
7  l  2020. gada 15. janvāris

Pārliecinošs vairākums saka jā! 
administratīvi teritoriālajai reformai
  Tēma administratīvi teritoriālā reforma 
joprojām ir aktuāla. Par to neļauj aizmirst 
ne politiķi, ne plašsaziņas līdzekļi, tostarp 
arī mēs. Šajās dienās, dodoties pa Rīgas 
ielu un iegriežoties arī kādās iestādēs un 
veikalos, limbažnieku viedokli mēģinās 
izzināt žurnāliste Laila Paegle. Bet interne-
ta vidē tas jau darīts. Bez jautājumiem par 
gaidāmajām izmaiņām vēlējāmies arī no-
skaidrot, kādu atzīmi respondenti liek Lim-
bažu novada pašvaldības darbam. Sociālajā 
vietnē Facebook ievietotajā aptaujā savu 
viedokli izteica 101 cilvēks. Tas nav daudz, 
un, protams, var pavīpsnāt, ka tās rezultāts 
nav objektīvs. Tomēr iespēja izteikties bija 
dota, un droši vien ir labi, ka cilvēki aizdo-
mājas par savas pašvaldības vietu Latvijā, 
par tās darbiem, jo no tā atkarīga arī mūsu 
dzīve. Lielākā daļa no šīs aptaujas respon-
dentiem – 55 – dzīvo Limbažos, 35 citviet 
novadā, atbildes iesūtījuši arī pa kādam cil-
vēkam no kaimiņnovadiem. 
  Šoreiz vairākums no respondentiem – 
62,4% – teikuši pārliecinošu jā! tam, ka 
reforma nepieciešama. Lai paliek, kā ir, 
atbildējuši 27,7%, bet katrs desmitais atzi-
nis, ka viņš nezina, kā būtu labāk. Neviens 
nav teicis, ka viņu iecerētās pārmaiņas ne-
interesē. Liela daļa – 46,5% – piekrīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas piedāvātajam modelim, kur Alojas un 
Salacgrīvas novadu apvieno ar Limbažu. 
– Kādreizējais Limbažu rajons ļoti pre-
cīzi iezīmē, kādai jābūt novada teritori- 
jai, – teikts vienā no anketām. Nedaudz 
mazāk – 41,6% – tomēr balsotu, lai Lim-
bažu novads turpina darboties kā patstāvīga 
vienība esošajā teritorijas dalījumā. Minēti 
arī citi varianti – Limbažiem jāapvieno-
jas tikai ar Aloju vai arī: – Ieguvums būs, 
ja Limbažus pievienos kādam spēcīgākam 
novadam, piemēram, Salacgrīvas. Ir arī ie-
teikums veidot Valmieras apriņķi vai Alojas 
novadu pievienot Valmierai.
  Pirms 10 gadiem veikto administratīvi 
teritoriālo reformu vairums respondentu –  
44,6% – vērtē ar trijnieciņu – Iepriekšē-
jam Limbažu rajonam nebija ne vainas! 
Kāpēc vispār bija vajadzīgs tagadējais 

iedalījums? – retoriski jautā kāds no atbil-
dētājiem. Diezgan līdzīgs skaits toreizējai 
reformai liek divnieku (19,8%) un pat vie-
ninieku (18,8%). Ar četrinieku to novērtē-
juši 11,9%, bet 5% ar piecnieku. Aicinājām 
arī novērtēt Limbažu novada pašvaldības 
darbu. Arī še liela daļa – 46,5% – likuši trij-
nieku, četrinieku 20,8%, bet 6,9% vērtējuši 
augstāk – ar pieci. Daļai respondentu gan 
šķitis, ka pašvaldības darbs pelnījis div-
nieku (15,8%) vai pat vieninieku (9,9%). 
Bargi vērtēts! Lai arī daudzkārt no lauku 
apvidū dzīvojošajiem izskan, ka pašvaldī-
ba vairāk uzmanības pievērš pilsētai, tomēr 
respondenti acīmredzot uzskata, ka vēl par 
maz. Vairāk nekā trešdaļa pašvaldības vei-
kumu Limbažos novērtējuši uz trijnieku 
(35,6%), uz četri – 24,8%, uz pieci – 8,9%, 
ir arī tādi, kuri domā, ka pilsētā strādāts uz 
divi (20,8%), pat to novērtē ar vieninieku 
(9,9%).
  Kādus ieguvumus respondenti cer sa-
gaidīt, ja tiek īstenota solītā administratīvi 
teritoriālā reforma? Kādam šķiet, ka ar to 
mūspuses gadījumā tiks legalizēta reālā si-
tuācija. Tradicionāli tiek minēts – jo lielāki 
novadi, jo spēcīgāki un konkurētspējīgāki. 
Novadi valstī kļūs līdzvērtīgāki pēc iedzī-
votāju skaita, teritorijas lieluma, būs spējīgi 
veikt tiem paredzētās funkcijas. Gaidāma 
lietderīgāka finanšu plānošana. Samazinā-
sies administratīvās izmaksas – būs mazāk 
deputātu un ierēdņu un netiks bezjēdzīgi 
tērēta nauda amatiem, ko var optimizēt. La-
bāka kļūs īstermiņa un ilgtermiņa reģiona 
attīstības plānošana (infrastruktūra, izglī-
tība, veselības aprūpe) un būs potenciāls 
labākai pārvaldībai, ko radītu lielāka kon-
kurence uz pašvaldības amatiem. Ir cerības 
uz progresu ceļu sakārtošanā.
  Kādam šķiet, ka līdz ar reformu Limba-

žos pārstās veidot nevajadzīgos un smiek-
līgos rotācijas apļus. Ir tādi, kuri cer, ka šis 
pasākums, tā teikt, izpurinās vecos krabjus, 
būs citāds politisko spēku sadalījums no-
vada galvgalī. – Ieguvums būs, ja pēc nā-
kamajām pašvaldību vēlēšanām mainīsies 
novada vadība! – raksta kāds celtniecības 
sfēru pārzinošais. Viņaprāt, tieši vadība 
Limbažos vainojama pie tā, ka pašvaldības 
būvobjekti sadārdzinās par 20–30%.
  Lai arī lielākā daļa respondentu anketās 
izteikušies par pārmaiņām, tomēr gaidā-
majā procesā tiek saskatīts arī gana daudz 
zaudējumu. – Tā ir darbošanās imitācija. 
Cilvēku tracināšana, kas radīs nemieru. 
Būs arī pielāgošanās grūtības, – lasāms 
anketās. Limbažu novads zaudēs, ja tam 
atņems Skulti un Vidrižus. Jau rakstījām, 
ka šādu priekšlikumu novadu kartes pārzī-
mēšanai ieteikusi Nacionālā apvienība Visu 
Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. 
Kāds uzskata, ka reforma nesīs atkritie-
nu saimnieciskajā darbībā un pakalpoju-

mu pieejamībā tiem, kuri nedzīvo novada 
centrā. Katrs vilks naudas deķīti uz savu  
pusi – attīstība notiks tikai centrā, attālās 
teritorijas nīkuļos. Mazāka būs iedzīvotā-
ju pārstāvniecība deputātos. Politisko spē-
ļu dēļ tiks sašķelta sabiedrība. – Nedrīkst 
mākslīgi saplosīt tagadējos novadus, kuros 
ir gan ekonomiskās, gan kultūras saites. 
Tas neveicinās attīstību! – teikts kādā no 
anketām. Ir pesimisti, kuri uzskata, ka viss 
jau tāpat ir zaudēts…

*    *    *
  Neskatoties uz sabiedrības viedokļiem, 
reformas vilciens turpina savu gaitu uz 
mērķi. Saeimas Administratīvi teritoriālās 
reformas komisija sākusi vērtēt iesniegtos 
priekšlikumus par novadu reformas likum-
projektu. Pavisam iesniegti 335 priekšli-
kumi. Apmēram puse ir par likumprojekta 
tekstu, tos izskatīs vispirms, otra daļa – par 
pašvaldību teritorijām. 

Sagatavoja
Regīna TAMANE

Arī mūspuses kolektīvi gatavojas XII Latvijas  
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
  Šis Latvijā atkal ir Dziesmu svētku gads. 
No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā notiks XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ki, pulcējot tūkstošiem dziedātāju un de-
jotāju un citus mākslinieciskos kolektīvus 
no visas Latvijas. Vērienīgajam kultūras 
pasākumam, kas norisinās ik pēc pieciem 
gadiem, rosīgi gatavojas arī mūspuses bēr-
nu un jauniešu kolektīvi. Par gatavošanos 
svētkiem un pirms tam gaidāmajiem pasā-
kumiem runājāmies ar Limbažu Bērnu un 
jauniešu centra (BJC) interešu izglītības 
metodiķi Inu Sīli. 
  Viskuplākajā skaitā uz Rīgu pošas de-
jotāji – svētkiem gatavojas 27 kolektīvi. 
No Alojas novada – kultūras nama Avotiņš 
un Alojas Ausekļa vidusskolas Resgalīši, 
savukārt no Salacgrīvas novada – Salac
grīvas vidusskolas Vēverīšu četras vecuma 
grupas. Visvairāk kolektīvu, protams, ir no 
Limbažu novada. Svētkiem mācās pilsētas 
kultūras nama Saktiņas un Jampadrača, arī 
BJC Varavīksnes vairākas grupas. Tāpat 
dejas cītīgi apgūst Umurgas pamatskolas 
Varavīksne, Vidrižu pamatskolas Dejot-
prieks, Lādezera pamatskolas dejotāji, Viļ-
ķenes kultūras nama Trejdeviņi un Pāles 
kultūras nama Pērļupīte. Šomēnes dejo-
tājiem paredzēti divi kopmēģinājumi, bet  
3. martā Limbažu kultūras namā būs kon-
certs – priekšskate, kurā kolektīvi rādīs, kā 
apgūts svētku lielkoncerta Saule vija zelta 
rotu repertuārs. 3. aprīlis būs izšķirošais 

skates datums, kad visi dejotāji stāsies žū-
rijas priekšā. Pēc tam būs skaidrs, vai visi 
mūsu kolektīvi tiks uz Rīgu. I. Sīle preci-
zēja, ka, salīdzinot ar pērngadu, dejotāju 
skaits šajā mācību gadā ir nedaudz sarucis. 
Vairs nav Liepupes pamatskolas Liepupī-
tes, jo mainījies skolēnu sastāvs un pilnu 
kolektīvu vairs nevarēja izveidot, savukārt 
Lādezerā līdzšinējo trīs vecuma grupu vietā 
tagad ir divas.
  Svētkiem pošas arī trīs kori – visi no 
Limbažiem: sākumskolas 4.–6. klašu dzie-
dātāji, 3. vidusskolas 4.–10. klašu koristi un 
novada ģimnāzijas jauktais koris. Dziedātā-
jiem kopmēģinājumi paredzēti gan janvārī 
un februārī, gan vēlāk pavasarī, bet martā 
būs skates pirmā kārta un aprīlī – otrā. 
  Jau ierasts, ka svētkos savu māku rāda ne 
tikai dejotāji un dziedātāji, bet arī citi paš-
darbības kolektīvi. Īpašajā Latvijas bērnu 
un jauniešu simfonisko orķestru koncertā 
piedalīsies Krimuldas un Limbažu jaunie-
šu simfoniskais orķestris. Tāpat koncertiem 
Rīgā gatavojas gan Limbažu kultūras nama 
bērnu koklētāju ansamblis Kamenīte, gan 
Limbažu Mūzikas un mākslas skolas kok-
lētāji. Folkloras programmā Rotā saule, ro-
tā bite iesaistīsies Limbažu 3. vidusskolas 
folkloras kopa Kamolītis. Limbažiem ticis 
arī gods un atbildība 22. februārī uzņemt 
pie sevis Latvijas bērnu un jauniešu fol-
kloras kopu reģionālā sarīkojuma – skates 
dalībniekus. 

  Dažādas uzstāšanās svētku laikā Rī-
gā iecerētas arī skolēnu teātriem. Lai ie-
kļūtu svētku dalībnieku skaitā, teātriem 
jāsūta savi pieteikumi un izrāžu ieraksti 
vērtētājiem, kuri izraudzīsies atbilstošā-
kos. Pārbaudīt savu varēšanu un izrāžu 
kvalitāti mūspuses skolēnu teātri varēs jau  
13. martā, kad Limbažos atkal notiks tra-
dicionālais festivāls Saspēle. Nedēļu pēc 
tam festivāls Laimes lācis risināsies Sigul-
dā. Savukārt 23. un 24. aprīlī Valmierā būs 
plašais un populārais skolēnu teātru festi-
vāls … un es iešu un iešu…, kurā tiesības 
piedalīties ikreiz ieguvuši arī mūspuses 
kolektīvi. 
  Svētkiem gatavojas arī vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas pulciņi. No  
12. marta līdz 7. aprīlim Limbažu BJC būs 
izstāde Radi rotājot. Pēc tam žūrijas izrau-
dzītie labākie darbi aprīļa otrajā pusē būs 
apskatāmi Vidzemes izstādē Vaidavas kul-
tūras un amatniecības centrā, bet visvisla-
bākie tiks izstādīti svētku laikā no 6. līdz 
12. jūlijam Hanzas peronā. 
  Sava vieta svētku norisēs būs izglītības 
iestāžu instrumentālajiem un vokāli instru-
mentālajiem ansambļiem. Taču pirms tam 
notiks ikgadējais konkurss No baroka līdz 
rokam. Limbažos tas plānots 14. februārī, 
labākie kolektīvi pēc tam sacentīsies reģi
ona konkursā, bet uzvarētāji muzicēs svēt-
ku nedēļā Vērmanes dārzā. Tāpat atkal būs 
vokālās mūzikas konkurss Balsis. Limba-

žos tas iecerēts reizē ar konkursu No ba-
roka līdz rokam. Tad būs Vidzemes kārta 
Cēsīs, noslēdzošā III kārta notiks galvas-
pilsētā, un pēc tam veiksmīgākie uzstāsies  
8. jūlijā Latviešu Biedrības namā. Kā zi-
nāms, šajos konkursos allaž teicami startē 
BJC kapela Eži un vokālā grupa Pogas. 
Jāvēl, lai skan arī šogad 
  Šie būs otrie svētki, kad īpaša program-
ma paredzēta bērniem un jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām. Tai cītīgi gatavojas 
arī Limbažu novada speciālās pamatsko-
las dziedātāji un dejotāji. Viņi piedalījās 
arī iepriekšējos svētkos. Kā redzat, tad šis 
gads jaunajiem pašdarbniekiem būs ļoti 
piepildīts. Līdztekus šiem pasākumiem 
maijā Limbažos iecerēts gan novada  
1. – 4. klašu koru, arī ansambļu sadziedā-
šanās, gan, noslēdzot mācību gadu, deju 
kolektīvu koncerts. Dancotājiem tā būs ie-
spēja publikas priekšā izdejot Rīgas svēt-
ku repertuāru, savukārt mazo koristu un 
ansambļu koncerts pērn izdevās tik jauks 
un visiem patika, tāpēc to rīko arī šovasar. 
  Taču arī 2021. gadā tieši Limbažos gai-
dāms vērienīgs pasākums. – Mums uzticēts 
uzņemt tautas deju festivāla «Latvju bērni 
danci veda» dalībniekus. Iepriekšējoreiz 
Limbažos tas notika 2008. gadā, kad šeit 
pulcējās gandrīz 3000 dancotāju, – atce-
rējās I. Sīle. 

Laila PAEGLE

Limbažu novads paliek kā patstāvīga 
vienība esošajā teritorijas dalījumā

Limbažu novadam jāapvienojas ar 
tagadējo Alojas un Salacgrīvas novadu
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