
atšķirīgu pieeju izvēlējies
madonasnovads, ko pērn
reformas ietvaros papildināja
Ērgļu, Cesvaines un Lubānas no-
vads, kas tagad pārtapuši par ap-
vienību pārvaldēm. Jaunajā
Madonas novadā turpina pastāvēt
minēto pārvalžu mājaslapas, iz-
nākt informatīvie izdevumi. Tāpat
turpina pastāvēt arī daudzu
Madonas novadā ietilpstošo pa-
gastu tīmekļvietnes un informatī-
vie izdevumi. 

Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vecākā sabied-
risko attiecību speciāliste Ilze
Riekstiņa stāsta, ka domes deputā-
ti diskutējuši par šo jautājumu, to-
mēr rezultātā pieņemts lēmums vi-
su saglabāt, ja reiz tas ir svarīgi
vietējās identitātes saglabāšanai:
“Taču visi novada iedzīvotāji sa-
ņem arī novada centrālo izdevumu
“Madonas Novada Vēstnesis”.
Runājot par mājaslapām, tur vēl-
mes ir dažādas, bet, domāju, laiks
visu saliks pa vietām un mado -

na.lv kļūs par galveno novadā.
Taču šobrīd viss turpina pastāvēt,
nav lemts par kāda izdevuma, mā-
jaslapas slēgšanu. Jādomā, kā visu
integrēt, kā panākt, lai ir līdzība,
kas liecinātu, ka šis ir viens no-
vads, lai arī ir vairāki izdevumi.” 

Tātad daudzos pagastos dzīvojo-
šie saņem divus izdevumus, vienu
no pagasta vai  apvienības pārval-
des un otru - visa novada. Jautāta,
vai nerodas kāda pretruna, ka vie-
nā pašvaldībā ir tik daudz izdevu-
mu, I. Riekstiņa norāda, ka ofi-
ciāls izdevums “Madonas Novada
Vēstnesis” jau ir tikai viens, pārē-
jie pastāv, jo ir entuziastu vēlme
tos izdot. To nedara pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa, bet
pārvalžu, pagastu speciālisti, kuri
savu iespēju robežās uztur arī vie-
tējās mājaslapas. Arī finansējums
šim mērķim tiek ieplānots pagastu
pārvalžu budžetos. 

“Mēs monitorējam situāciju, ir
saprotams, ka pagastos, pārvaldēs
trūkst cilvēku resursu, kuri var
kvalitatīvi rūpēties par saturu, tā-
pēc gādājam, lai centrālajā mājas-

lapā un izdevumā būtu tā aktuālā
informācija, kas svarīga ikvienam
novada iedzīvotājam. Pagastu dar-
biniekiem vienmēr atgādinām, ja
ir kāda informācija, ko vērts zināt
visam novadam, lai sūta mums.
Iespējams, kāda informācija kād-
reiz dublējas, bet tas gadās reti, jo
lokālajos izdevumos pārsvarā ir
izteikti lokāla informācija,” saka I.
Riekstiņa. q

viskrasāk jautājumu ri-
sināja jaunajā vaLmie-
rasnovadā, kurā admi-
nistratīvi teritoriālās reformas
rezultātā apvienojās Valmiera
un septiņi novadi: Beverīnas,
Burt nieku, Kocēnu,
Mazsalacas, Naukšēnu,
Rūjienas un Strenču. Tur no
2021.gada 1.jūlija beidza pa-
stāvēt bijušo novadu informa-
tīvie izdevumi, arī mājaslapās
jauna informācija vairs netika
ievietota, bija vien lasāms, ka
no 1. jūlija oficiālā Valmieras
novada pašvaldības mājasla-
pa ir valmierasnovads.lv un
tajā tiks publicētas visas ak-
tualitātes.

Valmieras novada Zīmol -
vedības un sabiedrisko attie-
cību nodaļas vadītāja Kristīne
Melece pastāstīja, ka jautā-
jums risināts laikus, arī
Sabiedrisko attiecību nodaļa
no jūlija sākusi strādāt cen-
tralizēti: “Sadarbībā ar
Vidzemes Augstskolu tika iz-
strādāts pārvaldes modelis,
kas komunikāciju piedāvāja
skatīties centralizēti, nevis lo-
kāli. Tāpēc uzreiz arī sākām
plānot, ko darīsim kā vienots
novads. Likumdošana nosa-
ka, ka novadā ir viens infor-
matīvais izdevums, un to at-
tiecinām arī uz interneta viet-
ni. Tika izveidota vienota mā-
jaslapa, bijušo novadu mājas-
lapas tiek pakāpeniski slēg-
tas.” 

Izmaiņas notikušas arī
Sabiedrisko attiecību nodaļas
darbā. Darbinieki nestrādā lo-
kāli kādai apvienības pārval-
dei, bet katrs nodaļas speci -
ālists atbild par savu jomu,
visiem kopīgi komunicējot
novada stratēģiskos jautāju-
mos. Visi informatīvie kanāli
arī tīmeklī ir centralizēti, iz-
ņemot to, ka bijušo novadu
feisbuka konti turpina darbu
kā apvienību pārvalžu konti,
tos koordinē Sabiedrisko at-

tiecību nodaļa.
“Iespējami ātrāk gribējām,

lai iedzīvotājiem ir vienotā
novada sajūta, pat ja sākumā
tas pārāk neinteresē, lai ir
pieejama informācija, kas no-
tiek novadā kopumā, nevis
par šaurām, lokālām norisēm.
Izdevumā informāciju ne-
esam sadalījuši pa pārval-
dēm, pilsētām, bet pa tema-
tiskajiem blokiem: saimnie-
ciskie darbi, vide, izglītība,
kultūra. Vienīgi, ja jautājums
skar kādu konkrētu saimnie-
cisko darbu, piemēram, ceļu
remonti, tad sadaļā “Saim -
nieciskie darbi” atsevišķi iz-
dalām apvienību pārvaldes.
Bet, ja, piemēram, Naukšē -
nos remontē skolu, to liekam
izglītības sadaļā. Šāds risinā-
jums iedzīvotājiem ļauj uzzi-
nāt, kas notiek novadā kon-
krētajā jomā. 

Nesaku, ka iedzīvotājiem
tas uzreiz bija viegli pieņe-
mams, bet izvēlējāmies šādu
risinājumu, lai rosinātu sa-
prast, ka esam viens novads
un attīstību plānojam visā te-
ritorijā. Šobrīd notiek iedzī-
votāju aptauja, jautāsim, kā
viņi vērtē informatīvo izde-
vumu, tā saturu,” stāsta K.
Melece.    

Jautāta, vai nav saņemti
pārmetumi, ka tā zūd lokālā
identitāte, K. Melece skaidro,
ka ir daudz citu instrumentu,
kā plānots stiprināt lokālo
identitāti. Viena no iecerēm ir
sākt informatīvajā izdevumā
rakstu sēriju, lai iepazīstinātu
novada cilvēkus ar to, ar ko
īpašs katrs pagasts, katra pil-
sēta. 

Novada pašvaldības infor-
matīvais izdevums ir krā-
sains, iznāk uz 32 lappusēm.
K. Melece stāsta, ka ir mai-
nīts formāts, tagad izdevums
iznāk A4 formātā: “Ņēmām
vērā iedzīvotāju teikto, ka lie-
lais formāts grūti lasāms, vi-
ņiem labāk patīk šāds – žur-
nāla variants.” q

Pērn notikušajā administratīvi
teritoriālajā reformā Limbažu
novadam tika pievienoti
Salacgrīvas un Alojas novadi. Šo
divu novadu informatīvo izdevu-
mu pēdējie numuri iznāca pērn jū-
lijā,    no augusta par visu visā no-
vada teritorijā informē “Limbažu
Novada Ziņas”. Minēto novadu
mājaslapās rodama informācija,
ka no 01.01.2022. tur informācija
netiek atjaunota un papildināta un
aktuālajai informācijai var sekot
Limbažu novada pašvaldības ofi-
ciālajā tīmekļvietnē limbazuno-
vads.lv.

Limbažu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas va-
dītāja Ilga Tiesnese uzsver, ka ir
tikai saprotami, ja vienam nova-
dam ir viens informatīvais izde-
vums, kurā raksta par visā  pašval-

dībā notiekošo, uzsverot katru no
bijušajām administratīvajām teri-
torijām: “Pēdējie informatīvie iz-
devumi Alojā un Salacgrīvā iznā-
ca mēnesi pēc reformas, jo nāka-
majiem numuriem Alojā vairs ne-
bija paredzēti finanšu līdzekļi, bet
es biju Informācijas nodaļas vadī-
tāja Salacgrīvā,  uzskatīju, ka nav
pareizi tērēt budžeta līdzekļus, iz-
dodot vēl savu izdevumu, ja reiz
esam vienā novadā un ir “Lim -
bažu Novada Ziņas”.    Vienmēr
esmu uzskatījusi, ka pašvaldības
informatīvā izdevuma galvenais
uzdevums ir ziņot par pašvaldības
pieņemtajiem lēmumiem un veica-
majiem darbiem. Tam nav jābūt
laikrakstam, kas raksta par ikdie-
nas notikumiem, izklaidi, dzīves-
stāstiem, tam ir reģionālie laikrak-
sti.” 

Stāstot pat aktivitātēm tīmeklī,

I. Tiesnese informē, ka Alojas un
Salacgrīvas bijušo novadu mājas-
lapās informācija vairs netiek pa-
pildināta, bet katrai no šīm terito-
rijām ir saglabāts feisbuka konts:
“Cilvēki ir lokālpatrioti, viņus vis-
pirms interesē, kas notiek viņa ko-
pienas teritorijā, un feisbuks ir tas
informatīvais kanāls, caur kuru
cilvēkus visātrāk var sasniegt. Šos
kontus uztur novada Sabiedrisko
attiecību nodaļa, bet dažām pagas-
tu pārvaldēm ir vēl savi konti, tie
ir arī dažādām iestādēm, skolām,
un tos uztur vietējie aktīvisti.
Šobrīd cenšamies apzināt visus
kontus, kas ir saistīti ar pašvaldī-
bu, jo vēlamies, lai dalās ar visiem
nozīmīgu informāciju, ko publicē-
jam novada galvenajā feisbuka
kontā vai pašvaldības mājasla-
pā.” q

Vairākkārt jau rakstīts, 
ka no šī gada Cēsu 
noVadā sāks iznākt 
vienotais izdevums “Cēsu
novada Vēstis”, kas būs 
16 lappušu biezs, pilnībā
krāsains, un katrai 
apvienības pārvaldei 
plānots savs atvērums.

skaidrojot, kāpēc pāreja no-
tika tikai no šī gada, Cēsu novada
pašvaldības Komunikācijas un
klientu servisa pārvaldes vadītājs
Kārlis Pots atgādina, ka Cēsu no-
vadā apvienību pārvaldes līdz ga-
da beigām turpināja darbu ar bu-

džetu, kāds bija apstiprināts
pirms apvienošanās, arī darba or-
ganizācija vēl saglabājās, tikai
šogad sākās centralizācija.

Ja apvienību pārvalžu informa-
tīvie izdevumi neturpinās iznākt,
to mājaslapas būs aktuālas arī
turpmāk. K. Pots stāsta, ka tās
tiks arī uzlabotas, modernizētas,
lai būtu lasāmas arī viedtālruņos:
“Strādāsim, lai tās kļūst pārskatā-
mākas, noņemot sadaļas, kas
būs centralizētas novada oficiāla-
jā vietnē. Uzskatu, ka šie kanāli ir
saglabājami, jo iedzīvotāji tos lie-
to, uzturēšana neprasa lielus iz-
devumus. Ja cilvēks meklē infor-
māciju par konkrēto teritoriju, tas
būtu ērtākais veids, kā to viņam
nodot. 
Patlaban vēl apvienību vietnēs

atrodama informācija, kurai tur

vairs nav jābūt, bet to nevar mai-
nīt vienā dienā, pie šī ļoti apjomī-
gā darba regulāri strādājam. Kā
pirmās modernizēsim Pārgaujas
un Priekuļu apvienību pārvalžu
mājaslapas, un tad rindas kārtībā
citas. Svarīgi tās arī unificēt, lai ir
vienāds veidols, lai ir skaidrs, ka
tā ir Cēsu novada pašvaldības
pārvaldes mājaslapa.” 

K.Pots arī informē, ka šobrīd
kā novada centrālā mājaslapa ir
cesis.lv, bet turpinās darbs pie
jaunās mājaslapas cesuno -
vads.lv, kur būs rodama informā-
cija, kas attiecināma uz visu no-
vadu, savukārt pārējās septiņas
turpinās pastāvēt kā lokāli infor-
matīvās. q
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Plašāka pārstāvniecība 
internetā

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
JāniS GabrānS

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA Cēsu Druva”.

Februāra beigās iznāks vienotā informatīvā izdevuma “Cēsu
Novada Vēstis” pirmais numurs, un no šī gada vairs nav bijušo
novadu izdevumu, kas vēl pērn pēc 1.jūlija, kad izveidojās ap-
vienotais Cēsu novads, turpināja iznākt kā apvienību pārvalžu
izdevumi. Janvāra beigās kā īpašu pēdējo numuru izdeva
Jaunpiebalgā, iznākt turpina “Līgatnes Ziņas”, un janvāra numu-
rā teikts, ka nākamo lasītāji saņems 2022. gada 17. februārī.
Pārējās apvienību pārvaldes šogad izdevumus vairs neizdod.

Satraukumu, ka vietējo bezmaksas informatīvo izdevumu
vairs nav, “Druvai” izteikuši vairāki iedzīvotāji. Tāpēc centāmies
noskaidrot, kā jautājums risināts apkārtējos novados, un izrā-
dās, situācija ir ļoti atšķirīga. Dažviet jau 1.jūlijā novadā pāriets
uz vienotu izdevumu un mājaslapu, citur pārvalžu, pat pagastu
izdevumi un internetvietnes turpina pastāvēt joprojām.

“Druva” lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas skaidrojumu, cik informatīvo izdevumu drīkst izdot paš -
valdība.

Ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Jana
Jentkus paskaidroja, ka atbilstoši likumdošanas aktiem novadā
jābūt vienam informatīvam izdevumam: “Ja kolēģi saņem infor-
māciju, ka varētu būt kas vairāk, tiek vērtēts, vai šie izdevumi arī
pretendē uz pašvaldības informatīvā izdevuma formātu. Ja tas
tiek konstatēts, ministrijas speciālisti sazinās ar konkrēto pašval-
dību, lai pārrunātu situāciju.”

Svarīgākais - informētVienā 
pašvaldībā – 
viens izdevums

Gan novads, gan apvienība,
gan pagasts


