it apakškomitejas priekšsēdētā-
ju ievēlēja durbes novada domes priekšsēdētāju 
andreju radzeviču.

reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

• 14. februārī Reģionālās attīstības un sadarbības komi-
tejas sēdē vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pārstāvji informēja par pašvaldību un reģio
nu investīciju vajadzību apkopošanu un sagatavota-
jiem priekšlikumiem administratīvi teritoriālajam un 
apdzīvoto vietu likumam. komitejas locekļi diskusijās 
uzsvēra, ka reģionālā attīstība jānosaka par nozari ar 
savu finansējumu, jāmaina attieksme pret uzņēmējiem, 
tajā skaitā pašvaldībām piešķirot tiesības atbalstīt uzņē-
mējdarbību, kā arī jādod iespēja provizoriskos priekš-
likumus grozīt gan tālākas izstrādes gaitā, gan nosakot 
valsts prioritātes, lai ar pašvaldību atbalstu stimulētu to, 
ko neatbalstīs centrālā valdība vai ministrijas.
Ar priekšlikumiem pašvaldību un reģionu reformai 
iepazīstināja Lps padomnieks jānis Piešiņš, kurš atgā-
dināja Reģionālās attīstības likumā paredzētos valsts 
pārvaldes decentralizācijas pasākumus un aktuālos 
valsts prezidenta ierosinājumus satversmes grozīju-
miem, kā arī ieteikumus valdībai stiprināt pašvaldības 
un izšķirties apriņķu veidošanas jautājumā.

veselības un sociālo jautājumu komitejā

• Šajā dienā notika arī Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde. tās darba kārtībā bija jautājums par 
bezmaksas braukšanas biļešu piešķiršanu sabied
riskajā transportā daudzbērnu ģimeņu bērniem un 
vecākiem, par ko ziņoja biedrības “es gribu dzīvot” 
vadītāja māra zvaigznīte.
savukārt Rīgas pilsētas kristīgo draudžu kolēģijas 
priekšsēdētājs un domes deputāts jānis Šmits infor-
mēja par pašvaldības un kristīgo draudžu sadarbības 
modeli un piecu gadu pieredzi Rīgā.

bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu 
apakškomitejā

• 21. februārī Lps bērnu, jaunatnes un ģimenes jautāju-
mu apakškomitejas sēdē Labklājības ministrijas bērnu 
un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija 
Liepiņa sniedza pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā un 
iepazīstināja ar informatīvo ziņojumu par pamatno
stādņu “bērniem piemērota Latvija” īstenošanu. par 
aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā ziņoja 
valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekš-
niece Laila rieksta–riekstiņa, bet par jaunatnes poli
tikas prioritātēm šogad un atbalsta instrumentiem 
pašvaldībām jaunatnes jomā informāciju sniedza 
izglītības un zinātnes ministrijas politikas koordinācijas 
departamenta Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja 
diāna sīmansone.
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novadu apvienībā

• 14. februārī notika Novadu apvienības valdes sēde, 
kurā nolēma 20. aprīlī ogrē rīkot novadu dienu un 
programmā paredzēt aktivitātes trīs darba grupās: 
izglītības, attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības 
attīstībā. Noslēgumā darba grupas pulcēsies plenārsē-
dē, kur sniegs ziņojumus un tiks pieņemti dokumenti.

citi notikumi

• 20. janvārī Rīgā notika es struktūrfondu 3. mērķa 
“eiropas teritoriālā sadarbība” pilsētvides attīstības 
programmas urbact ii informācijas diena baltijas 
valstīm par trešo atklāto projektu konkursu 19 jaunu 
tematisko tīklu izveidei. izvēloties vienu no astoņiem 
uzsaukuma tematiem, partnerības pilsētām jāņem vērā 
vairāki izaicinājumi: kā tikt galā ar pilsētu attīstību ekono-
miskās un finanšu krīzes kontekstā;·kā veicināt integrētas 
un ilgtspējīgas pieejas pilsētu attīstībai;·kā veidot efek-
tīvu partnerību un daudzlīmeņu pārvaldības procesus. 
informāciju par to, kā sagatavot un iesniegt projektu pie-
teikumus, meklējiet URbAct mājaslapā: http://urbact.
eu/en/header-main/get-involved/call-for-proposals-
and-jobs/. kontaktpersona: vARAM Attīstības instru-
mentu departamenta teritoriālās sadarbības nodaļas 
vecākā referente ilga gruševa (tālrunis: 67026472).

• 24. janvārī Lps priekšsēdis andris jaunsleinis, ģene-
rālsekretāre mudīte Priede un padomniece ārējo sakaru 
jautājumos zane dūze tikās ar taibei misijas Latvijā vadī-
tāju deividu vanu un pirmo sekretāru Paulu Huanu. 

tikšanās laikā tika pārrunātas potenciālās sadarbības 
perspektīvas šajā gadā, kā arī iespējas piedalīties mācī-
bās un apgūt taivānas pieredzi labas pārvaldības jomā.

• 2. februārī salaspilī notika eiropas padomes, salaspils 
novada domes un Latvijas pašvaldību savienības orga-
nizētais seminārs, kura mērķis bija iepazīstināt ar 
ep izstrādāto rīcības plānu sociālās kohēzijas jomā, 
sPiraL metodoloģiju un salaspils novada pieredzi 
šīs metodes izmantošanā, veidojot un ieviešot soci-
ālās kohēzijas politiku. definējot sociālo kohēziju 
kā sabiedrības spēju nodrošināt labklājību visiem, 
izmantojot dalītu sociālo atbildību (vai līdzatbildī-
bu), eiropas padomes sociālās kohēzijas rīcības plāna 
mērķis ir attīstīt šo kapacitāti pirmām kārtām vietējā 
līmenī, kā arī labklājības progresa indikatoru izveide ar 

līdzdalības metodes palīdzību (spiRAL metodoloģija). 
Šī spiRAL metodika var būt ļoti noderīga pašvaldī-
bām krīzes kontekstā, jo tā palielina vietējās politikas 
efektivitāti. eiropas padomes rīcības plāns jau ieviests 
vairākās valstīs un reģionos un kopš 2010. gada arī 
salaspilī.

• No 6. līdz 8. februārim Lps ģenerālsekretāre mudīte 
Priede kopā ar vidzemes plānošanas reģiona pārstāv-
jiem piedalījās projekta “grisi PLus” (Lauku ģeomā-
tikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS) starptau-
tiskajā atklāšanas konferencē francijas pilsētā ošā. 
trīs dienu garo sanāksmi apmeklēja 30 pārstāvju no 14 
eiropas valstīm, un viņi pētīja žēras provinces soHo 
soLo programmas ietvaros sasniegto – sešu gadu 
laikā šīs provinces ciematos atgriezušās 500 ģimenes.

• No 14. līdz 16. februārim itālijas pilsētā Novārā 
notika seminārs un sadarbības partneru tikšanās pro
jekta “mazās pilsētas ilgtspējīgai izaugsmei” ietvaros, 
kurā piedalījās Lps ģenerālsekretāre mudīte Priede, 
padomniece ārējo sakaru jautājumos zane dūze un 

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos ilze 
mutjanko. semināra tēma bija veltīta kultūrvēstures 
mantojuma saglabāšanai saistībā ar jauniešu nodar-
binātības veicināšanu. savā pieredzē dalījās vācijas, 
spānijas, bulgārijas, Latvijas un itālijas pārstāvji, kā arī 
tika organizētas pieredzes apmaiņas vizītes tuvākajās 
pašvaldībās.

• 15. februārī 
biznesa izglī-
tības bied-
rība “Junior 
Achievement 
– Young enter-
prise Lat vi ja” 
sadarbībā ar 
skolēnu mā cī-
bu uz ņē mu-
mu pro gram-
mas atbal-
stītāju baltijas valstīs “swedbank” jau divpadsmito 
reizi organizēja Ēnu dienu – dienu, kad Latvijas skolu 
jauniešiem iespēja pavadīt laiku kopā ar izvēlētās pro-
fesijas pārstāvi un praksē iepazīt nākotnes nodarbes 
dažādos aspektus. Latvijas pašvaldību savienību šajā 
dienā apciemoja divi puiši no Lejasciema vidusskolas 
– reinis brieže un bruno Pērkons, kuri “ēnoja” Lps 
padomnieku sporta jautājumos gunti apīni.
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informācijai
• Izsludināts konkurss NVO kapacitātes stiprināšanai
sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis trešo atklāto 
projektu iesniegumu atlasi 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes 
“Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” ietvaros, kas tiek finansēta ar eiropas 
sociālā fonda atbalstu. Apakšaktivitātes ietvaros pro-
jekta iesniegumus var iesniegt biedrības un nodibi-
nājumi. projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 
28. marts. papildu informācija pieejama sabiedrības 
integrācijas fonda birojā Rīgā, brīvības ielā 40 – 39, 
vai interneta vietnē: www.sif.lv. Jautājumus varat sūtīt 
uz e–pastu: konkursi@lsif.lv vai pa faksu: 67078224, 
norādot atsauci uz šo projektu atlasi.

• Konkurss ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmā “valsts pārvalde”
ziemeļu Ministru padomes birojs igaunijā izsludinā-
jis projektu konkursu ziemeļvalstu un baltijas valstu 
mobilitātes programmā “valsts pārvalde”. konkursa 
ietvaros projekta pieteikumus var iesniegt valsts 
ie stādes, pašvaldības un to institūcijas, kā arī pašval-
dību asociācija. projektu iesniegumu termiņš ir 30. 
marts. Mobilitātes programma sniedz finansiālo atbal-
stu (līdz 70% apmērā) ierēdņiem un citiem valsts pār-
valdes sektorā strādājošiem mācību vizīšu, stažēšanos, 
apmācību vai sadarbības tīklu īstenošanā. baltijas val-
stu izstrādātos projektos jābūt iesaistītiem partneriem 
vismaz divās ziemeļvalstīs. plašāku informāciju par 
programmu skatiet ziemeļu Ministru padomes biroja 
Latvijā mājaslapā un ziemeļu Ministru padomes biroja 
igaunijā mājaslapā. projekti jāiesniedz angļu valodā. 
kontaktpersona Latvijā ir daina mežecka (29394399, 
67211506; daina@norden.lv).

• Jauns pieteikšanās konkurss programmā 
“uzņēmējdarbība un rūpniecība”
ziemeļvalstu un baltijas valstu mobilitātes program-
mas “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” finansējumam 
var pieteikties mazie un vidējie uzņēmumi, biznesa 
inkubatori un biznesa organizācijas. finansiālo atbal-
stu var saņemt uzņēmējdarbības un ražošanas jomā 
strādājošie mācību vizīšu, stažēšanās un sadarbības 
tīklu veidošanai ziemeļvalstu un baltijas valstu reģionā 
(somijā, zviedrijā, Norvēģijā, dānijā, īslandē, Latvijā, 
igaunijā un Lietuvā). programmas atbalstītajās aktivi-
tātēs jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz trim 
valstīm, pārstāvot ziemeļvalstis un baltijas valstis. tiek 
atlīdzināti 70% no ceļa, uzturēšanās un apdrošināša-
nas izdevumiem. pieteikšanās termiņš ir 30. marts. 
vairāk informācijas: www.Nb8businessmobility.org. 
kontaktpersona – kārlis valters (67213231, 26344758; 
business.industry@norden.lv).

• Izsludināts mācību braucienu programmas 
konkurss
valsts izglītības attīstības aģentūra (viAA) izsludinājusi 
pieteikšanos es Mūžizglītības programmas caurviju 
programmas mācību braucieniem. tā ir izglītības vado-
šo speciālistu iespēja nedēļu pavadīt Mūžizglītības 
programmas dalībvalstī, lai gūtu pieredzi, apmainītos 
ar idejām un rastu jaunus risinājumus savas valsts izglī-

tības sistēmas pilnveidei. 2012. gadā mācību braucienu 
programmā ir divi projektu pieteikumu iesniegšanas 
termiņi: mācību braucieniem, kas notiks no šāgada 
septembra līdz 2013. gada februāra beigām, pieteiku-
mu iesniegšanas termiņš ir 30. marts; braucieniem, 
kas notiks no 2013. gada marta līdz 2013. gada jūnijam, 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir šāgada 12. oktob
ris. papildu informāciju un konsultācijas sniedz baiba 
sermuliņa (67814329; baiba.sermulina@viaa.gov.lv).

• Pieņem projektu iesniegumus EZF pasākumam 
“Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”
Lauku atbalsta dienests līdz 10. aprīlim pieņem pro-
jektu iesniegumus es eiropas zivsaimniecības fonda un 
Rīcības programmas pasākumam “ūdens faunas un flo-
ras aizsardzība un attīstība”. pasākuma mērķis ir atbal-
stīt zušu ielaišanu Latvijas ezeros. Atbalsta pretendents 
var būt biedrība, kuras darbības mērķi ir saistīti ar zivju 
resursu izmantošanu un aizsardzību, vietējā pašvaldība 
un atvasināta publiska persona, kas darbojas zivju krā-
jumu atražošanas jomā. projekta iesnieguma veidlapa 
un metodiskie norādījumi atrodami mājaslapā: www.
lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts.

• Eiropas Kultūras fonda projektu konkursi
eiropas kultūras fonds (ekf) ir neatkarīga organizācija, 
kas dibināta ar mērķi stimulēt starptautu kultūru sadar-
bību, mākslas izteiksmes veidu un mākslinieku, kā arī 
kultūras darbinieku starptautisku apriti. sadarbības vei-
cināšanas stipendijas – sadarbības veicināšanas stipen-
dijas tiek piešķirtas neatkarīgām kultūras organizācijām, 
un tās mērķis ir veicināt starpkultūru sadarbību ar citām 
kultūras organizācijām starptautiskajā līmenī. pieteikties 
aicinātas arī kultūras iestādes no Latvijas. Atbalsta 
intensitāte var būt līdz 80% no projekta kopējā budže-
ta. pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2. maijs. sīkāka 
informācija un pieteikuma anketas: http://www.euro-
cult.org/grants/collaboration-grants. Radošo braucie-
nu stipendijas – radošo braucienu stipendijas pare-
dzēts piešķirt, lai stimulētu un atbalstītu radošus starp-
kultūru projektus plašākā eiropas mērogā. ekf atbalsta 
stipendijas piedāvā ceļa izdevumu segšanu jebkuras 
kultūras jomas profesionālim līdz 35 gadu vecumam 
un/vai kas ir savas karjeras veidošanas pirmajos des-
mit gados. plānotajam braucienam ir jābūt no es/eez 
valstīm uz Rietumbalkānu valstīm (Albāniju, bosniju–
Hercegovinu, Horvātiju, kosovo, bijušo dienvidslāvijas 
Maķedonijas Republiku, Melnkalni un serbiju) vai uz 
Austrumeiropas valstīm (Ukrainu, baltkrieviju, krieviju 
un Moldovu), vai uz Armēniju, Azerbaidžānu, gruziju, 
turciju, vai uz vidusjūras valstīm (Alžīriju, ēģipti, izraēlu, 
Jordāniju, Lībiju, Libāniju, Maroku, okupēto palestīnas 
teritoriju, sīriju un tunisiju). stipendijas apmērs ir no 
250 līdz 700 eiro. pieteikšanās termiņš nav noteikts, 
bet pieteikums jāiesniedz vismaz divus mēnešus pirms 
plānotā brauciena. sīkāka informācija un pieteiku-
ma veidlapas: http://www.eurocult.org/grants/step-
beyond-travel-grants. pamatinformācija (latviešu valo-
dā) par eiropas kultūras fonda projektu konkursiem 
pieejama es kultūras kontaktpunkta Latvijā mājaslapā: 
www.kkplatvija.lv. plašāku informāciju (angļu valodā) 
skatiet eiropas kultūras fonda mājaslapā: http://www.
eurocult.org/.
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agita kaupuža,
Lps padomniece es 
jautājumos, 
Lps pārstāvniecības 
briselē vadītāja

• Saskanība starp Latvijas ārpolitikas un Reģionu 
komitejas noteiktajām prioritātēm

Janvāra beigās ar prioritātēm eiropas savienības jautā-
jumos iepazīstināja ne tikai Latvijas Republikas ārlietu 
ministrs edgars Rinkēvičs, 26. janvārī saeimā atklājot 
ikgadējās ārpolitikas debates – dažas dienas iepriekš 
savas politiskās prioritātes darbam 2012. gadā vēs-
tīja arī es Reģionu komiteja. Mūsu valsts paustās 
un Reģionu komitejas noteiktās prioritātes skaidri 
apliecina, ka šogad vislielākā uzmanība tiks pievērsta 
likumdošanas sagatavošanai nākamajam – 2014. – 
2020. gada plānošanas periodam, jo īpaši kohēzijas 
un kopējai lauksaimniecības politikai.
Ārlietu ministrs savā runā uzsvēra, ka svarīgi panākt 
valsts interesēm izdevīgus nosacījumus nākamajā 
es budžeta plānošanas periodā, sevišķi attiecībā uz 
kohēziju un tiešajiem maksājumiem lauksaimnie-
kiem. tāpat arī Reģionu komiteja par svarīgākajiem 
virzieniem uzskata kohēzijas politiku, kā arī kopējo 
lauksaimniecības politiku un lauku attīstību.
vienlaikus Reģionu komiteja savā darbā koncentrē-
sies uz jautājumiem, kas aptver es izaugsmes stra
tēģiju “eiropa 2020”, klimata pārmaiņas un ener
ģētikas politiku. Joprojām uzmanība tiks pievērsta 
arī ekonomikas un finanšu krīzei un iespējamajiem 
risinājumiem dalībvalstīs.

• Lauku attīstībai būtiska ir mazo uzņēmumu vei
došana

31. janvāra es reģionu komitejas dabas resursu 
komisijas sanāksmē Latvijas delegācijas pārstāvis, 
grobiņas novada domes deputāts jānis neimanis 
uzsvēra, ka lauku attīstības sekmēšanai jo īpaši būtis-
ka ir jaunu uzņēmumu izveide un mājražotāju un 
mikrouzņēmumu iespēju paplašināšana, tā radot 
jaunas darbavietas un veicinot teritoriju līdzsvarotu 
attīstību.
27 eiropas savienības dalībvalstu pārstāvji Reģionu 
komitejā diskutēja par priekšlikumiem virknei tiesību 
aktu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības un lauku 
attīstības politikas reformu pēc 2013. gada. Nākamajā 
plānošanas periodā kā viena no sešām es lauku 
attīstības prioritātēm noteikta sociālās iekļaušanas, 

nabadzības samazināšanas un ekonomiskās attīstības 
veicināšana lauku apvidos. Reģionu komiteja pauda 
aicinājumu eiropas komisijai šīs prioritātes īsteno-
šanai nodrošināt vismaz 15 – 20% līdzekļu. tāpat Rk 
atzina vietējo un reģionālo pašvaldību svarīgo nozīmi 
lauku attīstības regulas īstenošanā, jo eiropas finan-
sējums tiek efektīvāk izmantots tieši teritoriālajos 
projektos.
sanāksmē tāpat skatīja jautājumu par lauksaimniekiem 
paredzētajiem tiešajiem maksājumiem 2014. – 2020. 
gadā. daudzviet jau izskanējis, ka eiropas komisijas 
ierosinātais atbalsta sadalījums tiek vērtēts kā pārāk 
nevienlīdzīgs, un maksājumu apjoms triju baltijas val-
stu zemniekiem arī turpmāk saglabāsies vismazākais. 
27 valstu pašvaldību pārstāvju uzmanību šai problē-
mai vēlreiz pievērsa igaunijas pašvaldības tudulinnas 
pārstāve urve eriksone: “Zemnieki Igaunijā līdz šim 
saņēmuši vienus no mazākajiem tiešajiem maksāju-
miem Eiropas Savienībā, kas kavē to konkurētspēju. Mēs 
nedrīkstam arvien vairāk šādi palielināt plaisu starp 
Eiropas Savienības dalībvalstīm!” Šai domai pievieno-
jās arī polijas pašvaldības Lubjankas pārstāvis ježijs 
zajakala, norādot, ka lielās atšķirības tiešajos mak-
sājumos lauksaimniekiem ne vien negatīvi ietekmē 
valstu sociālo un ekonomisko attīstību, bet arī rada 
eiropas savienības iedzīvotājos netaisnības izjūtu.

• Atbalstu guvis mūsu aicinājums par prioritāru 
noteikt arī ilgstošo bezdarbnieku jautājumu

pagājušā gada oktobrī eiropas komisija nāca klajā ar 
priekšlikumu jaunai regulai par sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu, kurā plānots apvienot 
trīs līdz šim atsevišķi darbojošos instrumentus nodar-
binātības veicināšanas jomā – programmu “progress”, 
“eURes” tīklu un eiropas progresa mikrofinansēšanas 
instrumentu.
8. februāra es reģionu komitejas ekonomikas un 
sociālās politikas komisijas sanāksmē tika atbalstīts 
Latvijas delegācijas vadītāja andra jaunsleiņa iesnieg-
tais grozījums Rk atzinumam eiropas parlamenta un 
padomes regulas projektam par es sociālo pārmaiņu 
un sociālās inovācijas programmu, kas paredz par jau-
nās programmas prioritāti noteikt ne tikai jauniešus, 
bet arī ilgstošos bezdarbniekus – cilvēkus, kas bez 
darba ir vairāk par gadu.
Atzinuma sagatavotājs toskānas reģiona priekšsēdē-
tājs enriko rosi, atbalstot iesniegto grozījumu, atzina, 
ka, lai arī vidēji es dalībvalstīs 20% bezdarbnieku 
veido jaunieši, tomēr pienācīgs atbalsts nodarbinātī-
bas jomā jāsniedz arī ilgstošo bezdarbnieku grupai. 
Latvijas situācijā ir svarīgi prioritizēt šo grupu, ņemot 
vērā, ka ilgstošie bezdarbnieki veido 49% no visiem 
reģistrētajiem bezdarbniekiem, turklāt lielu daļu ilg-
stošo bezdarbnieku veido vecāka gadagājuma darb-
spējīgie. saskaņā ar “eurostat” datiem 2010. gadā 
vidēji 3,8% no 27 es dalībvalstu darbspējīgā vecuma 
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iedzīvotājiem bija ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem 
1,8% bija bezdarbnieki ilgāk par diviem gadiem.
tāpat tika atbalstīts arī A. Jaunsleiņa iesniegtais priekš-
likums maksimāli samazināt un novērst birokrātiskos 
šķēršļus mikrofinansējuma pieejamībai un saņem
šanas iespējām. “Iepriekšējā periodā mikrofinansējuma 
instruments Latvijā nav izmantots pārlieku lielās biro-
krātijas dēļ. Tā ir nesamērīga ar potenciālo mikrokredīta 
saņēmēju kapacitāti, jo visbiežāk tie ir mazo uzņēmumu 
veidotāji,” uzskata A. Jaunsleinis. Arī Lps veselības un 
sociālo jautājumu padomniece silvija Šimfa apstip-
rina: “Mikrokredītu pieejamības palielināšana palīdzētu 
efektīvi risināt nodarbinātības jautājumus attiecībā uz 
vairākām prioritārām grupām: jauniešiem bez darba 
pieredzes, cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī pirmspensijas 
un pensijas vecuma cilvēkiem.”

• Vienojas kopīgā rīcībā par vienlīdzīgiem tiešajiem 
maksājumiem

es Reģionu komitejas Latvijas delegācija, kuras sastāvā 
bija Lps priekšsēdis andris jaunsleinis, skrundas nova-
da domes priekšsēdētāja nellija kleinberga, saldus 
novada domes priekšsēdētāja indra rassa, Mālpils 
novada domes priekšsēdētājs aleksandrs Lielmežs, 
Rīgas domes deputāts dainis turlais, Liepājas pilsētas 
domes deputāts guntars krieviņš un grobiņas nova-
da domes deputāts jānis neimanis, 15. un 16. febru
ārī briselē piedalījās reģionu komitejas plenārsēdē, 
kuras ietvaros tikšanās laikā ar zemkopības ministrijas 
un zemnieku saeimas pārstāvjiem apsprieda kopīgo 
pozīciju jautājumā par vienlīdzīgiem tiešajiem maksā-
jumiem lauksaimniekiem 2014. – 2020. gadā.
Latvijas delegācija ar zemkopības ministrijas atašeju 
daci arāju, nozares padomnieci Lindu tellgrenu un 
zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietnieci mairu 
dzelzkalēju vienojās, ka Latvijas delegācijas, nacionā-
lā un lauksaimnieku pozīcija ir vienāda – sasniegt vis-
maz 90% no tiešo maksājumu vidējā līmeņa eiropas 
savienībā. eiropas komisijas ierosinātā minimālā pār-
dale neatrisina pašreizējo nevienlīdzību, jo būs val-
stis, kas joprojām saņems neadekvāti zemu atbalstu. 
saskaņā ar ek priekšlikumu Latvija 2020. gadā saņems 
tikai 54% no es vidējā līmeņa.
Rk Latvijas delegācijas pārstāvis, Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs aleksandrs Lielmežs uzsver: “Mums 
jāturpina cīnīties pret Latvijas lauksaimnieku turpmāku 
diskrimināciju Eiropas Savienības kopējā tirgus ietvaros. 
Tāpat nedrīkst aizmirst, ka Latvijā veģetācija ir lēnāka 
nekā vairumā ES valstu. Diskusijās Reģionu komitejā 
mēs turpināsim uzsvērt, ka līgumā par Eiropas Savienību 
ietvertie vārdi par solidaritāti jāpārvērš par darbiem!”
Reģionu komitejā, izskatot jautājumu par kopējās 
lauksaimniecības politikas reformu pēc 2013. gada, 
tostarp tiešo maksājumu konverģenci es dalībvalstīs, 
Rk ziņojuma projektā pirmo reizi arī parādās kon-
krēts priekšlikums panākt pilnīgu konverģenci eiropas 
mērogā 2024. gadā, kas ir pretrunā ar Latvijas dele-
gācijas nostāju, proti, jaunajai tiešo maksājumu sis-
tēmai jāstājas spēkā 2014. gadā bez pārejas perioda, 
ņemot vērā, ka baltijas valstīm pārejas periods jau bija 
noteikts no 2004. līdz 2013. gadam.

Rk Latvijas delegācijas pārstāvis, grobiņas novada 
domes deputāts jānis neimanis aicina neaizmirst, ka 
“cīņa Eiropas Savienības līmenī ir svarīga, taču mums arī 
nacionālā līmenī jāraugās, ko spējam izdarīt, lai uzlabo-
tu kopējo situāciju Latvijas lauksaimniecībā”.

• Atklājas jauni apvāršņi Latvijas pašvaldību un 
austrumu partnerības valstu sadarbībā

es Reģionu komitejas plenārsēdes ietvaros Latvijas 
delegācijas vadītāju, Latvijas pašvaldību savienības 
priekšsēdi andri jaunsleini vienbalsīgi ievēlēja par 
vienu no 36 pārstāvjiem austrumu partnerības valstu 
un eiropas savienības valstu reģionālo un vietējo 
pašvaldību konferencē (corLeaP).
coRLeAp izveidoja 2011. gada septembrī, atsauco-
ties eiropas komisijas aicinājumam nodibināt platfor-
mu dialogam starp Austrumu partnerības (Armēnija, 
Azerbaidžāna, baltkrievija, gruzija, Moldova un 
Ukraina) un es valstu pašvaldībām un veicināt to 
sadarbību. Lps jau kopš 2004. gada aktīvi sadar-
bojas ar gruzijas, Moldovas un Ukrainas pašvaldī-
bu asociācijām dažādu tematisko projektu ietvaros. 
savukārt pēdējos gados sekmīgi veidojusies sadar-
bība arī ar Armēnijas, Azerbaidžānas un baltkrievijas 
pašvaldību asociācijām. tāpat virkne Latvijas paš-
valdību noslēgušas sadraudzības līgumus ar pašval-
dībām Azerbaidžānā, baltkrievijā, gruzijā, Moldovā 
un Ukrainā, kā arī kopīgi īsteno dažādus sadarbības 
projektus.
gandarījumu par ievēlēšanu un jaunu apvāršņu atklā-
šanu attīstības sadarbības jomā neslēpj arī pats Lps 
priekšsēdis: “Vienbalsīgi atbalstot Latvijas pārstāvja 
iekļaušanu CORLEAP, tika novērtēts Latvijas pašvaldī-
bu līdz šim ieguldītais darbs divpusējā sadarbībā ar 
Austrumu partnerības valstīm.”
eiropas komisija izveidoja Austrumu partnerību 2008. 
gada decembrī, izvirzot konkrētas ierosmes es attiecī-
bu izvēršanai ar Armēniju, Azerbaidžānu, baltkrieviju, 
gruziju, Moldovu un Ukrainu. Šīs iniciatīvas mērķis ir 
tuvināt šīs valstis eiropas savienībai un veicināt tajās 
iekšējās reformas, kas balstītas uz demokrātijas prin-
cipiem un labu pārvaldību. partnerība ietver jaunus 
asociācijas līgumus, tostarp visaptverošas brīvās tirdz-
niecības vienošanās ar valstīm, kuras spēj un vēlas 
uzņemties pamatīgākas saistības, kā arī pakāpenisku 
integrēšanos es ekonomikā. tāpat vienošanās paredz 
veicināt cilvēku savstarpējos kontaktus un sekmēt 
ekonomisko un sociālo attīstību.
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zane dūze,
Lps padomniece 
ārējo sakaru 
jautājumos

Pagājušā gada pavasarī projekta “Pilsētas tīrākai 
baltijas jūrai” ietvaros skolas vecuma jaunieši no 
projekta partneru valstīm igaunijas, Latvijas un 
somijas tika aicināti piedalīties zināšanu fotokon
kursā “Pārmaiņas baltijas jūrā”.

konkursantu uzdevums bija ieraudzīt, nofotografēt, 
novērtēt un aprakstīt to, kā mainās baltijas jūra, ko 
ikdienā redzam līdzās. galvenais vērtēšanas kritē-
rijs bija darba saturs – izpratne par izmaiņām, vides 
aizsardzības aspektiem, iespējamajiem riskiem un 

apdraudējumiem baltijas jūrai.

konkurss sākās 22. martā – pasaules ūdens dienā, 
bet pēdējā fotogrāfija bija jāuzņem 22. aprīlī. Labāko 
darbu autoriem tika solītas vērtīgas grāmatas, bet 
katras valsts labākajai komandai – iespēja vasarā pie-
dalīties fotografēšanas seminārā – radošajā darbnīcā 
igaunijā.

igaunijas kolēģu REC Estonia sagatavotais uzaicinā-
jums piedalīties konkursā nonāca vairākās skolās 
Latvijā, tajā skaitā Liepājas raiņa 6. vidusskolā. 
Aktīvu un uzņēmīgu jauniešu grupiņa no 11. un 12. 
klases – sintija Leigute, nora Polovjanova, ance 
gruntmane, marija cērpa un jānis Ķuņķis – pama-
nīja uzaicinājumu un nolēma piedalīties. pēc gandrīz 

pusgada, kādā skaistā ziemas dienā, kad Liepāju klāja 
sniegs un stindzināja nepieredzēts aukstums, jaunieši 
aizrautīgi stāstīja par pavasarī un vasarā piedzīvoto. 
katram no viņiem, neapšaubāmi, ir savas individuālas 
un oriģinālas izjūtas, pieredze un idejas nākotnei, 
taču par vasaras piedzīvojumiem jaunieši stāsta it 

fotostāsts LiePāja–aegna
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kā vienā balsī, ar aizrautu elpu, jo kļuvuši par īstu 
komandu, un iespaidi no piedalīšanās konkursā šķiet 
vēl pavisam svaigi.

– Tā bija mūsu pašu iniciatīva piedalīties šajā ar vides 
aizsardzības jautājumiem saistītajā konkursā. Sintija 
Leigute bija mūsu iedvesmotāja un iniciatore, viņa mudi-
nāja mūs nebaidīties un piedalīties, jo tas dotu iespēju 
īstenot mūsu sapņus. Jūras fotografēšana izvērtās par 
interesantu piedzīvojumu. Lai gan laiks pārmaiņu vēro-
šanai tika atvēlēts diezgan īss – tikai mēnesis, atšķirības 
bija acīm redzamas. Šā mēneša laikā mēs katru nedēļu 
gājām pie jūras, uz vienu un to pašu vietu, fotografē-
jām. Tas izveidojās par ļoti jauku piedzīvojumu, kas 
mūs saliedēja kā komandu. Bija vērtīgi gluži kā ar citām 
acīm ieraudzīt jūru, kas šķiet tik pierasta, jo katru dienu 
atrodas blakus. No safotografētā materiāla izvēlējāmies 
piecas fotogrāfijas, esejā angļu valodā aprakstījām 
pamanītās pārmaiņas un nosūtījām konkursa rīkotā-
jiem. Tad atlika vien gaidīt rezultātus.

Mums bija ļoti liels prieks par uzvaru, nevarējām pat 
noticēt, ka uzvarētāji patiešām esam mēs. Dienā, kad 
bija laiks doties uz nometni Igaunijā, mums pretī tika 
atsūtīts autobuss, kas aizveda līdz nometnes vietai. Mēs 
bijām pārsteigti par ļoti labo organizētību, sirsnīgo 
un pretimnākošo attieksmi, personisko ieinteresētību 
no igauņu puses. Fotografēšanas pamatus uz Aegnas 
salas netālu no Tallinas mums palīdzēja apgūt igauņu 
fotogrāfi Aivars Pihelgass un Maikens Stāks un val-
mierietis Jānis Šatrovskis. Viņi mums rādīja un mācīja, 
kā izmantot saules gaismu, lukturīšus, ēnas, gaisa un 
siltuma plūsmas, lai radītu fotogrāfijas, ko nu jau droši 
var saukt par fotomākslu. Taču pats interesantākais 
bija mākslas radīšanas process – celšanās ļoti agri no 
rīta un sevis motivēšana ar fotoaparātu rokās dzestrā 
augusta rītā doties gaidīt saullēktu, lai to iemūžinātu. 
Bet tas noteikti bija tā vērts! Pašā nakts melnumā, kad 
nebija iespējams redzēt blakus stāvošu grupas biedru, 
devāmies uz veciem, pamestiem kapiem, lai, izmanto-
jot mazus lukturīšus, radītu gaismas un tumsas spēles. 
Rezultātā ieguvām spokainas, mazliet biedējošas, bet 
tajā pašā laikā fascinējošas fotogrāfijas. Vēlāk mācī-
jāmies fotogrāfijas apstrādāt, uzklausot profesionāļu 
padomus un ieteikumus.

Taču fotografēšana nebija vienīgais, ar ko nodarbojā-
mies. Nometnē piedalījās arī jaunieši no Salacgrīvas 
un līdzīgi domājošie no Igaunijas skolām. Tā bija ļoti 
jauka un iedvesmojoša kompānija. Visspilgtāk atmiņā 
palicis brauciens ar motorlaivu – ātrums, azarts, ideā-
la izklaide un laba pieredze, liels slapjums un prieks 

visapkārt. Tāpat arī sadraudzējāmies ar dalībniekiem 
no Igaunijas un mūsu pašu attālajiem kaimiņiem no 
Salacgrīvas.

Atgriezāmies mājās ar lielu bagāžu – galva pilna ar 
iespaidiem, emocijām un idejām, bet zibatmiņas – pil-
nas ar fotogrāfijām. Vasaras noslēgumā par piedzīvo-
to stāstījām skolas vadībai un pārējiem skolotājiem. 
Šķiet, ka viņi ļoti priecājas kopā ar mums. Nometne 
noslēdzās, vasara pagāja, taču sarakste ar pasākuma 
rīkotājiem igauņiem turpinās. Un, ja radīsies vēl kāda 
iespēja piedalīties līdzīgā pasākumā, mēs noteikti to 
izmantosim.

Bet kas gan ir tas, ko mēs varam darīt jūras labā? 
Visdrīzāk tā ir apziņa, ka nedrīkstam ar savu rīcību 
sagandēt vidi, kurā paši dzīvojam. Turklāt varam atrast 
veidus, kā jēdzīgi izmantot jūru, mums pieejamo tik ļoti 
bagātīgo resursu, piemēram, radot sportošanas un aktī-
vās atpūtas iespējas. Pašlaik mūsu prioritāte ir tuvākās 
nākotnes plāni pēc skolas beigšanas. Ideju ir daudz, 
iespēju vēl vairāk – skaidri vēl nezinām, kurās skolās 
mūs varēs sastapt pēc gada vai diviem, taču noteikti 
zinām, ka par apkārtējās vides saudzēšanu un uzlabo-
šanu domāsim vienmēr.

raksts sagatavots ar eiropas savienības central baltic interreg iva 2007–2013 programmas finansiālu 
atbalstu. Par raksta saturu atbild tā autore zane dūze.
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konkursa 
uzvarētāji dosies 
uz asv

Ar prieku informējam, ka konkurss skolēniem “Mums 
pieder debesis” būs arī šogad! tāpat kā iepriekš, lai 
piedalītos konkursā un nokļūtu starptautiskajā kos-
mosa nometnē Asv, skolēniem jāsagatavo un jāie-
sniedz konkursa darbs, kas saistīts ar kosmosu.
konkurss šogad noritēs jau trešo gadu pēc kārtas. 
organizatori – ventspils Augsto tehnoloģiju parks 
aicina visus aktīvos Latvijas skolēnus izmantot šo 
lielisko iespēju. Lai piedalītos konkursā, skolēniem 
nebūt nav jābūt izcilniekiem matemātikā vai fizikā 
– piedalīties var jebkurš! to atļauj arī konkursa for-
māts, aicinot veidot konkursa darbus jebkādā jomā. 
konkursa darbs var būt pat dzejoļu krājums, glezna, 
skulptūra, dziesma vai deja. protams, žūrija ar interesi 
lasa arī dažādus referātus un zinātniskos pētījumus.
konkursa pieteikumi tiks gaidīti līdz 2. aprīlim. tad tos 
izvērtēs žūrija, kuras balsojums noteiks divus uzvarē-
tājus – puisi un meiteni, kuri vasarā dosies uz starptau-
tisko kosmosa nometni jauniešiem Alabamā Asv.
Jebkurš no četriem iepriekšējo gadu uzvarētājiem 
apliecinās, ka nometne ir neaizmirstams piedzīvojums. 
pastaiga pa mēness virsmu, kosmosa kuģa palaišanas 
simulācijas, astronautu zemūdens apmācības un dažā-
du trenažieru izmēģināšana – tas ir aizraujoši ikvienam. 
Nenovērtējama ir iespēja uzlabot savas angļu valodas 
prasmes, kā arī satikt un sadraudzēties ar citiem jaunie-
šiem no vairāk nekā 20 pasaules valstīm.
Aicinām ikvienu Latvijas skolēnu piedalīties un ar 
konkursa darbu ne tikai atklāt savus talantus, bet 
uzvaras gadījumā izbaudīt, iespējams, labāko vasaras 
piedzīvojumu!
visa informācija par konkursu, kā arī tā nolikums 
un pieteikuma anketa atrodama konkursa mājasla-
pā: www.draugiem.lv/kmpd, kā arī vAtp mājaslapā: 
www.vatp.lv, sadaļā Kosmoss/Mums pieder debesis.
vairāk informācijas sniedz ventspils Augsto tehnolo-
ģiju parka pārstāve ilze eglāja (26180733; ilze.egla-
ja@vatp.lv; skype: ilze.krievina www.vatp.lv www.
draugiem.lv/kmpd).

euroscoLa – piedāvājums skolām

eiropas parlamenta informācijas birojs rīko konkursu 
10. – 12. klašu skolēniem “eiropas Parlamenta vēlē
šanas skolā”, kura galvenā balva ir iespēja piedalīties 
euroscoLa un doties apmaksātā braucienā uz 
eiropas Parlamentu strasbūrā.
braucieni tiek organizēti reizi mēnesī no vienas skolas 
Latvijā. Ja vēlaties ar savu klasi doties vienas dienas 
apmaksātā braucienā uz eiropas parlamentu strasbūrā 
un kopā ar jauniešiem no citām es dalībvalstīm disku-
tēt par visdažādākajiem ar es saistītajiem jautājumiem, 
tad šī ir lieliska iespēja! diskusijas tiek rīkotas līdzīgi 
tām, kas notiek oficiālajās ep plenārsesijās strasbūrā.
konkursa galvenā prasība ir noorganizēt skolā 
eiropas Parlamenta vēlēšanas. pasākuma aprakstu 

un foto vai videoreportāžu kopā ar pieteikuma anke-
tu var iesniegt ep informācijas birojā. pieteikumi tiks 
izvērtēti visa gada garumā – katru mēnesi izvēloties 
vienu uzvarētāju.
eURoscoLA diskusijas notiek nelielās starptautiskās 
grupās, tādējādi ļaujot skolēniem saprast, ka svešva-
loda nav šķērslis veiksmīgai komunikācijai, bet gan 
veids, kā vairāk uzzināt par citiem un izprast viņu 
problēmas. ep daļēji sedz eURoscoLA dalībnieku 
ceļa un uzturēšanās izdevumus, bet precīzi finansiālie 
jautājumi tiek izskatīti atsevišķi katram braucienam.
papildu informāciju par eURoscoLA programmu 
varat iegūt, rakstot uz e–pasta adresi: jelena.glazo-
va@europarl.europa.eu (latviski) vai epstrasbourg@
europarl.europa.eu (angliski).
plašāka informācija: http://www.europarl.lv/view/
lv/Jauniesiem/eURoscoLA.html.

Skolēn, piedalies stāstu konkursā!

Ikdienā Tev varbūt liekas, ka valsts un pašvaldību iestā-
des vairāk sarežģī, nevis atvieglo Tavu dzīvi. Iespējams, 
ka līdz šim atsevišķu valsts un pašvaldību pakalpojumu 
saņemšana bija sarežģīta un prasīja laiku, tomēr šobrīd 
tas ir mainījies.
Lai ikvienam no mums atvieglotu un vienkāršotu valsts 
un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu, Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 
citām iestādēm aktīvi strādā pie jaunu e–pakalpojumu 
ieviešanas, padarot iedzīvotājiem saziņu ar valsti un 
pašvaldību daudz ērtāku, ātrāku un lētāku.
Tālab, lai Tu, jaunais e–pakalpojumu lietotāj, iepazī
tos ar valsts un pašvaldību piedāvātajām e–iespējām 
un to izmantošanu, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija aicina Tevi piedalīties stāstu kon
kursā “Kā elektroniskās iespējas atvieglo manu ikdie
nu”. Konkursā aicinām iesaistīties vispārējo izglītības 
iestāžu 8. – 12. klašu un profesionālās vidējās izglītī
bas iestāžu audzēkņus.
Mēs no Tevis vēlamies uzzināt, kā Tu izproti e–pārvaldi – 
uzraksti, kādas e–iespējas izmanto Tu pats, aprunājies ar 
savu ģimeni un noskaidro viņu pieredzi e–pakalpojumu 
izmantošanā, kā arī dalies pieredzē ar viņiem, ko Tu esi 
izpētījis un uzzinājis par piedāvātajām e–iespējām valsts 
pārvaldē! Idejas vari smelties Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.
gov.lv un portālos www.latvija.lv un www.eiespejas.lv.
Tāpat uzraksti savus secinājumus par uzzināto, kā e–iespē-
jas jau šobrīd palīdz Tev un Tavai ģimenei! Ļaujies fantāzi-
jai par to, kāds valsts un pašvaldību e–pakalpojums būtu 
tas, kuru Tu vai Tava ģimene nākotnē vēlētos izmantot!
Savu stāstu sūti mums uz e–pastu: eprasmes@varam.
gov.lv līdz šāgada 14. martam. Nenokavē!
Ar stāstu konkursa nolikumu vari iepazīties VARAM 
mājaslapā www.varam.gov.lv.
Stāstu konkurss tiek organizēts e–prasmju nedēļas laikā, 
kas šogad visā Latvijā norisināsies no 26. līdz 30.martam.

Linda tilta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Sabiedrības informēšanas nodaļa
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daina oliņa

LpiA ikmēneša sēde 1. februārī tradicionāli sākās 
ar priekšsēdētāja Normunda tropiņa ziņojumu par 
valdē nolemto. Nākamā izbraukuma sēde 2. martā 
būs skrīveros, kur izpilddirektori iepazīs novada dzīvi, 
kā arī diskutēs par mūžam jauno un ne mazāk veco 
zemes jautājumu. ierastajā Rīgas Austrumu izpilddi-
rekcijas zālē visi atkal atgriezīsies tikai septembrī, jo 
nākamās tikšanās reizes notiks “plenērā”. N. tropiņš 
pateicās kolēģiem par aptaujas anketās minētajiem 
ierosinājumiem LpiA darbības sekmēšanai. iespējams, 
ka nākotnē arī šīs tikšanās būs iespējams vērot tiešrai-
dē Lps interneta vietnē, kā tas jau tagad notiek vairāku 
komiteju sēdēs.

Lielās talkas orgkomitejas ilggadējais dalībnieks 
viesturs silenieks atgādināja, ka 21. aprīlī gaidāmā 
Latvijas sakopšana vairs nebūs tikai apnicīgā negod-
prātīgo “šmucļaužu” pamesto drazu vākšana, bet tai 
atrasta pievienotā vērtība. talkotāji labiekārtos arī 
namu pagalmus, tomēr galvenais akcents būs vides 
izglītība, konkrētāk – mazo upju sakopšanas pilot-
projekts. organizatori centīsies talkā iesaistīt arī viesu 
māju saimniekus, laivotāju apvienības un laivu biznesa 
pārstāvjus, kas būs galvenie ieguvēji. Uzrunātas tiks arī 
makšķernieku organizācijas, jo koku novākšana tomēr 
prasa vīru spēku. Atšķirībā no tradicionālās talkas, 
kurā “spēles noteikumi” katram skaidri, šoreiz kop-
šanas darbiem jānotiek saskaņā ar vides aizsardzības 
prasībām, iepriekš saskaņojot ieceres ar valsts vides 
dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes speciālis-
tiem. konkrētus padomus talcinieki varēs gūt Māra 
oltes sagatavotajās īsfilmās, ko publicēs internetā. 
ideja iepatikusies arī a/s “Latvijas valsts meži” (LvM) 
ļaudīm, kuri aicina informēt viņus par vizuāli jaukiem 
nostūriem sakopto upju krastos, kur “mežinieki” vēlāk 
iekārtos atpūtas vietas laivotājiem. viņi solījušies palī-
dzēt atrisināt grūto pēctalkas problēmu – izvest savāk-
tos atkritumus no savām teritorijām, ja LvM saņems 
informāciju par atkritumu atrašanās vietu. klātesošie 
talkas ideju novērtēja kā veiksmīgu: sakopt upīšu 
krastus būs interesantāk talciniekiem, bet iznākums 
dos vairāk paliekoša labuma iedzīvotājiem. spītējot 
ziemai, jau 11. februārī orgkomiteja rīkoja reklāmas 
un praktisko darbu testa pasākumu pie Lojas upes 
Murjāņos.

Lps tehnisko problēmu komitejas sēdē dienu iepriekš 
uzsākto diskusiju par iespējām no 1. aprīļa izvēlēties 
elektroenerģijas piegādātāju brīvā tirgus apstākļos 

turpināja a/s “sadales tīkls” (st) sadales pakalpoju-
mu līgumu daļas vadītājs vents kleikalīdis. Līdz šim 
četri piegādātāji 49,6% elektroenerģijas realizēja par 
brīvā tirgus cenām. piegādātāju skaits pavasarī noteik-
ti pieaugs. brīvajā tirgū obligāti jāiesaistās tiem lieto-
tājiem, kuriem kaut viens objekts ir pieslēgts vidējam 
spriegumam – pārsniedz 400 v vai zemspriegumā 
pieslēgtajiem objektiem ievadaizsardzības aparāta 
nominālā strāva ir lielāka par 100 ampēriem. turpmāk 
visos klienta objektos būs jānorēķinās pēc brīvā tirgus 
cenām. st nosūtījuši vēstules tām pašvaldībām, kam 
šis jauninājums ir obligāts. protams, brīvajā tirgū var 
iesaistīties arī citi interesenti. pēc gada aicinājumus 
izsūtīs arī jauniem klientiem.

v. kleikalīda prezentāciju tāpat kā citu sanāksmes 
dalībnieku materiālus varat atrast: http://www.lps.lv/
izpilddirektoru_asociacija/?task=sessions&committe
e_id=1415. te interesenti, gatavojoties 1. aprīļa robež-
šķirtnei, var izstudēt padomus, kā izvēlēties elektro-
enerģijas tirgotāju un kā to atbilstoši likuma prasībām 
nomainīt. Ja klients neizvēlēsies tirgotāju, tad elektro-
enerģiju turpinās piegādāt pēdējās garantētās piegādes 
(pgp) ietvaros. A/s “sadales tīkls” pašlaik izvēlas tirgo-
tāju, kurš veiks pgp. Jāielāgo, ka pgp cena būs augstāka 
par tirgus cenu un to mēnesi iepriekš publicēs tirgotāja 
interneta vietnē. prezentācijā publicēti arī norēķinu 
piemēri.

citēšu dažus no jautājumiem, lai klāt nebijušie lasītāji 
izprastu problēmu loku.
* Ja līgums ar “Latvenergo” apmierina, vai tas jāpār-
slēdz? – Jā, līgumu st aizsūtīs.
* Priekšlikums – atrast kopēju struktūru, kas elektroener-
ģiju visām pašvaldībām iepirktu kopā, pazeminot cenu 
– varbūt var caur EIS? – Jābūt pilnvarojumam, lai kāds 
viens var iepirkt daudzu vārdā.
* Par nenopietnām lietām rīko elektronisko iepirkumu, te 
par nopietnu – nav gatavi! – Jādiskutē par modeļiem, 
vai izdevīgi iepirkt elektrību kopā pa visu valsti visām 
pašvaldībām vai pa reģioniem, st slēdz visus tiešos 
līgumus. Jāapkopo pašvaldību priekšlikumi – cik būtu 
tādu, kas gribētu kopā iepirkt.
* Lai veiktu izdevīgāko iepirkumu, jāzina specifiski para-
metri. Tuvumā esošās un radniecīgās pašvaldības varētu 
vienoties, kā izdevīgāk sekot līdzi svārstībām un citām 
niansēm. Ja pats esi aktīvs iepircējs, tad visas šīs nianses 
ir svarīgas, bet, ja mums kā pašvaldībām iepirkums 
diezgan stabils, tad nav jēgas katram izsekot... Varētu 
būt paraugnolikums.
* Ja izrādīsies, ka līgumā paredzēto elektrības apjomu 

kā PaPLaŠināt 
un daŽādot 

attīstības “ēdienkarti”
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mums nevajag, vai par to būs sodi? – Līgumā jāparedz, 
ka soda sankcijas netiks piemērotas – tad nebūs.
* Vai parauglīgums ir pieejams un vai tajā ietverti kva-
litātes kritēriji? – tāds atrodams st mājaslapā. Jaunie 
uzdevumi uzņēmumam prasa lielas investīcijas, lēnām 
modernizējamies.

Jautājumu birums un jūtami pārtērētais laika limits 
apliecināja – izpilddirektoriem šis šķietami šaurais 
temats ikdienas pienākumu veikšanai patiesībā ir 
svarīgāks par “nozīmīgajām tēmām”. tāpēc Lps pār-
stāvji izteica gatavību iesaistīties vidutāja lomā, lai 
apkopotu pašvaldību priekšlikumus un veidotu risinā-
jumu variantus izdevīgākajam piedāvājumam. tiem, 
kuri visu grib izpētīt pašu spēkiem, vērts ieskatīties 
arī v. kleikalīda ieteiktajā interneta vietnē: www.
st.latvenergo.lv.

drīz būs apritējis gads, kopš Lps 22. kongresā tika 
pieņemta rezolūcija “Par attīstības vadības principu 
maiņu”, kurā pausta nepieciešamība pēc jaunas pie-
ejas investīciju plānošanā pašvaldībām. katra dome 
tika aicināta rezolūciju apspriest un pieņemt lēmumu 
balsojot. Apbrīnojama ir neatlaidība un pacietība, ar 

kādu Lps priekšsēdis andris jaunsleinis un vecākais 
padomnieks māris Pūķis šo ideju “nes” gan tautai 
(tiekoties pašvaldībās un reģionos visdažādākajos 
līmeņos un auditorijās), gan tās priekšstāvjiem saeimā 
un valdībā. pamatdoma liekas atbalstāma katram 
iedzīvotājam – nevis “pionieriskā vienmērgatavībā” 

ieguldīt eiropas savienības līdzekļus briseles diktētās 
un Latvijas valdības akceptētās finansējumu program-
mās un projektos, bet ļaut par aptuveni trešdaļu inves-
tīciju lemt konkrētām pašvaldībām un iedzīvotājiem. 
Šobrīd pašvaldības nereti ir spiestas vispirms realizēt 
mazāk svarīgākas lietas, jo valsts ieplāno investīcijas 
konkrētam mērķim, bet vajadzētu piedāvāt “ēdien-
karti” (četrus, piecus vai sešus mērķus), no kuriem 
pašvaldība izvēlētos sev svarīgākos.

Jāsalāgo teritorijas un nozaru attīstības iespējas! Nosacīti 
viena trešdaļa es finansējuma būtu jānovirza noza-
rēm, trešdaļa – reģionālajai attīstībai kā valsts nozarei 
un trešdaļa – pašvaldībām, kur lemšanā neiejauktos 
neviena ministrija (tikai kontrolētu attīstības program-
mas likumību, naudas izlietojumu pašu noteiktajiem 
mērķiem un administratīvo kritēriju izpildi). daudzas 
pašvaldības rezolūciju atbalstīja vienprātīgi un “uz kar-
stām pēdām”, dažas vēl joprojām svārstās, baidoties, 
vai jaunajā situācijā nepaliks zaudētājos. katru iebildi 
Lps “tandēms” rūpīgi uzklausa, analizē pārpratuma/
nesapratnes cēloņus, gudro, kā to novērst, apsver 
visobjektīvākos kritērijus (iedzīvotāju skaits un teri-
torijas lielums) un to iespējamo ietekmi. iepriekšējā 
saeimā Lps ideju atbalstīja visu frakciju deputāti. tagad, 
saeimai mainoties, pārliecināšana jāatsāk.

pamatprincips ierosmei ir un paliek nemainīgs – dot 
iespēju attīstīties pilnīgi visiem! Nedrīkst runāt par 
bezperspektīvām pašvaldībām, ir jādod iespējas un 
jāļauj vismaz divus sasaukumus parādīt, ko šajā teri-
torijā var, bet ko nevar izmainīt! centralizācija ir laba 
tikai krīzes pārvarēšanai, taču attīstības virzītāja ir 
decentralizēta sistēma (labs piemērs ir vācija, ko pēc 
otrā pasaules kara sadalīja stiprās pavalstīs). protams, 
vispirms pašiem tam jānotic!

Liekas, ka šim projektam noticēja nākamais runātājs – 
jaunizveidotā pārresoru koordinācijas centra vadītājs 
mārtiņš krieviņš. viņš bija gandarīts par iespēju iepa-
zīties ar Lps prezentāciju: “Ne dalot un pretnostatot, bet 
visi kopā varam vērst lietas uz labu!” M. krieviņš infor-
mēja par Nacionālā attīstības plāna izstrādes gaitu (arī 
šī prezentācija LPS interneta vietnē!) un uzsvēra, ka visās 
auditorijās izskan svarīgākais jautājums – nodarbinātī-
bas veicināšana. Jāspēj vienoties, kā to panākt, turklāt 
iespējami ātri! plānots, ka gatavo versiju pēc Jāņiem 
varēs nodot apspriešanai.

Attīstības tematu turpināja LU asociētais profesors 
Pēteris Šķiņķis, uzsverot teritorijas ilgtspējīgas attīs-
tības plānošanas nepieciešamību un atgādinot prin-
cipus, kā to īstenot. pats svarīgākais – izmainīt domā-
šanu! katrā pašvaldībā jāmodelē nākotnes dzīve (stra-
tēģija): dzīves telpa, dzīves kvalitāte, ekonomikas 
virzieni.

Lauki jeb lauku telpa faktiski ir visa Latvija bez lielajām 
pilsētām, lauki aptver 31% iedzīvotāju. demogrāfiskie 
procesi kā laukos, tā pilsētās ir radniecīgi. svarīga ir 
resursu analīze – zemes izmantošana, iedzīvotāju 
struktūra, dzimstība, iespējamās un esošās darba-
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vietas, nodarbinātības rādītāji pa nozarēm dažādās 
pašvaldību grupās. profesors uzskata, ka dzimstību 
iespaidot ir grūti, tāpēc visi spēki jāvelta darbavietu 
radīšanai, kamēr no Latvijas nav aizbraukuši visi aktī-
vākie un enerģiskākie iedzīvotāji. tomēr neauglīgi 
būtu mehāniski radīt darbavietas, svarīgi, lai tās būtu 
konkurētspējīgas. Runātājs uzsvēra, ka ilgus gadus 
netika plānveidīgi veidotas un stabilizētas apdzīvot-
nes, dzīves un darba vietas šajās apdzīvotnēs. p. 
Šķiņķa piedāvātajā “ēdienkartē” prioritārās vietas būtu 
jāiedala – darbavietām, dzimstībai un “dullo” cilvēku 
piesaistīšanai (vai gan pasaules vēsturē nav gana pie-
mēru, ka tieši “dullie” veicina attīstību; žēl tikai, ka 
viņu veikumu visbiežāk novērtē vien pēc laika).

Latvijas pašvaldību mācību centra direktore gunta 
Liepa un Lps padomniece gunta Lukstiņa rosināja 
organizēt apmācību programmu izpilddirektoriem 
un teritorijas plānotājiem. pašvaldību speciālistu vēl-
mes – mācības veidot kā diskusijas, papildinot tās ar 
praktisko darbu dienām (darbnīcām), lai mēģinātu 
izveidot stratēģijas plāna pirmās redakcijas metu. 
zāles atbalsts iecerei tagad jāapliecina, piesakoties 
pašvaldībām, kas gatavas uzņemt pie sevis kolēģus un 
eksperimentēt ar šādām mācībām!

Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta vides attīs-
tības nodaļas vadītāja daina saktiņa analizēja, kā 
iedzīvotāju intereses efektīvi integrēt teritorijas attīs-
tības plānošanā un projektu definēšanā. Jāizvairās 
no zinātniskiem un nepazīstamiem formulējumiem, 
jārunā cilvēkiem saprotamā valodā (pretējā gadī-
jumā “ēdienkartē” minēto sarežģīto nosaukumu 
viens uzskatīs par kaviāru, bet cits – par pelmeņiem)! 
vispirms ir jātiekas ar iedzīvotājiem, lai izdibinātu viņu 
vēlmes un vajadzības. pēc tam speciālistiem atliks 
iegūto informāciju ietērpt “pareizos tērpos”.

pieredze rāda, ka garus tekstus neviens neizlasa pil-
nībā. tāpēc plašus aprakstus runātāja ieteica aizstāt 
ar karti, kurā visu var atspoguļot pārskatāmi un sapro-
tami. iespējams atrast veidus, kā atrisināt daudzas 
vajadzības bez gariem projektiem, iepirkumiem, kon-
trolieriem – pašu spēkiem! svarīgi, lai kopā ar iedzīvo-
tājiem radītais projekts nepaliktu bez turpinājuma – kā 
skaista vīzija vien.

Šoreiz jāizsaka nožēla tiem, kuri objektīvu iemeslu 

dēļ nevarēja sagaidīt pagarās sanāksmes izskaņu, kad 
Rīgas pilsētas Attīstības departamenta ekonomikas 
pārvaldes vadītāja vietnieks guntars ruskuls iepa-
zīstināja ar pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 
un programmas stratēģisko uzraudzības sistēmu sUs 
(daļēji to varat izprast, ielūkojoties prezentācijā LPS 
mājaslapā, kā arī meklējot papildinformāciju vietnē 
www.sus.lv). Atstātie izdales materiāli pazuda zibenīgi, 
vedinot domāt, ka galvaspilsētas pieredze noderēs arī 
citās pašvaldībās.

trīs pīlāri, uz kuriem balstās Rīgas attīstības stratēģija, 
ir vide, ekonomika un sabiedrība. Rīdzinieku ideja ir 
vienkārša: lai nerakstītu bezjēdzīgus dokumentus, bet 
paraudzītos, kā veicies ar iecerēto plānu ieviešanu, un 
ko pilsētas struktūrvienības dara, lai nokļūtu līdz mēr-
ķim, kuru paši izvirzījuši, Rīgā izveidota plānošanas 
izvērtēšanas sistēma sUs. tas nav mārketinga doku-
ments, bet reāls saimniecisks pārskats, kurā ik gadu 
apkopo iedzīvotāju aptaujas, statistiskos rādītājus, 
ekspertu vērtējumu katrā jomā. Šāda pārskata saga-
tavošana ir ietilpīga gan laika, gan naudas izteiksmē, 
bet statistiskie dati vien neļauj analizēt un prognozēt! 
statistikas rādītājus uzskata par indikatoriem, kurus 
papildina iedzīvotāju un ekspertu viedokļi. sUs vei-
dotāji vērtē tendences un salīdzina attīstības rādītājus 
pa gadiem.

pārdomu rosināšanai minēšu galvenos secinājumus:
zems iedzīvotāju skaits, kas strauji sarūk;•	
nenovērtētas ir eksaktās zinības;•	
palielinās džini koeficients (izzūd vidusslā-•	
nis);
cilvēki nejūtas droši;•	
iedzīvotāji ir labi informēti, bet nespēj ietek-•	
mēt pašvaldības darbu;
samazinās to iedzīvotāju skaits, kas pašvaldī-•	
bu izvēlas par dzīvesvietu. Apmierinātāki ir 
centra iedzīvotāji, kam viss dzīvei nepiecieša-
mais “pa rokai”. ir tādas apkaimes, kur domāts 
tikai par dzīvošanu, bet nekā vairāk nav.

diemžēl pašvaldības rokās nav tādu instrumentu, kas 
viegli un ātri palīdzētu īstenot iedzīvotājiem nepie-
ciešamo. tāpēc g. Ruskuls mudināja klātesošo Lps 
priekšsēdi Andri Jaunsleini un viņa kolēģus vēl spē-
cīgāk un neatlaidīgāk pierādīt investīciju plānošanas 
maiņas nepieciešamību valstī!



bāriņtiesu asociācijā

LOGS32

baiba meldere,
Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes 
priekšsēdētāja

16. decembrī mālpilī, svinot Latvijas bāriņtiesu 
piecpadsmitgadi, notika arī dokumentālās filmas 
“daži stāsti no tūkstošiem...” pirmizrāde.

Mūsu grūtajā, nenovērtējamā un aicinājuma piepil-
dītajā darbā pagājuši jau 15 gadi. diemžēl sabiedrībā 
valdošie stereotipi darījuši savu, nebūt neierindojot 
bāriņtiesu darbiniekus to iestāžu sarakstā, kas saņem 
pozitīvu vērtējumu. gandrīz katru nedēļu medijos 
parādās kāda ziņa saistībā ar bāriņtiesu rīcību un 
darbību, un galvenais – tiek atrasts vainīgais, kurš kaut 
ko laikā nav pamanījis, novērsis, rīkojies vai pieņēmis, 
pēc sabiedrības domām, nepareizu lēmumu.

Jau kādu laiku dzīvoju ar ideju, ka vajadzētu uzņemt 
filmu par mūsu darbu, domām, vērojumiem un tiem 
labajiem un pozitīvajiem stāstiem, kas dod ganda-
rījumu un ticību rīt atkal sākt visu no jauna. Šķiet, 
ka tas izdevies! pateicoties kolēģu nesavtīgam dar-
bam finanšu piesaistē un vairāk nekā 40 pašvaldību 
atbal stam, filmas radošā komanda – režisors renārs 
vimba, operators kārlis kumsārs, skaņu režisors 

andrejs trainovskis un idejas autore un producente 
baiba meldere – varējām īstenot ideju un parādīt 
bāriņtiesu darbu līdz saknei un pēc būtības.

Nekas jau dzīvē nenotiek nejauši, un liktenīga bija 
satikšanās ar jauno, radošo režisoru Renāru vimbu, 
kurš studējis kinooperatora mākslu Latvijas kultūras 
akadēmijā, paralēli mācoties filmu režiju baltijas 
filmu un mediju skolā tallinā. pirms tam viņš studē-
jis sociālās zinātnes Latvijas Universitātē un apguvis 
vizuālās mākslas pamatus un keramiku fjordanes 
tautas augstskolā Norvēģijā. to, ka jaunais režisors 
jūt tēlu, situāciju un problēmu, liecina viņa iepriekš 

uzņemtās sociāla rakstura dokumentālās filmas “Man 
patīk, kas rītā būs” un “Mūžīgie bērni” – tās ir filmas, 
kas aicina domāt, vērtēt un pievērst uzmanību apkār-
tējai realitātei.

pēc filmas pirmizrādes – kolēģu pārdomas un viedokļi.

pārgaujas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja renāte 
kalniņa: – Dokumentālās filmas “Daži stāsti no tūksto-
šiem...” pirmizrāde sagādāja saviļņojošus mirkļus. Filma 
palīdz saprast, kāpēc mēs darām savu darbu un cik rei-
zēm grūti ir pieņemt lēmumu palīdzēt bērnam.

salacgrīvas bāriņtiesas priekšsēdētāja maruta Pirro: 
– Filma liek aizdomāties par mūsu lēmumu svarīgumu, 
to, cik ļoti no pieņemtā lēmuma atkarīgs bērna turpmā-
kais liktenis. Nebiju iedziļinājusies mūsu audžuģime-
nes dzīves ikdienā, viņu dienas kārtībā un savstarpējās 
lomās – tajā, cik ļoti ģimenē tiek apspriesta katra saikne 
ar bāriņtiesu un spriests par nākotni un iespējām. Īpaši 
mani iespaidoja filmas uzņemšanas process, saruna pēc 
filmēšanas ar audžuģimeni un pēc tam “sausais atli-
kums” – filmā redzētais. Bija ļoti interesanti un vērtīgi.

Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs aivars krasnogolovs: 
– “Daži stāsti no tūkstošiem...” ir ļoti nozīmīga, jo tā ir 
pirmā un vienīgā filma (pat materiāls) par bāriņtiesas 
darbu. Filmā atklājas pavisam citādi bērnu viedokļi 
par dzīvi, nekā to sagaida sabiedrība, jo tiek “apgāzti” 
valdošie stereotipi par bērniem bez vecākiem. Šī filma ir 
vienīgais materiāls, kur bāriņtiesu kolēģi stāsta arī par 
savām izjūtām un savu dzīvi, lemjot citu (bērnu) dzīves 
tālāko gājumu.

Mārupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja nadīna 
millere: – Katra cilvēka dzīve, notikums un atgadījums 
ir vēsture. Tā ir vēstures lapa lielā dzīves grāmatā. Mēs 
– visi kopā un katrs atsevišķi – ar savu darbu un dzīvi 
veidojam vēsturi. Tāpat kā mūsu senči mums atstāja 
grāmatas, lai mēs zinātu, kā bijis senāk, arī mums ir 
pienākums ko atstāt saviem mantiniekiem. Man bija tas 
gods piedalīties vēstures lapas aprakstā.

valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ilze 
Polka: – Dokumentālā filma atspoguļo vispatiesākās 
cilvēciskās īpašības – bailes, trauksmi, ilgas pēc ģime-
nes un mātes. Caur audžuģimenēm redzamas patiesās 
bažas un atbildība. Visvairāk mani šajā filmā uzrunāja 
bērnu acis – tās pauž visu neizsakāmo sāpi un ilgas pēc 
mātes un īstas ģimenes. Secinājums: valstī jādara viss 
iespējamais, lai stiprinātu ģimenes, sniegtu tām atbal-
stu un izglītotu – lai tās pašas varētu audzināt un mīlēt 
savus bērnus.

dokumentāLā fiLma
“daŽi stāsti no tŪkstoŠiem...”
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inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas viet-
niece ināra Lucāne: – Filmā ir tikai viena, pavisam 
neliela “kripatiņa” no mūsu ikdienas darba, un es prie-
cājos, ka tas tomēr ir gaišākais un labākais, kas noticis 
ar tiem bērniem, par kuriem stāsts. Vai filma ir laba, 
interesanta? Man liekas, ka jā, jo nepamanīju, cik ilgi tā 
tika demonstrēta, šķita, ka beidzās pārāk ātri, gribējās 
skatīties vēl un vēl...

carnikavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja tatjana 
rupā: – Filmā dzirdamās kolēģu pārdomas par mūsu 
darbu bāriņtiesā patiesi aizkustināja līdz asarām. Es 
pilnīgi piekrītu, ka šis nav darbs, bet misija. Mums ir 
uzticēta liela atbildība par daudzu cilvēku likteņiem, par 
kuriem jālemj. Rezultātus un lēmumu pareizību redzē-
sim pēc vairākiem gadiem. Galvenais – lai, gribot labu, 
nenodarītu pāri. Paldies par šo sirsnīgo, patieso filmu!

baldones novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ivita 
vindela: – Skatoties filmu, aizdomājos – kas ir tas, kas 
tieši vienkāršajiem lauku cilvēkiem pirmajiem ļauj vai 
liek ieraudzīt vai saprast to, ka viņi var bērnam palī-
dzēt? Kārtējoreiz sapratu, ka nav nozīmes, cik tev mājās 
istabu, vai kāpnēm ir visi pakāpieni un kad pēdējo reizi 
esi bijusi skaistumkopšanas salonā – galvenais ir cilvē-
ciskās attiecības, vērtības un cieņa pret otru, labestība, 
izpalīdzība un prasme just un mīlēt. Pati filma man likās 
skumja, filozofiska un ļoti patiesa. Vīram neko nepra-
sīju, taču vairākos filmas momentos redzēju viņa acīs 
asaras – tieši tāpat kā man...

Mazsalacas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ilze 
Šteinberga: – Filma man pirmo reizi lika paraudzīties 
uz mūsu darbu it kā no malas, saprotot, cik tas atbildīgs. 
Filma ir stāsts par to bērnu un rīcībnespējīgo likteņiem, 
kurus mēs lemjam ikdienas darbā. Tas ir darbs, ko 
neviens nav spējīgs novērtēt un kurš līdzi nes milzu sprie-
dzi un negulētas naktis. Patīkami, ka šis darbs parādīts 
no citas – darbinieku puses, nevis ar mediju starpniecī-
bu, kas vienmēr cenšas rādīt tikai negatīvas situācijas, 
kur vienmēr vainīga bāriņtiesa...

babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ilze barisa: 
– Man filma šķiet tuva caur to, ka ik mirklis tajā skaidrs 
un piedzīvots, jo saistīts gan ar manu darbu, gan tajā 
gūtajām atziņām un pārliecību. Taču man liekas, ka tajā 
paustais cilvēkiem “no malas” varētu nelikties tik nozī-
mīgs, tomēr ceru, ka arī, demonstrējot filmu plašākai 
auditorijai, tā atradīs saprotošas un atsaucīgas sirdis, jo 
mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, kad materiālie “labumi” 
pamazām zaudē savu noteicošo lomu.

priekuļu novada priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētā-
ja inita jansone: – Filma ir uzdrīkstēšanās plašākai 
sabiedrībai parādīt ne tikai mūsu varēšanu, bet arī mūsu 
šaubas, mūsu meklējumus. Paldies kolēģiem!

Lizuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja inese 
Pērkone: – Skatoties filmu, vēlreiz guvu apliecināju-
mu, ka viena no manām pamatvērtībām ir kolēģi. Tā ir 
nozīmīga manas dzīves sastāvdaļa piecpadsmit gadu 

garumā. Tā ir “brālība” gan profesionālajā, gan emo-
cionālajā jomā. Mūsu kopīgie mirkļi mani stiprina un 
dod spēku darbam.

Limbažu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja inta 
grīnberga: – Mana personīgā asociācija un refleksija 
kā filmas skatītājai un bāriņtiesas priekšsēdētājai ir 
tāda, ka pēc filmas noskatīšanās arvien biežāk uzdodu 
sev jautājumu: “Cik lielas ir manas tiesības ietekmēt 
cilvēku dzīvi?” Mēs, bāriņtiesas, protams, darbojamies, 
balstoties uz likumu, bērnu tiesības un intereses pār-
stāvot, taču mēs nezinām, kāpēc Dievs bērniņu ielicis 
tieši šajā ģimenē. Iejaucoties šajā Dieva plānā, mēs 
izmainām šā bērna likteni un izmainām arī ar viņu tieši 
vai netieši saistīto cilvēku likteņus. Un atkal es atgriežos 
pie izjūtas par milzīgo atbildību bērna, cilvēka un visas 
cilvēces priekšā...

filmā piedalījās gita un Haralds sīmaņi vestienā un 
viņu marta un samanta, aizbildne mairita stauere 
krimuldā un viņas Lolita, Pēteris, Liene andra un 
sanita, audžuģimene marija un valērijs grigorjevi 
salacgrīvā ar bērniem valēriju, serafimu un viktoriju 
un audžumeitām Līgu un kristiānu, zinta Litvinska 
snēpelē un viņas audžumeita madara sepa ar dēliņu 
tomasu, ērika un vasilijs timofejevi un anrijs dancis 
iecavā, aizbildne astra balode un viņas madara un 
monta un barkavas arodvidusskolas 2. kursa audzēk-
nis edgars Losbergs, kā arī bāriņtiesu darbinieki Ligita 
dambe, guntis braslis, ilze Polka, skaidrīte jurevska, 
vija astaševska, ivita vindela, aurika zīvere, sarma 
trumpekoja, daina reizenberga, nadīna millere, 
olita Liekniņa, baiba meldere, ilze barisa, maruta 
Pirro un iveta kokina.

dokumentālā filma “daži stāsti no tūkstošiem...” 
tapusi, pateicoties atbalstītājiem – rīgas, jelgavas, 
jēkabpils un valmieras pilsētas, aknīstes, alojas, 
babītes, baldones, balvu, carnikavas, cēsu, 
dagdas, engures, gulbenes, inčukalna, kocēnu, 
krāslavas, krimuldas, krustpils, kuldīgas, Ķeguma, 
Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, mazsalacas, mālpils, 
mārupes, mērsraga, ogres, olaines, ozolnieku, 
Pļaviņu, ropažu, salacgrīvas, saldus, saulkrastu, 
siguldas, skrīveru, smiltenes, strenču un valkas 
novada domei, sia “dimdiņi” un “silmalas”, Latvijas 
sos bērnu ciematu asociācijai, skaistumsalonam 
“Līga” un vijai Lapiņai.

paldies par palīdzību filmas tapšanā nadīnai millerei, 
sarmai trumpekojai, inetai zātei, inesei ērglei, jānim 
bogdanovam, jānim melderam, marutas Pirro ģime
nei, kuldīgas novada domei, kristiāna dāvida pamat
skolai un personīgi jutai un valdim strazdiņiem, 
Litenes sociālās aprūpes centram, īslīces sos cie
mata jauniešu mājai iecavā un viesu nama “aizvēji” 
saimniekiem Līgai un armandam vaideriem!

pateicamies visiem pašvaldību vadītajiem, kas ar 
izpratni novērtē un atbalsta bāriņtiesu darbiniekus 
ikdienas darbā!
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sandra vīgante,
valsts aģentūras “kultūras informācijas sistēmas” 
sabiedrisko attiecību vadītāja

“1 + 1 = 5” – tā var raksturot pašvaldību publisko bibliotēku 
iespējas un vietējās sabiedrības ieguvumus, ja idejas tiek 
īstenotas sadarbībā ar ieinteresētiem partneriem un liekot 
lietā izdomu un radošumu. Apzinoties bibliotēku iespē-
jas un uzkrāto pieredzi iedzīvotāju apkalpošanā, publisko 
bibliotēku attīstības projekta “trešais tēva dēls” ietva-
ros paralēli bibliotekāru apmācībām visa gada garumā 
Latvijas reģionos tiks organizēts seminārs “mūsdienīgas 
sadarbības formas interešu pārstāvniecībai”, kurā bib-
liotēku vadītāji aicinās līdzdarboties arī savu pašvaldību 
vadītājus, deputātus un citus atbildīgos darbiniekus.

uldis Pāvuls, viens no semināra vadītājiem, skaidro: 
“Katrs atsevišķi mēs varam paveikt daudz, taču sadarbo-
joties noteikti varam izdarīt vairāk. Seminārā bibliotēku 
vadītājiem un bibliotēku atbalstītājiem dalīsimies ar ide-
jām un diskutēsim par apkaimes iedzīvotājiem noderī-
giem projektiem, kurus vislabāk var īstenot sadarbībā. 
Lai dalībniekiem būtu interesantāk un seminārs būtu 
efektīvāks, izmantosim modernas, sadarbību un radošu-
mu veicinošas metodes. Seminārs būs praktisks, lai katrs 
varētu iemācīties sev kaut ko jaunu un to izmantot kopī-
gos, sabiedrības attīstību veicinošos projektos.”

februāra pirmajā pusē jau notikuši vairāki semināri. 
vienā no tiem piedalījās stopiņu novada Ulbrokas bib-
liotēkas vadītāja daiga brigmane, kura uz semināru bija 
uzaicinājusi stopiņu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieci vitu Paulāni. vērtējot semināra lietderību un 
ieguvumus, v. paulāne min vairākas lietas.

pirmkārt, dalība seminārā devusi plašāku ieskatu par 
to, kas notiek bibliotēkās – ne tikai savā, bet arī citās 
pašvaldībās, kā arī izpratni, kas vispār bibliotēkās ir 
svarīgs, kādas prioritātes bibliotēku vadītāji saskata, 
vērtējot bibliotēku attīstību nākamo trīs gadu perspek-
tīvā. “Reizēm pašvaldību vadītāji un deputāti nenovērtē 
bibliotēku lomu un neapzinās, kādus ieguvumus biblio-
tēkās gūst pašvaldības iedzīvotāji,” atzīst vita paulāne, 
vienlaikus piebilstot – jo zinošāki politiķi, jo objektīvāki 

lēmumi tiek pieņemti. Ja šo pašu informācijas apjomu 
vitai paulānei, kura stopiņu pašvaldībā atbild par kul-
tūras, izglītības, sporta, jaunatnes un sociālo sfēru, nāk-
tos sameklēt pašai, tas noteikti aizņemtu krietni vairāk 
laika. seminārā tas izdarīts intensīvā un efektīvā veidā 
vienas nepilnas darba dienas ietvaros.

otrkārt, Ulbrokas pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietniece pozitīvi vērtē seminārā izteiktos radošos priekš-
likumus bibliotēku piedāvājuma dažādošanai – starp 
tiem arī tādi, kas neprasa lielu finansējumu, un atzīst, ka, 
diskutējot kopā ar bibliotēku vadītājiem, papildinājusi 
redzējumu par iespējām bibliotēkās. tā kā seminārā tiek 
akcentēts sadarbības jautājums, tajā lietderīgi piedalīties 
ne tikai pašvaldības pārstāvjiem, bet arī izglītības iestāžu 
vadītājiem, jo tieši sadarbība paver jaunas, efektīvas 
iespējas, kā radīt papildu vērtību un ieguvumus vietē-
jai sabiedrībai. tāpēc v. paulāne bibliotēku piedāvāto 
semināru iesaka arī jaunatnes lietu un sabiedrisko attie-
cību speciālistiem, kā arī sociālajiem darbiniekiem.

par nozīmīgu ieguvumu no dalības seminārā vita 
paulāne uzskata apgūtās metodes, kā savu domes 
priekšsēdētāja vietnieces darbu padarīt radošāku un 
interesantāku. tā, piemēram, seminārā demonstrētā 
infografikas metode noderēs iedzīvotāju informēšanai, 
jo tā dod iespēju kodolīgā un viegli uztveramā veidā 
izstāstīt iedzīvotājiem sarežģītu ideju. Šāda moderna 
komunikācijas forma varētu būt īpaši noderīga saziņai 
ar jauniešiem, bet ne tikai.

seminārā gulbenes novadā kopā ar bibliotēkas vadītā-
ju piedalījās jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs 
aleksandrs vasiļjevs. Arī viņš atzīst, ka seminārs bijis 
interesants un lietderīgs, turklāt sapratis, ka pilnībā to, 
kā strādā bibliotēka, līdz tam neesot izpratis.

“Seminārā tika runāts par bibliotēkas darba niansēm un 
nākotnes vīziju, piemēram, kādus vēl pakalpojumus varē-
tu sniegt bibliotēka un kā piesaistīt iedzīvotājus,” stāsta A. 
vasiļjevs un piebilst, ka, piemēram, tad, kad pagasts 
veido savu budžetu, arī bibliotēkai ir savas prasības. 
pēc šā semināra iegūta plašāka informācija, līdz ar to 
arī esot daudz skaidrāks priekšstats, par ko un kam tiek 
piešķirta nauda pagasta bibliotēkai.

vitas paulānes un Aleksandra vasiļjeva ieteikumus, kādēļ 
pašvaldību pārstāvjiem būtu vērts atsaukties bibliotēku 
vadītāju aicinājumam un izlemt piedalīties seminārā, 
papildina viens no semināra programmas autoriem 
pasniedzējs uldis Pāvuls: “Vērtēsim, kāpēc bibliotēkas 
nedrīkst apstāties pie sasniegtā un kā sadarbībā varam sek-
mēt bibliotēku un vienlaikus arī novada attīstību. Semināra 
dalībniekiem būs iespēja padomāt par bibliotēku lomu 
plašākā kontekstā, uzzināt jaunākās tendences bibliotēku 
darbā, kā arī smelties pozitīvu enerģiju ikdienas darbam.”

sadarbība kā Pamats bibLiotēku 
un novadu attīstībai
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rīgas centrālā bibliotēka paplašinās

15. februārī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētāja eiženija aldermane atklā-
ja Rīgas centrālās bibliotēkas (Rcb) jaunās telpas 
brīvības ielā 49/53.
Rcb reorganizācija tika uzsākta pagājušā gada augustā. 
Rīgas dome piešķīra 600 m2 lielas papildu telpas ēkas 
otrajā stāvā, kas atvēlētas mākslai un mūzikai veltītu 
materiālu kolekcijai. Rcb kopplatība ēkā tagad ir ap 
2000 m2. Agrāko divu stāvu vietā bibliotēka mājo nu 
jau ēkas trijos stāvos. telpas pieejamas arī cilvēkiem, 
kas pārvietojas ratiņkrēslā.
bibliotēkas otrajā stāvā lasītājus gaida mākslas un 
mūzikas nodaļa, kurā atrodama literatūra par kultūras 
vēsturi, mākslu un mūziku, plaša dramaturģijas izdevu-
mu kolekcija, notis, mūzikas ieraksti, filmas un mākslai 
un mūzikai veltīti periodiskie izdevumi. savukārt ses-
tajā stāvā pieejama nozaru literatūra un periodisko 
izdevumu lasītava, bet septītajā – daiļliteratūra, kā arī 
bērnu un pusaudžu literatūras nodaļa. visos stāvos 
apmeklētājiem pieejami datori ar bezmaksas dator-
pakalpojumiem – elektronisko katalogu, internetu, 
bezvadu internetu, datubāzēm un biroja program-
mām. Jaunums ir pašapkalpošanās iekārta informācijas 
nesēju saņemšanai un nodošanai.

jūrmalai jauna sadraudzības pilsēta – 
alušta

9. februārī Jūrmalas pilsēta noslēdza sadraudzības 
līgumu ar krimas Autonomās Republikas Aluštas pil-
sētu, tādējādi Alušta kļuvusi par trīspadsmito Jūrmalas 
sadraudzības pilsētu. tūrisms, kūrortārstniecība un 
kultūra – tie ir trīs galvenie virzieni, kuros abas pilsētas 
saskata potenciālas sadarbības iespējas.
“Jūrmala un Alušta ir kūrortpilsētas, tām ir līdzīgas inte-
reses gan tūristu piesaistē, gan infrastruktūras attīstībā, 
un savā darbībā tās saskaras ar līdzīgām problēmām, 
kuru risināšanā savstarpēja pieredze būs noderīga,” atzīst 
Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaim-

niecības jautājumos Larisa Loskutova. “Tā, piemēram, 
Jūrmalai noteikti būs noderīga Aluštas pieredze, kas 
gūta, veiksmīgi īstenojot nozīmīgus investīciju projektus 
un saņemot valsts atbalstu kūrortpilsētas infrastruktūras 
attīstībai.”
Jūrmalā ar katru gadu pieaug tūristu skaits no Ukrainas 
– pērn šīs zemes ciemiņi kūrortpilsētā bija desmitajā 
vietā. Aluštas pilsētas galvas staņislava kolota pār-
liecība, ka arī turpmāk iespējams veicināt tūristu skai-
ta pieaugumu. sadarbībā ar lidsabiedrību “airbaltic” 
Ukraina panākusi lidojumu skaita palielinājumu mar-
šrutā Rīga–simferopole, tādējādi Latvijā un Jūrmalā 
pieaudzis tūristu skaits no Ukrainas.
tikšanās laikā abas puses vienojās, ka tās ir ieinteresē-
tas gan kūrortārstniecības pakalpojumu dažādošanā 
un pētījumu veikšanā par dabas dziedniecisko resursu 
izmantošanu veselības uzlabošanā, gan arī kultūras 
programmu apmaiņā un pieredzē dažādu starptautis-
ku kultūras pasākumu, koncertu un festivālu rīkošanā.

aptieka Ķemeros – izcīnīta!

17. februārī Ķemeros, tukuma ielā 20, atklāja jaunu 
aptieku. tās darbības uzsākšana ir nozīmīgs notikums, 
jo pirmo reizi farmaceitiskās aprūpes pieejamība iedzī-
votājiem tiek uzlabota, pamatojoties uz pašvaldības 
iniciatīvu un atbalstu.
“Aptiekas darbības uzsākšana Ķemeros ir apliecinājums 
dialogam starp pašvaldību un iedzīvotājiem un sekmīgai 
sadarbībai starp pašvaldību un valsti. Normatīvo aktu 
labojumi, kas ļāva atvērt jauno aptieku, prasīja ilgsto-
šu darbu. Tagad Ķemeru iedzīvotājiem beidzot ir sava 
aptieka,” uzsver Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs 
gatis truksnis.
sakarā ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 
iepriekšējā aptieka Ķemeros savu darbu pārtrauca 
deviņdesmito gadu beigās. kopš 2000. gada pašval-
dība regulāri saņēmusi ķemernieku iesniegumus par 
aptiekas nepieciešamību, jo Ķemeros dzīvo ap 2500 
cilvēku, no kuriem piektā daļa ir pensionāri, bet tuvākā 
aptieka atrodas divpadsmitarpus kilometru attālumā.
tā kā Jūrmalā jau darbojās normatīvajos aktos pare-
dzētais maksimālais aptieku skaits, nācās pārlieci-
nāt atbildīgās institūcijas par nepieciešamību tomēr 
piešķirt papildu licenci aptiekas atvēršanai Ķemeros. 
pašvaldības rīkotajā konkursā uzvarēja siA “ilmas aptie-
ka”. Aptiekas vajadzībām piemērotas pašvaldības īpa-
šumā esošas telpas, kas tiek iznomātas uzņēmējam.

tukumā rekonstruēta katlumāja un 
iekārtots centrs jauniešiem

tukumā darbu uzsākusi siA “tukums siltums” rekons-
truētā biomasas katlumāja. Lai iegūtu ekonomiju 
un paaugstinātu vides aizsardzību, tajā uzstādīti divi 

Latvijas PiLsētās un novados
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dūmgāzu kondensatori, kas šobrīd ir lielākie Latvijā. 
enerģija, ko iegūst kondensācijas procesā, sasniedz 15 
– 25% no apkures katlu jaudas. katlumājā uzstādīta arī 
jauna automātiskā vadības sistēma ūdenssildāmajiem 
katliem un priekškurtuvēm, kā arī izveidota jauna cau-
ruļvadu sistēma.
projekts tika īstenots, sadarbojoties a/s “komforts” spe-
ciālistiem un Rīgas tehniskās universitātes vides aizsar-
dzības un siltuma sistēmu institūta zinātniekiem, un tā 
kopējās izmaksas ir vairāk nekā divarpus miljoni latu.

otrs jaunums 
tukumā ir mul-
tifunkcionālais 
jaunatnes ini-
ciatīvu centrs. 
Latvijas un 
Šveices sadar-
bības program-
mas projekta 
ietvaros telpās 
veikts remonts, 
izveidots krā-
sains interjers, 
iegādāts un 
uzstādīts jau-

niešu aktivitātēm atbilstošs inventārs.
Jaunieši centrā var spēlēt galda spēles, skatīties televī-
ziju, apmeklēt datorapmācības, improvizētas hip–hop 
un jogas nodarbības. sporta telpā pieejama zviedru 
siena, hanteles, bumbas, novuss. pēc aktīvas sportoša-
nas iespējams izmantot dušu. virtuvē jaunieši var gata-
vot ēdienu no līdzatnestajiem produktiem vai ienākt 
sasildīties un vienkārši pabūt kopā.

talsos bērni apgūst labdarību

Nesen sešās Latvijas pilsētās norisinājās “Labdarības 
skola”, aizsākot jaunu kustību, lai bērnus un jauniešus 
iesaistītu praktiskā labdarībā. projektā piedalījās arī 
talsu pamatskolas skolēni, kuri nedēļas laikā veica 
dažādus labos darbus talsu novada iestādēs un uzņē-
mumos.
talsu novada muzejā bērni notīrīja sniegu no balkona, 
muzeja dabas nodaļā tīrīja putekļus no eksponēto 
putnu un zvēru izbāzeņu kažociņiem un spodrināja 
to acis, nagus, zobus, bet vēstures nodaļā šķiroja 
avīzes, saliekot tās pēc nosaukumiem un izdošanas 

datumiem, kā arī pārrakstīja datorrakstā barikāžu laika 
materiālus. Muzejā skolēni veica arī daudz citu darbu 
– vaskoja grīdas, palīdzēja mēbeļu restaurācijā, veica 
ekspertīzi mākslinieka spriņģa gleznām.
talsu pamatskolas skolēni izgatavoja interesantas spē-
les un rotaļas talsu novada krīžu centram un pirms-
skolas izglītības iestādēm, kā arī gatavoja dāvanas un 
priekšnesumus Laucienas pansionāta iemītniekiem. 
skolēni apmeklēja arī sociālās palīdzības punktu “Labo 
lietu lāde”, kur iepazinās ar tā funkcijām, uzzināja par 
savām iespējām palīdzēt mazāk nodrošinātiem cil-
vēkiem un piedalījās bērnu bibliotēkas pasākumā, 
sarunās par līdzcietību un labdarību literatūrā un 
dzīvē dalījās ar brīvprātīgā darba veicējām no bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas. viens no lielākajiem 
pārdzīvojumiem bērniem bija dzīvnieku patversmes 
apmeklējums un ziedojumu nodošana patversmei.
Nedēļas laikā skolēni aizdomājās par to, ka labdarība 
ir gan darīt labu, gan vēlēt labu, gan arī domāt labu 
par citiem.

Ledus skulptūrām jelgavā – 40 tūkstoši 
skatītāju

Jelgavas pilsētas 
domes un paš-
valdības aģentūra 
“kultūra” organi-
zēto 14. starptau-
tisko ledus skulp-

tūru festivālu, kas norisinājās no 10. līdz 12. februārim, 
apmeklēja 40 000 interesentu.

par ledus skulptūru festivāla laureātu individuālo skulp-
tūru kategorijā tika atzīts Lietuvas pārstāvja kestuta 
musteiķa darbs “vai tiešām visa pirmsākums ir ābols?”. 
komandas skulptūru grupā triumfēja Latvijas labākais 
ledus skulptors kārlis īle un viļus matutis no Lietuvas 
ar darbu “Liesma, kas ceļ spārnos”, bet žūrijas simpāti-
ju balvu saņēma sergejs celebrovskis no krievijas par 
skulptūru “pārpasaulīga mīlestība”.

jelgavnieku “maize ir kā pasaule”

februāra nogalē Jelgavas kultūras namā notika zemga-
liešu pašlepnumu rosinošs tematisks sarīkojums, kura 
laikā astoņas folkloras kopas ar tautas tradīcijās sak-
ņotām dziesmām, dejām un rotaļām piedalījās skaņu 
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diska “Maize ir kā 
pasaule” atvēršanā.
kompaktdisks ar 
Jelgavas pašvaldī-
bas un tās aģentū-
ras “kultūra” atbal-
stu tapis Latvijas 
– Lietuvas pārro-
bežu sadarbības 
programmas līdz-
finansētā projek-

ta “sadarbība kultūras norišu sekmēšanai Latvijas – 
Lietuvas pārrobežas reģionos” ietvaros. projekta galve-
nās aktivitātes zemgalē un kaimiņvalsts Lietuvas Šauļu 
apgabalā bija vērojamas pērnajā vasarā, kad Jelgavā 
un Jēkabpilī notika mācības kultūras darbiniekiem, 
bauskā izskanēja koru sadraudzības koncerts, dobelē 
– deju kolektīvu sadancošanās, bet Jelgavā – folklo-
ras kopu dižkoncerts. kaimiņu sadarbība kulmināciju 
sasniedza Jēkabpilī, kad dziedātāji, mūziķi un dejotāji 
satikās kopīgā festivālā “tautu vārti vaļā vērti”.
Jaunajā kompaktdiskā ietverto skaņdarbu izlasei par 
vadmotīvu zemgalieši izvēlējušies imanta ziedoņa 
savulaik pausto apgalvojumu, jo maize un tās radīšanas 
darbs jau gadsimtiem ilgi bijis viens no galvenajiem 
spēka un izdzīvošanas avotiem šajā ar visauglīgāko zemi 
apveltītajā kultūrvēsturiskajā novadā. Mūzikas albumā 
soli pa solim tiek iziets maizes ceļš, sākot ar zemes arša-
nu, rudzu sēšanu, pļaušanu, malšanu, talkas darbiem un 
beidzot ar dzīrēm, kur goda vietā tiek likta maize.
Albumā iekļautas 20 dziesmas, ko iedziedājušas folkloras 
kopas no bauskas, ceraukstes, codes, iecavas, Jelgavas, 
svitenes, vecsaules, Jēkabpils, dignājas, kokneses, kā 
arī Jonišķu kultūras centra kolektīvs “kuparas”.
kompaktdisku bez maksas varēs saņemt zemgales un 
ziemeļlietuvas kultūras un izglītības darbinieki, fol-
kloras kopu dalībnieki, kā arī ikviens interesents, kam 
tuvas savas tautas gara bagātības. projekta vadošais 
partneris – zemgales plānošanas reģiona administrā-
cija sola, ka vasarā, kad projekts noslēgsies, klajā nāks 
vēl viens kompaktdisks, kurā bagātīgi būs atspoguļota 
amatierteātru kustība zemgalē.

ozolnieki var lepoties ar dzimstību

ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“pūcīte” pieņemšana ekspluatācijā komisijai domstar-
pības neradīja – projektētāju un būvētāju darbs jāvērtē 
atzinīgi. “Kur neienāk saulīte, tur ienāk dakteris,” tāds bija 
arhitektes aijas ziemeļnieces apsvērums, projektējot 
mazo “pūcīšu” telpas tīkami gaišas. projekta pamatā 
ir lineāro formu sabalsojums ar stilistisku vienkāršību, 
vadoties no funkcionalitātes.
ozolnieku novadā šis ir jau septītais “dārziņš”! vajadzību 
pēc bērnudārziem pamato skaitļi: dzimstība novadā 
2011. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir gandrīz 
divas reizes lielāka par mirstību. pērn pasaulē nākuši 113 
jauni pilsoņi, bet divās ozolnieku ģimenēs – dvīnīši.
iedzīvotāju skaita pieaugums un bērnu dzimstības krasi 
izteiktā augšupejas līnija ir likumsakarīga un ataino 
pašvaldības rūpes par novada infrastruktūras attīstību, 
izglītības, kultūras un sporta iespēju paplašināšanu. 

tikai smaidošas sejas varēja skatīt svinībās, kur novada 
vadība sveica mazuļus, kuri pasaulē nākuši pagājušā 
gada sešos mēnešos. glīta kastīte ar tajā ievietotu 
sudraba karotīti, ko grezno novada ģerbonis, ikvienam 
gaviļniekam vienmēr atgādinās par dzimto vietu.

bauskas rātsnams – pilsētas sirds

25. janvārī bauskā notika Rātsnama atjaunošanas pro-
jekta otrās kārtas noslēguma konference “bauskas 
Rātsnams. vēsturiskā nozīme, rekonstrukcijas piere-
dze un jaunas iespējas bauskas vecpilsētā”. viesi tikās 
Rātsnamā, kur arhitekte irēna bākule, kura pie ēkas 
projekta strādā jau vairākus gadu desmitus, sanākušos 
iepazīstināja ar ēkas rekonstrukcijas laikā paveikto, kā 
arī detalizēti aprakstīja tos iekšdarbus, kas vēl veicami, 
lai arī ēkas iekštelpās būtu jūtama 17. gadsimta noska-
ņa. vēlāk, atklājot konferenci, bauskas novada domes 
priekšsēdētājs valdis veips pateicās visiem par iegul-
dīto darbu. Lai gan nereti nākas dzirdēt, ka atjaunotā 
ēka ir kā “zelta poga pie nodilušā vecpilsētas mēteļa”, 
tā tomēr ir bauskas pilsētas vēsturiskās varenības aplie-
cinājums un pirmais solis uz vecpilsētas atjaunošanu.
īpaši interesanta bija Rundāles pils muzeja direktora 
imanta Lancmaņa prezentācija par bauskas pilsētas 
nozīmi zemgales mākslas attīstībā 16. – 18. gs. viņa 
aizraujošais stāstījums par bauskas pērlēm – bauskas 
pili, bauskas svētā gara evaņģēliski luterisko baznīcu 
un bauskas Rātsnamu – pasvītroja ne vien šo ēku lielo 
vēsturisko un māksliniecisko vērtību, bet arī pašas 
bauskas varenību. valsts kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcijas zemgales reģionālās nodaļas vadītā-
ja elvīra mantrova 
uzsvēra, cik būtiski 
ir izmantot atjauno-
to Rātsnamu: “Mēs 
vienmēr runājam par 
kultūras mantoju-
ma atjaunošanu un 
saglabāšanu nāka-
majām paaudzēm, 
taču kultūras man-
tojums ir jāizmanto 
šodien un tagad.”
“Pilsēta pie-
dzimst, aug, attīs-
tās, uzplaukst un  
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noveco, reizēm pat mirst. Taču tā var arī atdzimt,” tā 
savu stāstījumu par bauskas pilsētas attīstību uzsāka 
bauskas novada domes deputāts vēsturnieks raitis 
ābelnieks, uzsverot, ka tieši pašlaik bauska piedzīvo 
savu renesansi. tūrisma informācijas centra vadītāja 
inese turkupole–zilpure, kuras vadītā iestāde turpmāk 
atradīsies Rātsnama telpās, aicina uz tūrisma sezonas 
atklāšanu 4. maijā, kad ikviens varēs iepazīties ar jaun-
izveidoto tūrisma produktu – “sver un mēri bauskā”.

ogres pašvaldībai ir sadarbības 
partneris afganistānā

pagājušā gada maijā tika noslēgts sadraudzības līgums 
starp ogres novada pašvaldību un Meimanas pašvaldī-
bu Afganistānā. Janvāra beigās ogrē pirmo reizi viesojās 
Meimanas mērs nazars muhameds saheb zads saheb 
nazars. viņš apmeklēja daudzas pašvaldības iestādes 
un bija patiesi sajūsmināts par redzēto, jo Afganistānā 
tas vēl ir tāls sapnis. vizītes laikā ogres 1. vidusskolā tika 
atklāta Meimanas meiteņu skolas audzēkņu zīmējumu 
izstāde “Afganistāna bērnu acīm” un prezentēta grāma-
ta “Reiz dzīvoja kabulas grāmattirgotājs”.
tiekoties ar ogres novada pašvaldības vadību, 
Meimanas mērs pastāstīja par situāciju savā valstī 
un pateicās par ogres un citu Latvijas organizāciju 
un iestāžu savāktajiem ziedojumiem Meimanas mei-
teņu skolas audzēknēm. farjābas provincē izvietoti 
arī starptautiskie drošības spēki, šeit savus dienesta 
pienākumus veic Latvijas kontingenta karavīri, kuriem 
Meimanas mērs veltīja atzinīgus vārdus.
par vienu no sadarbības iespējām Meimanas mērs 
uzskata celtniecību, kas Afganistānā pamazām attīs-
tās. Šajā jomā plašs darba lauks varētu būt Latvijas 
uzņēmējiem, kuri varētu piegādāt būvmateriālus, īpaši 
koksni, kas Afganistānā nav pieejama. Meimanas mērs 
atzina, ka Afganistānas ieguvums noteikti ir tās auglī-
gā zeme, kur ir bagātīgas vīnogu, arbūzu un meloņu 
ražas, tomēr tās tiek pārdotas kaimiņu zemēm par 
salīdzinoši niecīgu cenu, bet eksports uz ārzemēm 
varētu nest daudz lielāku peļņu. tāpat Afganistānā top 
augstas kvalitātes zīda paklāji.
Šīs vizītes organizēšanā un īstenošanā aktīvi iesaistījies 
ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks egils 
Helmanis un žurnālists sandijs semjonovs. “Mūsdienās 
pasaule ir maza, un es ceru, ka šis nebūs punkts, bet tikai 
daudzpunkts mūsu sadarbībai,” vēlēja žurnālists.

suntažu pilī atklāts Ģimenes un 
jauniešu centrs

biedrība “parkas” īstenojusi vēl vienu projektu, kura 
ietvaros suntažniekiem sagādātas jaunas iespējas satu-
rīgi pavadīt brīvo laiku – janvāra vidū suntažu vidus-
skolas telpās atklāts Ģimenes un jauniešu centrs. to 
vadīt uzticēts suntažu vidusskolas 11. klases skolniecei 
kitijai Ščerbinskai. Līdz ar citiem pasākumiem centrā 
plānotas fotografēšanas un gleznošanas nodarbības.

iecere īstenota, rakstot projektu un iegūstot finansēju-
mu no publisko un privāto partnerattiecību biedrības 
“zied zeme”. biedrība jau pavasarī plāno īstenot vēl 
kādu ieceri – iegādāties laivas, lai būtu iespējams laivot 
pa Mazo Juglu un citur.

izgatavota kaldabruņas māras jostas 
digitālā versija

Jēkabpils novada kaldabruņas jeb krievānu Māras josta 
ir viena no novada lielajām kultūrvēsturiskajām vērtī-
bām – tā ir unikāls etnogrāfijas materiāls. Jostas rakstā, 
ko veido 52 raksta elementi, ir 36 svastikas (ugunskrusta) 
modifikācijas. Līdzvērtīga materiāla Latvijas etnogrāfijā 
faktiski nav, jo stāmerienas villainē identificētas tikai 
19 svastikas modifikācijas. Josta, pēc būtības – pīne, ir 
veidota zilos un dzeltenos rakstos, apmalēs izmantota 
arī sarkanā un zaļā krāsa, tās galos izveidots sarežģīts 
pērlīšu vijums un bārkstis. Līdz šim šīs jostas autentiskas 
kopijas plašākai sabiedrībai nav bijušas aplūkojamas, arī 
digitālā vidē šis unikālais materiāls nav bijis pieejams.
Jostas oriģināls, ko 19. gadsimta beigās etnogrāfu rīcībā 
nodevusi Māra krievāne no kaldabruņas Mačulānu 
mājām, glabājas Latvijas vēstures muzejā, turpat aplū-
kojama arī vienīgā līdz šim zināmā autentiskā kopija, 
bet raksta atšifrējums pieejams “Latvju Rakstu” sējumā.
tagad tapusi šī apbrīnojami skaistā materiāla digitā-
lā versija. tas veikts zemgales kultūras programmas 
finansētā projekta “Lepojies, kaldabruņa!” ietvaros 
pēc biedrības “ūdenszīmes” iniciatīvas. Materiālu 
izgatavojusi amatniecības centra “Rūme” koordinato-
re daina sauleviča, un šobrīd tas konvertēts gan cdR, 
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gan Jpg failos, kas izmantojami gan interesentiem, gan 
arī māksliniekiem, etnogrāfijas pētniekiem, tūrisma un 
reprezentācijas materiālu veidotājiem.
Martā kaldabruņas skolas telpās būs aplūkojama arī 
jostas autentiskā kopija – pie tās izgatavošanas šobrīd 
strādā audēja anita vērdiņa.

Līvānu pašvaldība meklē jaunus veidus 
sociālo problēmu mazināšanai

Ne visas sociālās problēmas var atrisināt ar pabalstiem. 
to pierāda skaitļi. tā, piemēram, pērn Līvānu novadā 
sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu veidā iztērēja ap 
pusmiljonu latu, tāpēc pašvaldība meklē veidus, kā 
mazināt problēmu cēloņus. Un tie visbiežāk meklēja-
mi ģimenēs.
pieaugot sociālajai spriedzei ģimenēs, pirmie cietēji ir 
bērni, kuriem pasliktinās sekmes mācībās un uzvedī-
ba. tieši tāpēc Līvānu novada skolās turpmākos divus 
gadus ar bērniem un jauniešiem strādās 27 pedagogi 
(sociālie pedagogi, pagarināto dienas grupu skolo-
tāji, stājas korekcijas speciālisti u.c.), kuri ar projekta 
“Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu 
novada skolās” atbalstu palīdzēs novada skolēniem 
uzlabot mācību prasmes.
Martā novada sociālajā dienestā papildus sāks strādāt 
sociālie darbinieki, kas projekta “Uzvedības sociālās 
korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde 
Līvānu novada bērniem un to ģimenēm” ietvaros sniegs 
sociālo rehabilitāciju maznodrošinātām un trūcīgām, 
daudzbērnu un nepilnām ģimenēm. sociālajā dienes-
tā darbosies bērnu un ģimenes atbalsta punkts, kas 
nāks talkā, gan veidojot sociālās prasmes šajās ģime-
nēs, gan centīsies mainīt ierastos uzvedības modeļus, 
kas noved pie sociāla rakstura problēmām ģimenēs. 
projektā iesaistīti divi sociālie darbinieki, divi psiholo-
gi un viens sociālais pedagogs. speciālisti veiks jaunu 
uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības 
programmu dokumentācijas izstrādi, kas būs pamats 
preventīvā un motivējošā sociālā darba veikšanai ar 
bērniem un ģimenēm no sociālā riska grupām.
īpaša uzmanība novadā tiek pievērsta sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumu pieejamībai. Lauku pagastu teri-
torijās dzīvojošajiem, kam šis pakalpojums ir nepie-
ciešams, tiek nodrošināts transports no katra pagasta 
(Rožupes, turkiem, Rudzātiem, Jersikas un sutriem). 
visu šo aktivitāšu veikšanai Līvānu novada dome netē-
rēs pašvaldības budžeta naudu, jo visas izmaksas tiks 
segtas no eiropas sociālā fonda līdzekļiem.
Līdztekus Līvānu novada dome šogad turpinās iesāktos 
darbus pie “baltās mājas” ēkas atjaunošanas un izstrā-
dās tehnisko projektu ēkai smilšu ielā 3, kur nākotnē 
plānots iekārtot sociālo māju. Arī šiem darbiem paš-
valdība cer piesaistīt eiropas fondu finansējumu.

balvu novada vīksnā atklāts 
tautasnams
balvu novada vīksnas pagasta iedzīvotāji 4. februāri 
atcerēsies ar īpašu prieku, jo šajā dienā pēc ilgstoša 
remonta atklāja vīksnas tautasnamu. gods pārgriezt 

lenti tika uzticēts balvu novada pašvaldības izpild-
direktorei intai kaļvai, novada domes izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas priekšsēdētājam egonam 
salmanim un vīksnas pagasta pārvaldes vadītājai 
guntai raibekazei. domes pārstāvji atzina, ka tautas-
nams ticis ilgi remontēts un tā bijusi visgaidītākā būve 
balvu novadā. savukārt luterāņu baznīcas mācītājs 
mārtiņš vaickovskis jaunajam kultūras namam deva 
dieva svētību. vakara gaitā skanēja neskaitāmi patei-
cības vārdi visiem, kuri piedalījās un palīdzēja kultūras 
namam atdzimt no jauna.

vakars turpinājās ar vietējo pašdarbnieku priekšnesu-
miem. Lielu prieku un jautrus brīžus pasākuma apmek-
lētājiem sagādāja “Latgales dāmu popa” humora pilnais 
koncerts. savukārt grupa “ceļavējš” bija pirmā grupa, 
kura spēlēja balli jaunajā vīksnas tautasnamā.

noslēgta vienošanās ar Pleskavas 
uzņēmējdarbības attīstības fondu

17. februārī Alūksnes novada domes priekšsēdē-
tājs aivars fomins gulbenē parakstīja vienošanos 
par pašvaldības sadarbību ar pleskavas apgaba-
la Uzņēmējdarbības garantiju un attīstības fondu. 
Alūksnes novada pašvaldība kontaktus ar pleskavas 
apgabala fondu aizsāka jau rudenī, un noslēgtais 
līgums nodrošinās sadarbības sekmīgu turpinājumu.
vienošanos par sadarbību ar pleskaviešiem noslēdza 
arī gulbenes novada dome.
vēl tikšanās reizē tika parakstīts sadarbības līgums starp 
krievijas federācijas pleskavas apgabalu un Latvijas 
Republikas vidzemes reģionu.

valmieras valsts ģimnāzija – inovatīvās 
pieredzes skola
Jau pusgadu valmieras valsts ģimnāzija piedalās valsts 
izglītības satura centra (visc) projektā “inovatīvās piere-
dzes skolas”. visā Latvijā ir 22 inovatīvās pieredzes sko-
las, kurās strādā profesionāla dabaszinātņu un matemā-
tikas skolotāju un skolas vadības komanda. Šādas skolas 
darbojas kā starpnovadu un pilsētu metodiskie centri, 
lai sadarbībā ar visc, augstskolām un pašvaldībām palī-
dzētu reformu ieviešanā citās novadu un pilsētu skolās.
projekta koordinatore edīte būmane pastāstīja, ka 
inovatīvās pieredzes skolas statusam varēja pieteik-
ties tikai tās izglītības iestādes, kas piedalījās eiropas 
sociālā fonda projektā “dabaszinātnes un matemāti-
ka”. tas tiek īstenots kopš 2008. gada ar mērķi veicināt 
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skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, 
pilnveidot mācību saturu, sniegt metodisko atbalstu 
skolotājiem un skolēniem, kā arī nodrošināt profesio-
nālo pilnveidi.
tagad galvenais mērķis ir dalīties zināšanās un pieredzē 
ar tām skolām, kas nepiedalījās projektā. Līdz mācību 
gada beigām ģimnāzijas pedagogi rīkos izbrauku-
ma seminārus visās tuvākajās novadu pamatskolās. 
pavasarī plānots arī kopīgs seminārs šo skolu astoto un 
devīto klašu skolēniem. viņi varēs darboties ģimnāzi-
jas laboratorijā, apskatīt dabas izziņas taku un uzzināt, 
kā skolas teritorija tiek izmantota mācību procesā.

cēsu jaunā pils atdzimusi 

cēsu Jaunajā pilī pabeigti restaurācijas darbi, ko cēsu 
novada pašvaldības īstenotā projekta “cēsu pils kom-
pleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” ietvaros veicis 
būvuzņēmums “Re un Re”. cēsu Jaunās pils interjera 
restaurācija bija pēdējais posms pirms cēsu vēstures 
un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izvietoša-
nas pils telpās.

cēsu Jaunās pils 18. – 19. gadsimta interjera restaurāci-
jas darbi bija profesionāli sarežģīts uzdevums, jo apvie-
noja kultūras un arhitektūras mantojuma saglabāšanu, 
zināšanas par seno meistaru darba paņēmieniem, pils 
un atbilstošā laika perioda vēsturi, izpratni par muzeju 
darbības specifiku, kā arī lielu pieredzi un profesio-
nālismu. cēsu Jaunā pils pieteikta konkursam “gada 
labākā būve Latvijā 2011” nominācijā “Restaurācijas 
objekts”, kuras uzvarētājus suminās 30. martā.
drīzumā cēsu vēstures un mākslas muzeja apmeklē-
tāji varēs iepazīties ar vēsturisko interjeru ekspozīciju 
– redzēt, kāds 19. gadsimtā varētu būt izskatījies grāfa 
zīversa kabinets, kafijas istaba, kā arī pils bibliotēka 
Lademahera torņa divos stāvos. Rožu salons, kur atjau-
noti pils sienu gleznojumi ar rožu motīviem no 1801. 
gada, kalpos kā lieliska vieta novada svinīgām norisēm.
Šobrīd pils restaurētajās telpās notiek muzeja pastā-
vīgās ekspozīcijas “cēsis – Latvijas vēstures simbols” 
uzstādīšanas darbi, kas būs interaktīvs, vēsturiski hro-
noloģisks stāsts par novada vēsturi un atspoguļos 
cēsu pilsētas būtisko lomu visas Latvijas vēsturē. cēsu 
Jaunā pils apmeklētājiem pilnībā tiks atvērta maijā. 
pils ar savu piedāvājumu veicinās vidzemes kā tūrisma 
galamērķa atpazīstamību un būs pilsētas vizītkarte – 
tikšanās vieta, kur organizēt apspriedes, konferences 
un sanāksmes vietējā, reģionālā un valsts līmenī.

Pieci no alojas 20 gadiem

Ar Alojas pilsētas balvas pasniegšanas ceremoniju un 
līksmību līdz rīta gaismai noslēdzās Alojas pilsētas div-
desmitās gadadienas svinības. plašā sporta halle pul-
cēja gandrīz pustūkstoti alojiešu un pilsētas viesu, lai 
kopīgi atskatītos uz pēdējos piecos gados paveikto un 
godinātu tos alojiešus, kuri ieguldījuši nozīmīgu darbu 
pilsētas attīstībā un atpazīstamības veidošanā, kā arī 
snieguši atbalstu sabiedriskajām aktivitātēm.
pilsētas balvu – personalizētu galda pulksteni ar gravē-
jumu – saņēma 16 laureāti.
Aloju jubilejā sveica staiceles pārvaldes vadītāja 
ausma Plūme un sekretāre ilga Šmite, kuras pilsētai 
dāvināja ziedus un stārķa ligzdas fotogrāfiju ar vēlē-
jumu, lai stārķis ir pilsētai labvēlīgs un dara alojiešu 
saimi kuplāku. gaviļnieci un tās iedzīvotājus sveica arī 
Alojas novada domes priekšsēdētāja dace vilne, kura 
apliecināja, ka pilsētām, tāpat kā bērnam, lai augtu, ir 
nepieciešama mīlestība un gādīgas rokas.
vakara gaitā notika arī aktīva balsošana par gardāko un 
izskatīgāko dzimšanas dienas torti. pašu ceptas tortes 
konkursam iesniedza astoņas cepējas. skatītāju vērtē-
jumā ar 116 balsīm par izskatīgāko un mākslinieciskāko 
tika atzīts mārītes dzelzītes gardums ar nosaukumu 
“Alojas vēsturiskais papiruss”. savukārt žūrijas vērtē-
jumā par izcilāko tika atzīta gaidas neimanes torte 
“Alojas acis”. pēc pusnakts zālē ieveda firmas “Madara 
93” cepto torti ar 20 degošām svecītēm.

staicelieši pārlapo pilsētas 20 gadu 
vēstures grāmatu

svinīgā sarīkojumā staicelieši un viņu viesi vēlreiz izdzī-
voja pilsētas divdesmitgades nozīmīgākos mirkļus. par 
īpašu ieguldījumu pilsētas veidošanā ar goda zīmi – 
pilsētas atslēgu – apbalvoja 39 personas. kā pirmos 
vakara vadītāji vineta dance un jānis bakmanis aici-
nāja atcerēties 22 staiceles pilsētciema tautas depu-
tātu padomes 19. sasaukuma deputātus, kuri pirms 20 
gadiem pieņēma lēmumu staicelei piešķirt pilsētas 
statusu. J. bakmanis viņus raksturoja kā pārgalvīgākos 
pagājušā gadsimta deputātus, jo līdz ar viņu drosmīgo 
balsojumu sākās pilsētas attīstība.
goda zīmi par mūža ieguldījumu staiceles pilsētas 
labā pasniedza trim staiceliešiem: dzidrai rocei – par 
staiceles kultūras tradīciju stiprināšanu un jaunās paau-
dzes muzikālo izglītošanu, vadot zēnu vokālo ansambli 
un ansambli “dziesmu draugi”, andrejam krūmiņam – 
par staiceles futbola laukumu izveidošanu un jauno 
futbolistu brīvprātīgu apmācīšanu un kārlim kerem – 
par aktīvu darbību baznīcas draudzē un ieguldījumu 
kultūrvēsturiskā mantojuma veidošanā, saglabāšanā un 
materiālu apkopošanā. katram viesim tika dota iespēja 
iekārt zarā balonu ar labām domām, kas simbolizēja 
ziedošo pilsētas koku – kastaņu.

sagatavojuši indra vilde, elita cepurīte, veronika 
ramāne, maija Šulca, inga Priede, ivars Pirvics, juris 
kālis, anna veidemane, ieva Šomina, ieva jātniece, 

evita aploka, Līga tarbuna, ilona asare, ineta 
Laizāne un Liāna Lilenblatesipko
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12. februārī veiksmīgi noslēdzās 19. starptautiskā tūris-
ma izstāde – gadatirgus “balttour 2012”. ceļojumu 
izpārdošana, pasaules plašumi un kultūru dažādība, 
Latvijas reģionu viesmīlība un garšu ceļojumi – tā 
var raksturot notikušo starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, kas uz trīs izstādes dienām bija pārvērties par 
tūrisma nozares epicentru.

“balttour 2012” divās tematiskajās hallēs “Apceļo Latviju!” 
un “Atklāj pasauli!” varēja apskatīt 255 stendus, kuros 
savus piedāvājumus prezentēja 650 tūrisma uzņēmu-
mu no Latvijas, igaunijas, Lietuvas, krievijas, gruzijas, 
Ukrainas, turcijas, spānijas, itālijas, Čehijas, slovākijas, 
tunisijas, Maltas, ēģiptes u.c. – kopumā no 38 pasaules 
valstīm. pirmo reizi piedalījās pārstāvji no Japānas un 
ganas. izstādi apmeklēja 23 000 interesentu, no kuriem 
4500 bija tūrisma profesionāļi un aicinātie klienti.

Hallē “Apceļo Latviju!” oriģināli savas ienākošā un 
iekšzemes tūrisma iespējas, viesnīcu un viesu namu 
speciālos piedāvājumus, pasākumus, tradīcijas un 
dažādus ēdienus prezentēja visi četri Latvijas reģioni – 
kurzeme, zemgale, vidzeme un Latgale, kā arī Rīga un 
Jūrmala. izstādes apmeklētāji bija sajūsmā par reģionu 
viesmīlību, siltumu un interaktivitāti.

No visiem Latvijas reģioniem visplašāk pārstāvēta bija 
Latgale, kam bija pievienojušies vitebskas un pleskavas 
apgabala kolēģi. “Kopumā par visām trim izstādes die-
nām Latgales stendā strādāja 150 cilvēku. Plānojam, ka 
nākamgad mūsu ekspozīcija būs vēl lielāka, jo pievie-
nosies arī kolēģi no Igaunijas,” stāsta Latgales reģiona 
attīstības aģentūras projektu vadītājs jānis veips.

vidzemnieki šogad prezentēja piecus jaunus tūris-
ma maršrutus, cienāja ar “donās” cepto maizi un 
“valmiermuižas” alu, kā arī uzstādīja rekordu “garākā 
tautiskā josta”. “Šie ir svētki gan tūrisma profesionāļiem, 
gan ceļotgribētājiem! Latvijas halle ir kā maza Latvija, 
kur vienkopus var sajust, apskatīties un izzināt visus 
Latvijas reģionus,” tā vidzemes tūrisma asociācijas val-
des priekšsēdētājs raitis sijāts.

Jelgavas simbols – Alnis aicināja doties uz zemgali un 
prezentēja sava reģiona lielākos kultūras pasākumus, 
savukārt kurzemnieki vedināja ciemoties kurzemes 
sētā, kur varēja atrast gan informāciju par aktuālāko 
tūrisma piedāvājumu, gan nobaudīt dažādus vīnus no 
kurzemes romantiskās vīna tūres, gan iegādāties visda-
žādākos mājražojumus.

izstādes laikā pirmo reizi tika pasniegtas Latvijas tūris-
ma pakalpojumu kvalitātes sistēmas “Q–Latvia” kvali-
tātes zīmes. Šogad tās ieguvušas viesnīcas “mežotnes 
pils”, “bīriņu Pils” un “raibie logi”, turaidas muzej
rezervāts, valmiermuižas alus darītava, talsu novada 
tūrisma informācijas centrs, kuldīgas tūrisma attīstī
bas centrs, saulkrastu tūrisma informācijas centrs un 
rīgas tūrisma attīstības biroja informācijas centri.

īpašs prieks, ka ar augsto kvalitātes zīmi apbalvoti paš-
valdību tūrisma speciālisti. viena no viņām – saulkrastu 
tūrisma informācijas 
centra vadītāja gita 
memmēna uzsver: 
“Šī kvalitātes sistēma 
mūsu valstī ir jau-
nums. Tā izveidota ar 
mērķi celt viesmīlības 
kultūru un tūrisma 
pakalpojumu kvalitā-
ti, kas savukārt nozīmē 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju konkurēt-
spējas un reputācijas 
pieaugumu. Februāra 
sākumā Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas 
“Q–Latvia” komisija izskatīja Saulkrastu TIC atbilstību šīs 
zīmes saņemšanai un nolēma to mums piešķirt uz pieciem 
gadiem. Iegūtā kvalitātes zīme līdzi nes lielu atbildību – 
nepārtrauktu pakalpojumu kvalitātes attīstību.” 

izstādē “balttour 2012” jau devīto gadu pēc kārtas tika 
sveikti titula “gada cilvēks tūrismā” ieguvēji. pirmo reizi 
balvas pasniegšanas vēsturē šo titulu saņēma akadē-
misko aprindu pārstāvis andris klepers no vidzemes 
Augstskolas. par gada uzņēmēju naktsmītņu biznesā 
paziņoja viesnīcas “grand palace Hotel” direktoru 
bernhardu Loevu, titulu “Uzņēmējs tūrisma aģentūru 
un tūroperatoru biznesā” ieguvusi maija freiberga no 
“skaisto skatu aģentūras”, labākais restorāna vadītājs ir 
mārtiņš rītiņš, par “tūrisma žurnālistu 2011” nosaukts 
žurnāla “HoReca” veidotājs andris dzenis, par spilg-
tāko tūrisma mājaslapu atzīta www.vanillatravel.lv un 
par veiksmīgāko tūrisma informācijas centra vadītāju 
minēta Laura konstante no siguldas tic.

pēc www.balttour.lv un tava informācijas

“Q–Latvia” – kvaLitātes zīme 
tŪrisma ProfesionāĻiem
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arta baumane,
Latvijas tirgotāju asociācijas pārstāve

noslēdzies kārtējais – jau sešpadsmitais – konkurss 
“Latvijas Labākais tirgotājs 2011”, ko rīko Latvijas 
tirgotāju asociācija (Lta) sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību, izdalītas balvas un diplomi. 
Šo 16 gadu laikā, kopš norisinās konkurss, finālā 
piedalījušies vairāk nekā 1800 Latvijas uzņēmumu.

konkursam “Latvijas Labākais tirgotājs 2011” tika pie-
teikti vairāk nekā 100 uzņēmumu un finālā vērtēti 53 
no dažādām Latvijas vietām. divos pirmajos konkursa 
norises gados veikali un ēdināšanas uzņēmumi tika 
vērtēti atsevišķi – izvēloties pretendentus balvām 
“Latvijas labākais veikalnieks” un “Latvijas labākais 
krodzinieks”. kopš 1997. gada vērtējums norisinās 
kopīgā konkursā, un, sākot ar 2002. gadu, tā nosau-
kums ir “Latvijas Labākais tirgotājs”.

katru gadu vietējās pašvaldības aktīvi iesaistās kon-
kursa organizēšanā savā pilsētā un novadā. Šogad 
atzinīgi jāvērtē jūrmalas pašvaldība (domes priekš-
sēdētājs gatis truksnis) un Ludzas novada pašvaldī
ba (domes priekšsēdētāja Alīna gendele).

9. februārī Rīgā, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības 
zālē, notika apbalvošanas ceremonija par godu kon-
kursa noslēgumam. tās iesākumā tika nolasīti valsts 
augstāko amatpersonu apsveikumi. Latvijas valsts 
prezidenta andra bērziņa vēstulē teikts: “Esmu lepns, 
ka Latvijas Tirgotāju asociācija un Latvijas Pašvaldību 
savienība ir pulcējusi vienkopus Latvijas labākos tirdz-
niecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus, kas 
ir apliecinājums šo uzņēmumu augstajai profesionalitā-
tei.” prezidenta paustā pārliecība, ka “Latvijas Labākā 
tirgotāja” balva varētu būt labs pamudinājums citu 
uzņēmumu izaugsmei, cerams, stimulēs Latvijas tir-
gotājus uz ilgtspējīgu attīstību. sakarā ar ārvalstu vizīti 
šo pasākumu pagodināt ar savu klātbūtni nevarēja 
Ministru prezidents valdis dombrovskis. viņa atsū-

tītajā apsveikumā sacīts: “Latvijas Republikas valdības 
vārdā vēlos pateikties par jūsu ieguldījumu Latvijas 
ekonomikas atveseļošanā un izaugsmē. Tāpat vēlos 
apsveikt balvas “Latvijas Labākais tirgotājs 2011” iegu-
vējus, kā arī pateikties ikvienam tirgotājam, kas savu 
darbu veic godīgi un atbildīgi. Paldies jums!”

klātesošos uzrunāja arī ekonomikas ministri-
jas parlamentārais sekretārs vilnis Ķirsis, Latvijas 
pašvaldību savienības padomniece attīstības jautāju-
mos sniedze sproģe un Rīgas pilsētas izpilddirektors 
juris radzevičs. Ar konkursa vērtēšanas kritērijiem 
iepazīstināja ilggadējā ekspertu komisijas pārstāve 
gundega ruciņa. Apsveikumi dalībniekiem tika arī 
no Live Rīga pārstāvjiem – Rīgas tūrisma attīstības 
biroja Mārketinga un komunikāciju direktora aigara 
smiltāna un Rīgas tūrisma informācijas centra vadī-
tājas sabīnes markus.

ekspertu komisija bija nolēmusi īpaši izcelt divus 
laureātus un papildus laureāta diplomam piešķīra 
vēl vienu – par to, ka objektu saimnieki rūpējas ne 
vien par savu klientu labsajūtu, bet arī par apkārtējo 
vidi un savu novadu. Šie diplomi tika siA “Resort 
management” atpūtas parkam “Lācītes” gulbenes 
novadā un siA “Mētras A” viesu namam “mētras 
māja” aizputē.

sākoties konkursa “Latvijas Labākais tirgotājs 2011” 
uzvarētāju apbalvošanai, Latvijas tirgotāju asociāci-
jas prezidentam Henrikam danusēvičam un vakara 
vadītājam valteram krauzem palīgā nāca arī Misters 
Latvija 2010 edvīns Ločmelis no gulbenes un Mis Foto 
Latvija Lelde paulsone no Jelgavas. īsi pirms tam tika 
izlozēta “HL display” balva – veikala aprīkojums 500 
latu vērtībā. Šo balvu “HL display” vadītājs oskars 
sarkisjans pasniedza kancelejas un biroja preču vei-
kalam “vidzemes papīrs” valmierā.

kompetentās žūrijas augstāko novērtējumu izpelnījās 
un papildus uzvarētāja diplomam mākslinieka Aināra 
sila radīto galveno balvu saņēma pieci uzņēmumi:

siA “Moin”•	  restorāns “boutique Hotel & 
restaurant mama” jūrmalā,
siA “bodo”•	  kafejnīca “Lidojošā varde” rīgā,
siA “damps” •	 veikals “avokado” rīgā,
siA •	 “tele 2” veikals bauskā,
siA “Jelgavas pils aptieka” •	 mākslas un stila salons 
“Pils Putns” jelgavā.

LtA prezidents Henriks danusēvičs visiem uzņē-
mumiem teica lielu paldies par uzdrīkstēšanos pie-
dalīties valsts mēroga konkursā, tādējādi apstiprinot 
savu gatavību darboties ar saukli “izvēlies labāko!” un 

PeLnījuŠi atzinību
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akceptējot pircēja izvēli iepirkties, paēst vai izmantot 
pakalpojumus Latvijas labākajos tirdzniecības noza-
res objektos.

gulbenes novada domes priekšsēdētāja sandra 
daudziņa, sveicot gan “savējos” no gulbenes puses, 
gan arī visus pārējos konkursa dalībniekus, sacīja: 
“Tirgotājiem dzīvot un strādāt droši vien nav kļuvis 
vieglāk, jo nemitīgi pieaug to instanču un dienestu 
skaits, kas pārbauda, kā arī nemitīgi pieaug prasības un 
mainās noteikumi. Taču tirgotāji bijuši izmanīgi ļaudis 

visos gadsimtos un iemācās ne tikai izpildīt, apiet un 
apmierināt visas prasības, bet arī gan augt savā attīs-
tībā, gan paaugstināt apgrozījumu. Manuprāt, īpaši 
beidzamajā laikā tirgotāji arī uzlabojuši attieksmi pret 
klientu, paaugstinājuši savu kultūras līmeni un ētiku. 
Tirgotāji jau zina – pircējiem un pārbaudītājiem vienmēr 
ir taisnība.” s. daudziņa veltīja atzinīgus vārdus arī 
Latvijas tirgotāju asociācijai: “Vēlu izturību asociāci-
jai, saturot visus tirgotājus kopā, aizstāvot un reizē arī 
ceļot kādu saulītē. Īpaši paldies par šiem skaistajiem 
pasākumiem. Manuprāt, tirgotāji ļoti pelnījuši, ka tiek 
novērtēti. Un tirgotājiem novēlu jaunas idejas un lai ir 
spēks tās īstenot!”

Muzikālie priekšnesumi bija dziedātājas Anmary 
un kristapa krievkalna ziņā. LtA prezidentam H. 
danusēvičam pasākumu vadīt palīdzēja valters 
krauze – pazīstamais šovu vadītājs un humorists, 
tagad arī “balss” Latvijas Radio raidījumā “kā labāk 
dzīvot?”.

konkursam ir arī jauna aktualitāte – darbu sākusi 
mājaslapa www.labakais.lv, kur apkopota informāci-

ja par dalībniekiem, kā arī bija nodrošināta iespēja 
balsot par sev tīkamāko tirgotāju. Mājaslapā izvei-
dota ērta labāko tirgotāju meklēšana pēc dažādiem 
kritērijiem – objekta tipa un reģiona. Šeit atrodami 
arī konkursa iepriekšējo gadu rezultāti. Šo jaunumu 
izstrādājis uzņēmums “Retailbaltic”, kura īpašnieks 
zulfukars tosuns arī bija konkursa apbalvošanas 
ceremonijas viesu pulkā.

savukārt divas nedēļas vēlāk – 23. februārī – svinīgā 
ceremonijā vides aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijā tika apbalvoti Latvijas labākie zaļie 
uzņēmumi – nominācijas “videi draudzīgs tirgotājs 
2011” laureāti.

Šī nominācija izveidota ar mērķi stimulēt tirgotājus 
ievērot videi draudzīgu komercdarbību, kas vērsta 
uz ilgtspējīgu attīstību, un veicināt tirgotājus veidot 
videi draudzīga uzņēmuma vadību. Latvijas tirgotāju 
asociācijas partneri šā konkursa rīkošanā ir Latvijas 
tirgotāju kamera, “zaļā josta”, vARAM un Lps.

konkurss norisinājās jau ceturto gadu pēc kārtas, un 
tajā tika vērtēti tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpo-
jumu sniegšanas uzņēmumi astoņās grupās – veikali, 
tirdzniecības centri, aptiekas, degvielas uzpildes sta-
cijas, ēdināšanas objekti, skaistumkopšanas saloni, 
viesnīcas, sporta un atpūtas centri.

konkursa ietvaros, apsekojot tirgotājus visā Latvijā, 
uzņēmumi tika vērtēti pēc vairākiem vides saglabā-
šanā nozīmīgiem kritērijiem, piemēram, vai objektā 
izmanto energoefektīvu apgaismojumu, videi drau-
dzīgus uzkopšanas līdzekļus, vai un kā tiek siltinātas 
telpas, šķiroti atkritumi, vai ikdienā izmanto videi 
draudzīgus kosmētiskos līdzekļus, vai paredzēta elek-
trisko un elektronisko iekārtu nodošana, vai pircējam 
tiek piedāvāta iespēja lietot biodegradējamu iepako-
juma materiālu u.c.

Apbalvošanas ceremonijā laureātus un klātesošos 
sveica vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs edmunds sprūdžs. balvas, zaļo jostu un dip-
lomus pasniedza Latvijas tirgotāju asociācijas prezi-
dents Henriks danusēvičs un biedrības “Latvijas zaļā 
josta” valdes priekšsēdētāja velga vilciņa.

“videi draudzīgs tirgotājs 2011” laureāti:

siA “beātus” • kafejnīca “solo” cēsīs,
siA “b.M. skujnieki” • brīvdienu māja “skujnieki” 
Ķesterciemā, engures novadā,
siA “biko-Lat” • bikoLat tirdzniecības vieta rīgā,
siA “grāmatu nams • “valters un rapa”” veikals 
rīgā,
siA “Jūrmalas promenāde” • krogs “alus krodziņš” 
jūrmalā,
A/s • “Preses apvienība” veikals nr. 267 Limba
žos,
siA “viNUM” • veikals “vinum” rīgā.
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darba ritmu organizējošs uzraksts uz priekšnieka 
durvīm: “ienāc klusi, runā skaidri, prasi maz un ātri 
pazūdi!”

J J J
“playboy” plāno jaunu izdevumu precētiem vīrie-
šiem. katru mēnesi žurnāla atvērumā būs viena un tā 
pati sieviete.

J J J
Autobuss strauji bremzē, un kāds gados vecāks pasa-
žieris pieķeras pie līdzās esošās dāmas pleca. dāma 
noskaišas:
– vai jūs nevarētu turēties pie kaut kā cita!?
– ko jūs, cienītā! Lūdzu, nekārdiniet mani!

J J J
par to, ka pie ipiķiem atrastie kauli pieder sunim, pār-
liecinājās arheologs bērziņš. tagad viņš ārstē kodu-
mus un rūgti nožēlo, ka aizticis svešu ēdienu.

J J J
psihiatri apgalvo, ka katrs ceturtais cilvēks esot garīgi 
nelīdzsvarots. iedomājos trīs savus draugus – ar vi-
ņiem it kā viss ir kārtībā! Hm... kāds no tā izriet seci-
nājums??

J J J
sievasmātei drīz dzimšanas diena. znots prasa:
– Nu, ko tad tev uzdāvināt?
– Nezinu, varbūt kaut ko no elektroprecēm.
– varbūt elektrisko krēslu?

J J J
ekskursija pa atomelektrostaciju. Aiz stikla redzami 
divi vīrieši, tēpušies speciālos pretradiācijas kostī-
mos, kuri ļoti uzmanīgi pārvieto kādu mazu priekš-
metu. kāds jautā gidam:
– Atvainojiet, bet kas būs, ja viņi to nesamo nometīs? 
– principā jau nebūs nekas… vismaz 115 km rādiusā 
pilnīgi noteikti vairs nebūs nekā!

J J J
dēls, nedēļas beigās dodams tēvam dienasgrāmatu:
– tēt, tu tikai neuztraucies!
tēvs, vilkdams no biksēm ārā siksnu:
– Labi, dēls, bet tu tikai neapvainojies!

J J J
vēstuļu lappuse dārzkopības žurnālā:
– esmu kaislīgs dārznieks, taču nekādi nevaru atšķirt 
savu iesēto augu pirmos asnus no nezālēm. vai jūs 
varētu kaut ko ieteikt?
– izraujiet visu ārā. tas, kas augs pēc tam, noteikti būs 
nezāles.

J J J
“privātīpašums. Šauju bez brīdinājuma un roku bez 
mācītāja.”

- Ar ko programmētājs atšķiras no politiķa?
– programmētājam maksā par programmām, kas rei-
zēm strādā.

J J J
saruna ar nama pārvaldnieku.
– Man vannas istabā no krāna nāk ūdens.
– ko tad jūs gaidījāt?
– spriežot pēc pēdējā rēķina, vajadzētu būt konjakam.

J J J
– kāpēc tu šņabi sūc ar salmiņu?
– Ārsts teica turēties tālāk no glāzītes.

J J J
Meitene raud:
– kretīns tu tāds, visu jaunību tevis dēļ pazaudēju!
balss no virtuves:
– Meitiņ, pietiek runāt ar diplomu.

J J J
Makšķernieks lielās draugiem:
– pagājušajā svētdienā noķēru tādu līdaku! kā mana 
roka!
– beidz runāt muļķības! tik spalvainu līdaku nemēdz 
būt!

J J J
Ļoti, ļoti lēnīga sekretāre ļoti, ļoti lēnām raksta. Ap-
meklētājs nervozi jautā:
– Jaunkundz! vai jūs varat kaut ko izdarīt arī ātri?
– Jā! es ātri piekūstu.

J J J
Mūsdienās sievietes nēsā parūkas, krāso matus, iz-
manto liekās skropstas un nagus, veic figūras korekci-
jas, ādas savilkšanu, iešuj silikona ieliktņus… un žēlo-
jas, cik grūti mūsdienās atrast īstu vīrieti.

J J J
trīs veidi, kā saglabāt veselus zobus:
1. tīrīt tos divreiz dienā.
2. Reizi pusgadā iet pie zobārsta.
3. Nebāzt degunu citu darīšanās.

J J J
policists notvertam arestantam vaicā:
– kādēļ jūs bēgāt no cietuma?
– es gribēju precēties.
– Hm. Jums gan ir neparasts priekšstats par brīvību…

J J J
iegāju bārā un ilgi domāju, kas stiprāks – mans gribas-
spēks vai manas paģiras. izrādījās, ka tomēr gribas-
spēks. bet stiprākais jau vienmēr pažēlos vājāko…

J J J
- Jānīt, nerādi mēli! tā var ātri saslimt.
– Ar ko?
– Ar žokļa lūzumu un smadzeņu satricinājumu.



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

JAuNAis 
sTArPVALsTu LĪGuMs –

Kā TO iZMANTOT 
LATViJAs iNTeresĒs?

Jaunais starpvalstu līgums, kam sola pievienoties 27 Eiropas Savienības dalībvalstis (izņemot Čehijas Republiku 
un Apvienoto Karaļvalsti), ir domāts krīzes apturēšanai un turpmākai novēršanai. Par galveno krīzes iemeslu 
vecās ES dalībvalstis uzskata pārmērīgu aizņemšanos. Vairumam no tām ir pārlieku liels valsts parāds, ko grūti 
atdot. Īpaši kritiskā situācijā ir Grieķija, arī Portugāle, Itālija un Beļģija.

Latvijā krīzei bija pavisam citi iemesli. Parāds pirms krīzes mums bija viens no mazākajiem – kopā ar Igauniju un 
Luksemburgu mēs bijām tās dalībvalstis, kam krīzes sākumā parāds bija mazāks par 9% no iekšzemes koppro-
dukta (IKP).

Eiropā krīzi izraisīja Vācija, kas pati sistemātiski pārkāpa Māstrihtas kritērijus (parāda robeža ne vairāk par 60% 
no IKP un ikgadējais budžeta deficīts ne vairāk par 3% no IKP). Dienvidvalstis, vērojot Vācijas nesodāmību, nolē-
ma straujāk aizņemties. Tās ieguldīja maksimāli daudz līdzekļu infrastruktūrā. Latvija taupīja, un tās parāds bija 
minimāls. Bet rezultātā mums ir atpalikusi infrastruktūra, un mēs neesam pievilcīgi investoriem.

Krīzes sākumā Starptautiskais Valūtas fonds centās mūs padarīt atkarīgākus no aizdevumiem, tāpēc ieteica krasi 
samazināt ekonomiku un pēc iespējas vairāk aizņemties nebaltai dienai. Šo padomu rezultātā esam savu parādu 
pietuvinājuši bīstamajai robežai – 2011. gadu noslēdzām ar lielu parādu – 47% no IKP. Budžeta izraisītais parāds 
bija tikai 3,1% no IKP gadā. Kopā šai gadā palielinājām parādu par 12%. Ja tā turpināsim, tad jau šogad sasniegsim 
bīstamo 60% robežu.

Lai samazinātu parāda ietekmi, ir divi ceļi: pirmais – atdot parādu (pārtraucot attīstības finansēšanu), vienlaikus 
iesaldējot vai pat samazinot IKP; otrais – necensties samazināt parādu, bet attīstīt ekonomiku (palielināt IKP).

Pirmais ceļš pasliktina sociālo situāciju un rosina emigrāciju. Mēs to jau esam izmēģinājuši. Otrais ceļš Latvijai 
paver daudz labākas perspektīvas – nodarbinātību un sociālo rosību, iemeslu daļai no ārzemēs strādājošajiem 
atgriezties.

Latvijas interesēs ir nokļūt pēc iespējas lielākā ekonomiskā drošībā, vienlaikus audzējot ekonomiku. Lai to 
nostiprinātu, līdz ar pievienošanos starpvalstu līgumam jāpievieno protokols, kurā formulēti nacionālajām inte-
resēm atbilstoši stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes principi. Latvijai jāapsolās samazināt parāda attiecību 
pret IKP vismaz zem 40%, pretī saņemot iespējas investēt attīstībā.

Vecās ES dalībvalstis plaši izmanto šādu līgumu slēgšanas formu. Laiks arī Latvijai to iemācīties.
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TALKOsiM Pie uPĒM!

ilze Mutjanko

Kamēr pavasara siltums mūs vēl nelutina un arī sniegs tepat, tikmēr Lielā Talka nesnauž. Jau 11. februārī, 
kad mīnus 20 grādu sals koda degunā, Talkas komanda kopā ar laivotājiem, makšķerniekiem un citiem 
talkotājiem uzsāka Lojas upes sakopšanu Murjāņos. Talkošanā piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības 
pārstāvji.

Šādos laikapstākļos nebija viegli talkot, un visu paredzēto upes posmu vienā dienā neizdevās attīrīt, taču, 
tā kā talcinieku entuziasms saglabājās arī pēc darba, tad 26. februārī notika vēl viena talkošana, lai paveiktu 
darbu līdz galam.

Šogad Lielās Talkas centrā ir ūdens, tāpēc aktuāla arī ūdenstilpju 
sakopšanas programma. Šāgada aktivitātes ir tikai pats iesākums, 
un pēc Talkas dienas 21. aprīlī nekas nebeigsies, jo mērķis ir sakopt 
Latvijas mazās upes un ūdenstilpes. Sakopjot tās, mēs dosim iespēju 
laivotājiem braukt arī pa mazajām upēm, tādējādi piesaistīsim savam 
novadam tūristus. Ne mazāk svarīga ir arī maluzvejniecības izskaušana 
– jo vairāk cilvēku būs pie upēm, jo vairāk iespēju ziņot par neliku-
mībām, kas apdraud dabu. Šobrīd mazās upes caurbraukt apgrūtina 
sakritušie koki. Tad nu mūsu uzdevums ir likvidēt tos kokus un zarus, 
kas varētu traucēt laivotājiem.

Ziemas talkošanas ieguvums būs ne tikai attīrīti upes posmi, bet arī sapratne, ko nozīmē tīrīt upes. Šī pie-
redze tiks papildināta ar praktisko informāciju, lai varētu sagatavot rokasgrāmatu, kā pareizāk kopt ūdens-
tilpes. Tā noteikti noderēs visiem Talkas koordinatoriem un citiem aktīvistiem, kas organizēs savā teritorijā 
upju sakopšanu. Viens gan jāatceras – pirms ķerties pie krastu tīrīšanas un upes sakopšanas, tas jāsaskaņo 
ar zemes saimniekiem.

Lielās Talkas organizatori aicina visu Latvijas iedzīvotāju palīdzību, lai apzinātu piesārņotākās un sakoptākās 
vietas Latvijā! Atzīmēt šos punktus (līdz 10. aprīlim), pierakstot arī precizējošu informāciju, iespējams Lielās 
Talkas mājaslapas sadaļā Talkas vietas (http://talkas.lv/?page=638). Balstoties uz šo visu kopīgi izveidoto 
karti, arī tiks plānotas 21. aprīļa Talkas norises vietas.

Plašāku informāciju varat lasīt: www.talkas.lv, kā arī neskaidrību gadījumā sazināties ar Lielās Talkas ūdens-
tilpju sakopšanas programmas vadītāju Viesturu silenieku (29204713; viesturs.silenieks@gmail.com).
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Ziema brocēnu logos
Ojāra Martinsona foto

“LOGs”
Mazajā Pils ielā 1, rīgā, LV 1050, tālr. 6732 6634, 6750 8530 Par  brocēnu novadu un tā domes priekšsēdētāju ArVĪDu MĒTeru, kurš nepieļauj 

nesaimnieciskumu, jo pašvaldības mantu sargā kā savu, lasiet žurnāla 2.–8. lpp.


