
Amatas novada dome šonedēļ
nītaures pagasta “Lušēnos” ar 
tās saimnieces Gaidas Krūmiņas
laipnu piekrišanu  rīkoja 
sabiedrisko  apspriešanu, 
aicinot ierasties iedzīvotājus. 

Tēma par grants ceļa “Siši
– Ķēči” pārbūves iespējām  ir ak-
tuāla tieši Nītaures pusē dzīvojo-
šajiem. Kopš grants ceļš no valsts
piederības nonācis pašvaldības
pā rziņā, nevienam no pašvaldības
un arī nevienam no iedzīvotājiem,
kuriem tas ikdienā jāizmanto, nav
šaubu, ka  grantētais segums pār-

būvējams. Valsts, vēl būdama at-
bildīgā par šo ceļu, īsto brīdi ir
nokavējusi. Iedzīvotājiem brauk-
šanas apstākļi kļuvuši sarežģīti,
pat bīstami. 

Sabiedrisko apspriešanu Amatas
novada pašvaldība izsludināja,
gatavojot projekta iesniegumu par
ceļa pārbūvi. Ministru kabineta
noteikumi  paredz, ka pašvaldības
var saņemt valsts vai Eiropas
Savienības atbalstu uzlaboju-
miem lauku apvidos, ja pašvaldī-
ba   piedalās   projektu konkursā.
Viens no konkursa kritērijiem -
vai iedzīvotāji paši izrādījuši  ini-
ciatīvu un ir vienās domās ar  paš -
valdības plāniem. 

Par gatavošanos sabiedriskai ap-
spriešanai stāsta Amatas  pašval-
dības projektu vadītāja Zane

Pīpkalēja: "Mums, apspriešanas
rīkotājiem, bija liels pārsteigums,
ka sanāca tik daudz - 28 cilvēki.
Ļoti labs rādītājs  lauku iedzīvotā-
ju interesei." Speciāliste iedzīvo-
tāju izrādīto līdzdalību saista ar
problēmām, kādas ikdienā Ama -
tas novadā rada pārvietošanās pa
grantētiem ceļiem.  

Taču  cilvēku aktivitāte, aicinot
piedalīties apspriešanā, šoreiz ro-
sināta īpaši. "Zvanīju visiem zem-
niekiem un citiem iedzīvotājiem,
kuri ikdienā brauc pa šo ceļu, aici-
not atnākt uz apspriešanu," saka
Zane Pīpkalēja.  Viņa ievērojusi -
nereti plašā reklamēšanās vietējā
avīzē vai pašvaldības biļetenā,
novada mājas lapā internetā ne-
dod  gaidīto rezultātu. Cilvēki ne-
jūtas uzaicināti. "Šajā gadījumā
zvanam no pašvaldības, uzaicinot
vēlreiz izstāstīt problēmas būtību,
cilvēki atsaukušies.  Esam secinā-
juši, ka lauku teritorijās personīga
uzaicināšana ir svarīga," stāsta
Z.Pīpkalēja. Sabiedriskā  apsprie-
šana bija  sarīkota ārpus Nītaures
ciemata, mājās, kas ir tieši pie
pārbūvējamā ceļa.q
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Lappusi sagatavojusi mairita KaņePe

Kas jūs neapmierina un
būtu maināms Liepā?

ilze DuBiņa ar vīru iegādājušies
dzīvokli Liepā, lai tajā varētu pārlaist
gada aukstāko laiku. Pašu saimnie-
cība ir Mārsnēnos. Kad dienas ātri
satumst, laukos esot grūti. ar silto
dzīvokli Ilze ir apmierināta, bet ļoti
sarežģīti ir pārbraukt, pārvest vaja-
dzīgo uz Liepu, jo satiksme ar
Mārsnēniem slikta.

anita ŽeloVa ievērojusi, kā
Liepā pieaudzis tūristu skaits, kopš
var apmeklēt tuvējās Līču - Laņģu
klintis. Tūristi ienes dzīvību ciemā,
jo citādi Liepā tā apsīkusi. Tūristi kā-
jām iet  caur ciemu uz nākamo da-
bas objektu. Gājēju ceļš cauri Liepai

ir tik saplaisājis, ka katram var aiz-
ķerties kāja. 

jānis Krastiņš Liepā nevar pa-
likt visu nedēļu. viņš šeit ierodas no
pilsētas, un satiksme ar pilsētu ir ļoti
laba. Par aktuālāko problēmu Liepā
Jānis nosauc to, kā pašvaldība atri-
sinās namsaimnieka atrašanu.

inga BuKoVsKa vērtē, ka iedzī-
votājus, kuriem ir dzīvokļi Liepas
centrā, visvairāk uztrauc tas, ka pa-
švaldība  vairs nevēlas uzņemties
atbildību par daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanu. Cilvēki neticot, ka
citi ieteiktie apsaimniekotāji būs la-
bāki. viņa domā, ka pakalpojums
būs dārgāks.
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viedokļi

Amatas novada pašvaldība pirms
kāda laika izstrādāja izglītības
stratēģiju. Tā ietvēra  rīcības 
plānu, kā turpmāk darboties 
pašvaldības uzturētām izglītības
iestādēm.  

Stratēģija tika veidota laikā,
kad  starp pašvaldībām un Izglītī -
bas un zinātnes ministriju  veido-
jās arvien atšķirīgāki  uzskati par
skolu pastāvēšanu.  Tie atšķīrās
jautājumos,  kur un kādām pamat-
skolām un vidusskolām vēlams
turpināt darbu.  
Amatas novadā izglītības stratē-

ģijas apspriešanas sanāksmes  ie-
dzīvotājus aicināja pulcēties katrā
pagastā. "Protams, skolu direkto-
rus ļoti interesēja, kas turpmāk
būs ar  iestādi, kas stratēģijā tiks
ierakstīts. Arī iedzīvotājiem kaut
kas no šī jautājuma interesēja, bet
pārāk daudzi jau uz rīkotajām ap-

spriešanām, lai iepazītos un iz-
teiktos par  pašvaldības iecerēm,
neatnāca. Taču nevar teikt, ka in-
teresentu nebija nemaz," atceras
Amatas novada domes priekšsē-
dētāja Elita Eglīte un turpina:
"Cita lieta, kad, vadoties pēc  iz-
glītības stratēģijas, sākās skolu
reorganizēšana. Tad gan iedzīvo-
tāji, kuri bija tieši saistīti, sāka ak-
tīvi iesaistīties. Tā notika Sku -

jenes pagastā. Iedzīvotāji, izlasī-
juši laikrakstā "Druva", ka atbil-
stoši izglītības stratēģijai vienu no
pagasta skolām pašvaldība reor-
ganizēs, no tiesas satraucās. Paš -
valdība sāka saņemt virkni pār-
metumu arī par to, ka nav notikusi
apspriešanās ar cilvēkiem. Paš -
valdības lēmuma kritizēšanā cil-
vēki iesaistījās jo aktīvi, pat  tie,
kuriem bērni skolā neiet." Sēr -
mūkšu pamatskolas reorganizāci-
jas laikā notika vētrainas diskusi-
jas.

Pieredzējušie pašvaldību vadī-
tāji zina teikt, ja pašvaldība aicina
iedzīvotājus apspriest kādas kon-
krētas iestādes darbību, tad iedzī-
votāji vienmēr interesējas. Ja paš -
valdība aicina apspriest izstrādāto
stratēģiju   novadā, tad iedzīvotāju
interese līdzdarboties ir krietni
mazāka. 

"Normatīvie dokumenti, tādi kā
pašvaldības rīcības plāns,  iedzī-
votājiem nešķiet pārāk interesan-
ti," secina Elita Eglīte no piere-
dzes, strādājot vēlētā amatā. q

liepas pagastā rodami aktīvi cil-
vēki dažādās paaudzēs. viņus paš -
valdība novērtē, izceļot  individuālo
devumu.  valsts svētkos  pašvaldība
vēlas pagodināt  aivaru vilni, kurš
daudz ieguldījis  novadpētniecībā.
a.vilnis pētījis  ķieģeļu ražošanu
Liepas pagastā vēl ilgi, pirms celta
rūpnīca "Lode". vēsture apkopota, un,
aktīvi darbojoties, stāstot par 
pagasta vēstures notikumiem, cilvēki
uzzina vairāk. Pagasta svētkos bija vi-
ņa veidota izstāde "Kieģeļniecības
vēsture".
Sieviešu klubiņš "Brigita" - aktīvas

pensionāres, kuras gan izteic savu
viedokli pašvaldībai par norisēm

Liepā, gan rīkojas arī pašas, - aicina 
iedzīvotājus, piemēram,  sakopt kādu
vietu pagastā, izveidot puķu dobi.

"Iedzīvotāju grupas, kuras pašval-
dībai ir vislabāk sasniedzamas un arī
atsaucas idejām, ir jaunās māmiņas
un seniori," tā secina Priekuļu novada
domes priekšsēdētāja Elīna
Stapulone. "Liepā pēdējos gados ir
mainījies iedzīvotāju sastāvs. viņi kļu-
vuši aktīvāki. Šobrīd apspriežamies ar
iedzīvotājiem par bērnu rotaļu lauku-
miem divās novada vietās - Liepā un
Jāņmuižā. Bērnu mammas aktīvi 
pauž savu viedokli. Izskatās, ka Liepā
taps lielāks un dārgāks rotaļu lau-
kums, mērot iztērēto summu uz vienu
iedzīvotāju, nekā sākumā plānojām,"
pārdomās dalās novada vadītāja.q

Ja interese par vēlu

Iedzīvotāji saka: “Jā!” 
Individuālas 
iniciatīvas Liepā

Sabiedrības līdzdalības iespējas pašvaldībā

attīstības plānošanas procesā:
lkonstatējot problēmu, kas  risināma;
lpiedaloties attīstības plānošanas dokumenta izstrādē;
lpiedaloties lēmuma pieņemšanā  kopā ar lēmējinstitūciju.

Piedalīšanās  darba grupās: 
lsabiedriskās  apspriedes laikā;
liesaistoties diskusiju grupās, forumos;
liesaistoties sabiedriskās domas aptaujās.

Piedalīšanās iespējas rakstiski:  
lsniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu 
tā izstrādes stadijā;
lsagatavojot atzinumu attīstības plānošanas dokumentam, 
pirms tas apstiprināts;
lsniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijai.

Dalība tiešā formā:
lpiedaloties pašvaldības domes sēdēs, komitejās 
un komisijās, ievērojot likumā noteikto kārtību;
ldalība citās institūcijās  atbilstoši tajās noteiktajai lēmumu 
pieņemšanas kārtībai.

nBija Valsts nozīmes ceļš. amatas novada pašvaldība šo “siši - Ķēči” grants ceļu nītaures pagastā pār-
ņēma un gatava rekonstruēt, lai vietējie iedzīvotāji varētu braukt droši visos gadalaikos.
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Ja pašvaldība aicina 
apspriest izstrādāto
stratēģiju novadā, tad
iedzīvotāju interese
līdzdarboties ir krietni
mazāka. 


