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Sestdiena, 9. jūnijs 

Ceļā. 

 

Svētdiena, 10 jūnijs. 

Somijā Roveniemi pilsētā Arctic muzeja apmeklējums. 

Iepazīšanās ar Ziemassvētku vecīša pasaku zemi. Polārā loka šķērsošana. 
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 Pirmdiena, 11. jūnijs 

Tikšanās Hammerfest pašvaldībā. 

Hammerfest – „jaunā naftas pilsēta” 

 

Meridiānu piemineklis Hammerfestā  

 

Fuglenes”, Norvēģija. Pats galējais ziemeļu un tātad 

visa Strūves loka noslēdzošais punkts. Fuglenes 

uzskatāms arī par pašu populārāko un komerciālāko 

Strūves loka punktu, kura tūrisma rādītāji sasniedz jau 

ļoti ievērojamus ciparus ne vairs tikai Strūves loka 

kontekstā vien – ar apmēram 100 000 cilvēku gadā tas 

kļuvis par vienu no galvenajiem visas Hammerfestas 

tūrisma objektiem. Tieši šeit 1852. gadā tika pabeigta 

Strūves loka uzmērīšana un vēl pēc diviem gadiem, 

1854. gadā uzstādīts skaists piemineklis – Meridiāna 

kolonna. Polārajā naktī kolonna tiek izgaismota ar 4 

prožektori. 

 

 

 

                           

 

       
 

Ģerbonī baltais lācis, senāk te tie arī dzīvoja.  

Pilsētas vēsturē 3 melnie punkti 

1. 1800.gadā orkāns 

2. 1890.gadā ugunsgrēks, kas izplatījās no maizes ceptuves 

3. 2. Pasaules karš. 

 

Tikšanos vada kultūras un sabiedrisko attiecību vadītājs. 

Pilsēta dibināta 1789. gadā, pašlaik tajā dzīvo ap 5 tūkst iedzīvotāji. Komūnā 

iedzīvotāju skaits tuvojas 10 tūkstošiem. Tā ir vistālākā un vecākā pilsēta uz 

ziemeļiem Norvēģijā un atrodas vistuvāk Krievijai, veidojusies un attīstījusies kā 

tirdzniecības un zivsaimniecības un zivrūpniecības pilsēta. Šeit nevar dzīvot cilvēki, 

kas nav aktīvi! 

Ezers un kalns – aktīvās atpūtas vietas. Makšķerēšana. (nesen kāds makšķernieks 

notvēra 8kg smagu lasi) Ziemā izveidota slēpošanas trase. 

Pilsētā lielākais Ziemeļeiropas dzīvojamais komplekss uzbūvēts 1960.gadā 

zvejniekiem. Laiki mainījās, zvejas rūpniecība pārcēlās uz blakus pilsētu, līdz ar to 

strādnieki.  
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Hammerfest komūnā viena no lielākajām populācijām – sāmi, kuru senā 

nodarbošanās bija zivju nozveja. Mūsdienās sāmi iekļāvušies pilsētas kultūrvidē. 

Pilsētas centrā saglabājusies vēsturiskā iela ar dzīvojamām mājām, kuras 

uzbūvētas pēc Otrā Pasaules kara. 

Komūnu veido 3 salas, tās platība 847 km
2
. Pateicoties Snohvitas projektam Melkojā 

naftas ieguve Norvēģu un Barenca jūrā ir kļuvusi par galveno pašvaldības attīstības 

spēku. Šķidrās gāzes ieguve no 1980.gada. – Spānija un Francija lielākie sadarbības 

partneri. 

Administrācija 

Pašvaldībā strādā 913 darbinieki, visvairāk nodarbināto visa līmeņa izglītības iestādēs. 

Ir trīs administratīvie līmeņi: 

 Bērnu un jauniešu izglītība; 

 Kultūra un sabiedrība; 

 Veselība un sociālā aprūpe. 

Pašvaldības budžets: 

1. Ienākumi – 112 milj. EUR 

2. Izdevumi 109 milj. EUR 

No ienākumiem 52% veido nacionālie un vietējie nodokļi. Gada laikā 10% naudas līdzekļu 

aiziet iedzīvotāju slimību pabalstiem. Ienākumos 19% ir peļņas nodokļa daļa. Bez tam ir 225 

milj. Kronu aizņēmums un investīcijas.  

Darbības virzieni 

Pašvaldības divās salās strādā 500-600 strādnieki. Gāzes pārstrādes uzņēmuma būvniecība 

uzsākta 2002. gadā. Uzņēmums darbību sāk 2007. gadā, naftas rezervuāri 193 miljardiem m
3, 

celtniecībai iztērēti  7,6 mil EUR.. Pašvaldība gadā iegūst 20. milj. EUR no peļņas nodokļa. 

Tā ir pirmā sašķidrinātās gāzes ražotne Eiropā. Gāzes vada garums 143 km. 

Firmas paredz dubultot sašķidrinātās gāzes ražošanas apjomus 2 kārtā. Pašreiz notiek 

sagatavošanās darbi: 

 Priekšizpēte; 

 Ekonomiskie aprēķini; 

 Investīciju piesaiste sākot ar 2013. gadu; 

 Palielināt ražošanu ar 2018. gadu; 

 Jaunas rūpnīcas celtniecība; 

 Gāzes vada kopgaruma palielināšana; 

 Peļņas nodokļa maksājumu palielināšanās pašvaldībai. 

Projekts „GOLIAT”, to izstrādā Itālijas kompānija. Galvenie ieguvumi: 

 Investīcijas 28.6 miljardi kronu; 

 Izveidos 8 jaunas Olšofa platformas, kas nodrošina ražošanu, uzglabāšanu un 

eksportu; 

 Dos iespēju apgūt jaunus gāzes laukumus; 

 Pilsētā izvietos firmu ofisus; 

 Cels jaunu administratīvo ēku; 

 Veidosies darba vietas 150 – 200 strādājošiem; 

 Ienākumi pašvaldībai 300 milj. Kronu gadā; 

 Veicinās vietējo un reģionālo darbinieku rotāciju; 

 Turpinās iedzīvotāju skaita pieaugumu(viszemākais skaits 2000. gadā). 

Ko dara ar naudu? 

Pēdējos gados uzceltas divas skolas, katru gadu uzceļ pa bērnudārzam. Attīsta jauniešu centra 

darbību. Pilsētā uzcelts Arctic kultūras centrs. Pilsēta attīstās ļoti strauji. Pilsētas simbols divi 

polārlāči, protams, tie sen vairs šajā reģionā neuzturas. Pēdējos gados uzceltas divas skolas, 

katru gadu uzceļ pa bērnudārzam.  
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Pilsētu, lai aizsargātu pret savvaļas dzīvnieku postījumiem, apjož 12 jūdzes (19,31 km) un 4 

pēdas (1,22 m) augsts žogs. Pilsētas simbols divi polārlāči, protams, tie sen vairs šajā reģionā 

neuzturas. 

Mājām obligāti reserves izeja. Ir reizes, kad ziemā sniegs uz ielām tādā augstumā (ir pat līdz 

5m), ka var laternu stabu spuldzes apmainīt “uz zemes stāvot”. 

 

 

„BOTLEY” projekts.  

Nākotnes attīstībai, paredzēts realizēt līdz 2018. gadam. Pilsētā plānojas līdz 10,8 tūkst. 

iedzīvotāju. Nepieciešams strauji attīstīt alternatīvās enerģijas nozares: 

 Vēja enerģijas apguve; 

 Zemūdens straumju enerģijas piesaiste; 

 Melkojas naftas produktu pilnīga izmantošana; 

 Uzdevums risināt CO2 iznešu samazinājumu atmosfērā: 

 Jaunu, augstākas elektrokapacitātes elektrolīniju izbūve – 420kV; 

 Minerālu izstrādes rūpniecības attīstība, nozīmīgs Co(kobalts); 

 Jaunas lidostas izbūve; 

 Ceļu tīkla un kvalitātes uzlabošana; 

  Tuneļa izbūve, nodrošinās pilsētas centra atbrīvošanu no transporta plūsmas un 

iedzīvotāju drošību; 

 Samazināt vides piesārņojumu un toksisko vielu daudzumu. 

Pilsētas iedzīvotāji ir aktīvi, daudz sporto, iesaistās vietējos pasākumos, paši tos 

organizē. Iedzīvotāju skaits nepietiekams. 15% strādājošo ir no ārzemēm. Darbiem 

zivsaimniecībā, celtniecībā, naftas ieguvē ir sezonāls raksturs. 

 Bērni un jaunieši. 

Hammerfestā ir rekonstruētas 2 skolas. 

Katram bērnam ir nodrošināts bērnudārzs, ir jauniešu centrs. 

Plāno izmantot vēja enerģiju, straumes enerģiju. 

6 gadu laikā tiks uzsākta jaunas lidostas būvniecība. 

Nepieciešams uzlabot ceļu infrastruktūru. Izbūvēs tuneļa ceļus. 

Ieguvumi:  

1. ielās mazāk satiksmes; 

2. iedzīvotāju drošība; 

3. samazināts piesārņojums un troksnis ; 

4. mazinātas problēmas mašīnu novietošanai 

Nodarbošanās: 

10% jeb 1000 iedzīvotāji strādā pašvaldībā; 

Zvejniecība; 

Tirdzniecības bizness. 

Migrācija: 

Latvija, Lietuva, Krievija. Viesstradnieki strādā celtniecībā, gāzes rūpniecībā un 

zivsaimniecībā. 

Domi ievēl uz 4 gadiem. Nostrādājot valstī 4 gadus, var kandidēt vietējās pašvaldības 

vēlēšanās. 

Šobrīd premjerministrs ir no Darba partijas, bet paredzamas pārmaiņas – 

konservatīvā partija 

 

Norvēģijā pilsonību ārvalstu iedzīvotāji var saņemt pēc 3 – 4 gadu uzturēšanās, protams, ja 

vēlas. 



 9 

  
 

Pilsētas municipalitātes ēka. Pilsētas simbols divi Polārlāči. 

 

Nordkaps - 386 m augstā klints Eiropas galējos ziemeļos, kur vasarā saule 

nenoriet. Nordkaps mūs sagaidīja ar asu vēju un sīku lietu. Tikai uz brītiņu 

mākoņi pašķīrās, lai parādītu, ka patiešām esam zemes malā! Tas atrodas 

2000 kilometrus no Ziemeļpola un sargā mūsu kontinentu no Ziemeļu 

Ledus okeāna varenības 
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Otrdiena, 12. jūnijs. 

Tikšanās Altas pašvaldībā. 

 

Alta ir plašs reģions, iedzīvotāju skaits 20 tūkst. Pilsēta nosaukumu ieguvusi no fjorda 

nosaukuma. Pilsēta ir stratēģisks centrs, tās apkārtnē izvietotas armijas daļas. Apmēram ¼ no 

tiem līdz 17 gadiem. Stiprās puses: 

 Universitāte 2000 studenti; 

 Komunikācijas iespējas – ir osta un lidosta. Laba satiksme nepieciešama, jo tālu no 

citām apdzīvotām vietām. 

Iedzīvotāju nodarbošanās 

 Valsts sektorā(skolas, bērnudārzi, pārvalde); 

 Pakalpojumu sfērā; 

 Zivsaimniecība – galvenais lašu audzēšanas reģions, eksports sastāda 15 milj. EUR; 

 Celtniecība; 

 Minerālu ieguve; 

 Lauksaimniecība; 

 Tūrisms – Ledus viesnīca, bagāta daba, ziemeļblāzma 

 Jauno industriju apguve – naftas ieguve u.c. 

Departaments. Galvenie uzdevumi: 

 Ceļu tīkla veidošana un uzturēšana; 

 Atkritumu apsaimniekošana; 

 ūdens apgāde; 

 notekūdeņu saimniecība; 

 parku saimniecība. 

Nākotnes vīzijas 

 Videi draudzīga saimniekošana; 

 Tīrs un labs ūdens; 

 Ceļi droši un pievilcīgi braukšanai. 

Nodaļa ir četri departamenti: 

1. Ceļu serviss – galvenais uzdevums nodrošināt standarta ceļu sagatavošanu un 

uzturēšanu. Altas ceļi ir „jautri” braukšanai un tādi lai tie būtu turpmāk. 

2. Ūdens un notekūdeņu saimniecības galvenais uzdevums samazināt ūdens 

zudumus mazāk par 50%, nodrošināt labu ūdens kvalitāti – ūdeni bagātina ar 

skābekli. Ūdens apgāde tiek nodrošināta 91% iedzīvotāju. Ūdens vadu 
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kopgarums 241 km. 2011. gadā izbūvēts ūdensvads 1.3 km. Ik gadu paredz 

renovēt – 0,5 % ūdensvadu tīklu. Ūdensvadu sistēma veidota pēc kara, 80 

gados izbūvētajiem vadiem nav īpaši laba kvalitāte. Ūdens piegāde notiek pa 

savstarpēji savienotām sistēmām. Ūdeni iegūst no gruntsūdens, kalnu ezeriem 

un avotiem. 

  

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

tiek nodrošināta 75% iedzīvotāju. 

Tiek savākti un attīrīti arī virszemes 

ūdeņi. Tīklu kopgarums 189 km. 

2011. gadā izbūvēti jauni tīkli – 2,2 

km garumā, ik gadu plāno renovēt 

0,5 % tīklu. Notekūdeņu attīrīšanas 

veidi – mehāniskais un apstrāde ar 

ultravioleto starojumu, tiek atdalīti 

mehāniskie piemaisījumi, noņemtas 

smakas un ūdeņi ievadīti jūrā. 

Kvalitātes rādītājs nenosaka ES 

direktīvas. Dienas notekūdeņu 

apjoms 9 tūkst. litri. 

 

 

 

3. Atkritumu saimniecība. Pašvaldība par to atbild, bet darbi deleģēti firmām. 

Atkritumus šķiro četrās frakcijās. 

4. Teritorijas plānošana, ietver gan industriālo gan dzīvojamo areālu attīstību. 
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 Lille-Raipas paugurs ir 286 metrus augsts, bet, pateicoties klajajai apkārtnei, 

no tā paveras plašs skats uz Altas pilsētiņu, fjordu un apkārtējiem kalniem. 

Katru gadu Altas pašvaldība organizē sacensību iedzīvotājiem kāpšanā trīs 

kalnos, un Lille-Raipas ir viens no tiem. Līdz ar to Lille-Raipas ir ļoti 

apmeklēts punkts – gadā pie tā paviesojas apmēram 8000 cilvēku. Pašu punktu 

raksturo neliels akmeņu krāvums uz iespaidīga klintsbluķa. 

 

Trešdiena, 13. jūnijs 

 
Tikšanās Narvik pašvaldībā 

Pašvaldības vadītāja informācija - Narvik otra lielākā ostas pilsēta Norvēģijā. Skaista pilsēta, 

kas izvietojusies no kalniem līdz jūrai. Pilsēta atrodas Norvēģijas centrālajā daļā. Galvenais 

mērķis – attīstīt tūrismu tā tradicionālā nozīmē un iznesa tūrismu, kā vietu kur slēgt 

darījumus, organizēt biznesa tikšanās. Pilsēta ir ērti sasniedzama, ir divas lidostas. Tālākais 



 13 

dzelzceļa punkts uz Ziemeļiem, dzelzceļš savieno ar Eiropas lielākām pilsētām, nākotnē to 

paredzēts attīstīt uz Krievijas pilsētām. 

Pilsētā 18,39 tūkst. iedz., iedzīvotāju sastāvs daudznacionāls, bet kopumā situācija labāka kā 

citās pilsētās. 68% iedzīvotāju darbspējas vecumā 16 – 67 gadi, 2.3% ir bezdarbnieki. 20% 

iedzīvotāju dzīvo no sociāliem pabalstiem, bet tas Norvēģijā ir normāls rādītājs. Ir 100% 

bērnudārza nodrošinājums. Komūnā ir 11 sākumskolas un ģimnāzija, arodskola un 

universitāte. Universitātē daudz studentu no Krievijas, Ķīnas.. Pilsēta atrodas izdevīgā vietā, 

ik gadus to apmeklē 300 tūkst. tūristu. Iedzīvotāji izvietojas 300km rādiusā, apdzīvotības 

blīvums lielāks kā vidēji Norvēģijā. Laba sadarbība ar Zviedriju – Kirunas pašvaldību. 

Reģiona lepnums Lofetu salas.  

Osta, dzelzceļš, ceļi ir trīs vaļi, tas ir centrālais transporta punkts Ziemeļnorvēģijā. 

Narvik ir labā attīstības fāzē, sekmīgi realizēti trīs pamatuzdevumi: 

 01.03. 2012. atvērta jauna viesnīca Radisson Blue; 

 Izveidots tirdzniecības komplekss; 

 Pagājušā gadā atvērts tilts pār fjordu, tā izmaksas 400 milj. EUR. 

Narvik ir labu iespēju vieta. 

 

 
Attīstības departamenta vadītājas informācija – attīstības sektorā strādā 5 personas, ieskaitot 

rūpnieciskā sektora attīstības vadītāju. 

1. Realizēts tilta projekts Tālāk tiltus par fjordiem izbūvēs vairākās vietās. Narvik 

komūna ir vadošā attīstībā. Pašvaldības finansējums 43.25%, pārējais privātie fondi, 

akciju sabiedrības, uzņēmēji. 
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2. Tirgus ideja. Svarīga projekta nozīme nākotnē. Nozīmīgs visas federālās zemes 

attīstībai no pilsētas līdz laukiem. Lai realizētu nepieciešama darbinieku augsts 

kompetences līmenis. 

Pamatmērķi: 

 Darba vietu skaita palielināšana; 

 Iedzīvotāju skaita pieaugums. 

Nākotnes mērķiem 5 pamata fāzes: 

1. svarīgāko uzdevumu apzināšana; 

2. Informācijas apmaiņa(kam, kāpēc, kāds labums iedz.); 

3. savstarpēja sadarbība; 

4. izskaidrošanas pasākumi; 

5. investīciju piesaiste. 

Attīstībai ir jābūt vienotai visam reģionam. 

Galvenie reģiona attīstības virzieni: 

1. loģistika un transports, kas veicina infrastruktūras attīstību; 

2. tehnoloģiju uzlabošana un speciālistu piesaiste; 

3. darba vietu skaitlisks palielinājums; 

4. kultūra un tirdzniecība. 

Reģiona specifika un naudas avots ir lašu audzēšana. 

Galvenie projekti 

TILTS – oficiāli tiks atvērts 2016. gadā. Tilts saīsina ceļu no Ziemeļiem uz Dienvidiem, 

saīsinās ceļš uz starptautisko lidostu, reģions attīstās straujāk, veidojas jauni dzīvojamie 

rajoni. Nardvik ir centrālais transporta punkts Norvēģijā un tālākais dzelzceļu krustpunkts uz 

Ziemeļiem. 

Jauns- Bothnian Green Logistic Corridor. Projekta iesaistītas – Norvēģija, Zviedrija, 

Somija, Krievija. Mērķis – atvieglot transportlīdzekļu plūsmu pa ceļiem, attīstīt dzelzceļa 

tīklu. 

Tehnoloģijas un attīstība 

1. Loģistika un transports. 

2. Klimata izpēte. 

3. Blakus enerģiju ražošana un izmantošana( HES, ūdens, vēja, gāzes, eļļas, saules, 

bioenerģija u.c.). 

4. Minerālu ieguve un apstrādes tehnoloģiju uzlabošana. 

5. Arktisko tehnoloģijas naftas ieguves industrijā attīstība. 

100 personas nodarbojas ar šiem darbiem. Labs potenciāls kadriem ir Narvik augstskola, 

tautsaimniecības institūts, zinātniskais attīstības centrs. Galvenais uzdevums – attīstīt 

zinātniskos projektus, kas veicina reģiona attīstību.  

LNG projekts – uzņēmums sašķidrinātās gāzes ražošanai. Uzņēmumi vēlas atteikties no 

fosilajiem enerģijas veidiem un pāriet uz gāzi, jo tas ir videi draudzīgāk. Svarīgi ir iegūto 

enerģiju uzkrāt. Svarīgi tālāk attīstīt gāzes vadu izbūvi uz Ziemeļiem. Osta stratēģisks 

punkts, kas veicina minerālu, eļļas, gāzu transportēšanu. Svarīga ir minerālu pārvadājumu 

termināla izbūve, jo līdzās ir dzelzs rūdu atradnes, arī zelta. 

Tūrisms un tirdzniecība 

Liela loma II pasaules karam. Pilsētas kara muzejs ir labāk apmeklētākais reģionā. 

Elektrifikācija. Svarīga lieta tūrisma attīstībai ir konkurētspēja. Nozīme, ka osta var uzņemt 

kruīza kuģus. Par tūrisma iespējām, bez to attīstīšanas, nepieciešama arī plaša informācija. 

Mājas lapa www.futurum.no 

Ostas pārvaldnieka informācija – ir divas nozīmīgas ostas ar kopējo kravnesību 800 milj. 

tonnas gadā. 2011. gadā ir izveidota slēgta teritorija jaunajam terminālam. Kā aktīvi partneri 

iesaistās Bothnian Green Logistic Corridor projektā. Fe rūdu transporta apjomi gadā 

sasniedz 50 milj. tonnu. LKAB kompānija pārvadā daudz jūras kravu, t. sk. arī caur Narvik 

ostu.  

2013. gadā paredzēta starptautiska konference par pārvadājumiem, loģistiku. 

http://www.futurum.no/
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Pašreiz pārsvarā – 60% rūdu transportēšanai izmanto dzelzceļu, bet te ir problēmas: 

 Lielāks laika patēriņš; 

 Palielināta bīstamība; 

 Nav tas labākais biznesa attīstības modelis. 

Nākotnē paredzēts ostu caurlaidību palielināt no 18 milj. t 2012. gadā līdz 55 milj. tonnu 

2020. gadā 

Ostas, dzelzceļa tīkls, Arktiskais ceļš, to galvenais uzdevums – efektīgākais risinājums 

transporta infrastruktūrai un loģistikai Ziemeļu reģionā. 

 

Tikšanās Harstad pašvaldībā 

Ievads 

Harstad trešā lielākā pilsēta Ziemeļnorvēģijā. 24 tūkst. iedz. 

Sākotnēji attīstījusies kā zivsaimniecības pilsēta, siļķu zvejas vieta. 

Galvenie darbības virzieni: 

1. Ostas tirdzniecība. 

2. Zvejas kuģi, to remonts. 

3. Militārā aizsardzība(armijas bāze). 

Harstad ir nozīmīgs iemesls tirdzniecības attīstībai, jo te izvietojas 

vadošā firna STATOIL, ar 400 strādājošiem. Eļļas atradnes ir līdzās pilsētai. Apdzīvotības 

blīvums viens no lielākajiem Ziemeļnorvēģijā, izteikta salu apdzīvotība. 1980. gadā Harstad 

uzsāk sadarbību ar Oslo par dabas ainavu pārdošanu – tūrismā, tā iegūstot papildus līdzekļus. 

Strādā sadarbībā ar citām komūnām, jo katrai ir savi plusi, iespējas. Ziemeļnorvēģijā ir trīs 

federālās zemes ar 80 komūnām, ir izstrādāts projekts savstarpējai sadarbībai starp sešām 

pilsētām.. Panākumu atslēga – katrai pilsētai ir sava specifika, sadarbība nodrošina attīstību. 

Sadarbības modelis ietver: 

 Ārzemju sakaru veidošanu; 

 Vides aizsardzības jautājumu risināšanu; 

 Iedzīvotāju informēšanu un pieprasījuma noskaidrošanu; 

 Bērnu audzināšanu un izglītību; 

 Izglītības politiku un tālākizglītību. 

Attīstības pamata politika ir vides aizsardzība, kam pamatā CO2 analīzes, ko nosaka 

starptautiskā vienošanās. 

Komūnai ir apstiprināts savs klimata plāns. Analizē enerģijas patēriņu. Enerģijas attīstības 

politika risina jautājumus par enerģijas ieguvi no alternatīvajiem avotiem – saule, gaiss, vējš 

utt. Mērķis samazināt CO2 iznesas 10 gadu laikā.. Vislielākais enerģijas patēriņš ir pilsētās un 

naftas ieguves vietās.  

Alternatīvie risinājumi: 

 eļļa, parafīna izstrādājumi; 

 95% enerģijas no ūdens; 

 Māju apsildes alternatīvu meklējumi; 

 Auto būves risinājumi. 

Pašvaldība ir iegādājusies 4 elektromobiļus un 5 hidroautomobiļus kā alternatīvās 

pārvietošanās līdzekļus. 

Ceļi 

Lai atvieglotu transporta plūsmu sarunas par tuneļu izbūvi. 

 „+” puses: 

 Atbrīvo pilsētu centru no transporta; 

 Palielinās gājēju drošība; 

 Veloceliņi. 

Vide 

2012. gadā ekspluatācijā nodos termocentrāli – kurināmais - šķelda un eļļas ražošanas 

blakusprodukti. Vides sakārtošanas jautājums ir ļoti svarīgs. Gaisa piesārņojuma mērījumi 
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tiek veikti 20 (.) pilsētā, rādītāji zemāki par valsts vidējiem, bet roka uz pulsa jātur. Harstad 

osta ir netīrākā valstī. Ostas teritorijā nedrīkst makšķerēt. Iepriekš tam nepievērsa uzmanību, 

bet tagad katra firma tīra savu teritoriju. Ostu attīstības blakus nosacījumi ir: 

 Teritoriju uzturēšana un sakopšana; 

 Infrastruktūras uzlabošana; 

 Jaunu firmu piesaiste. 

Atkritumi 

Harstad komūna ir ainaviski skaista. Pastāv atkritumu problēma 3 grupās: 

 Atkritumi no privātās teritorijas; 

 Atkritumi no sabiedriskās telpas – piestātnes, pļavas, ceļmalas; 

 Avarējušās mašīnas, novecojusī tehnika. 

Cilvēkiem ir jāmainās pašiem, jāmaina domāšana, cilvēkiem ir jāskaidro, ko darīt, kāpēc 

darīt un kas notiks, ja nedarīs. Tiek pētīts jautājums, kā sekmīgi realizēt atkritumu politiku. 

Atkritumu pārstrādei ir noteiktas vadlīnijas valsts līmenī: 

 Komūna atbild par atkritumu savākšanu pie privātmājām; 

 Nepieciešams sniegt informāciju par atkritumu savākšanu( kādā veidā šķirot, kā izved 

utm.); 

 Vietas kur likt cita veida atkritumus, piem. koksni, metālu); 

 Atkritumus šķirošanas pamatprincipus. 

Pašvaldībā ir nozīmīga diskusija par atkritumu savākšanu. Vai atļautas monopoltiesības 

firmai vai pašvaldība to veic vai tikai kontrolē. Visnopietnākā pieeja bīstamiem un videi 

nedraudzīgiem atkritumiem: 

 Elektroiekārtas; 

 Ķīmiskas izcelsmes produkti; 

 E atkritumi. 

Maksa par atkritumu savākšanu sedz tikai izdevumus par pārstrādi. Svarīgi ir informēt 

iedzīvotājus, lai redz par ko maksā. Komūna atbild par atkritumu vietu uzraudzību. Attīstības 

departaments atbild tikai par atkritumu savākšanu pilsētā. Pilsētas tiek stingri kontrolētas, 

ārpus pilsētas atbild paši iedzīvotāji. 

Atkritumi tiek vākti 2 daļās, katrai savs konteiners. Izved pārnedēļas sadzīves un 

kompostējamos atkritumus. Kopējos punktos vai arī pēc izvēles var šķirot – papīrs, sīkās 

elektroiekārtas, tetrapakas, šķīvji, porcelāns. Mazos daudzumos tos var novietot līdzās 

konteineriem un tie tiek izvesti vienlaikus ar kārtējo reisu. Speciālos atkritumus savāc 2x 

gadā. Komūnā ir 100(.) kur tai jāvāc atkritumi. 90 % iedzīvotāju atkritumus šķiro godprātīgi. 

Pilsētā ir 23.5 tūkst. iedz., kopā ir 11 tūkst. atkritumu savākšanas vietas. Savākšana notiek 

pēc apjomiem, kas nosaka arī cenu par pakalpojumu. Vidēji iedzīvotājs gadā saražo 200 kg 

atkritumu. 92% atkritumu tiek tālāk pārstrādāti, deponētie atkritumi sastāda 8%., ko savāc 

speciālos laukumos. 

Atkritumu izvešanas tarifi – šķirotie 1.89 kronas par kubikmetru, nešķirotie – 4.11 kronas par 

kubikmetru. Pilsētnieki pērk atkritumu izvešanas abonentus. Ja atkritumus kompostē piešķir 

205 atlaidi. Atkritumu šķirošanu uzsāka 90 gados, sasniegtais ir audzināšanas rezultāts. 
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Dažādi jautājumi 

Izglītība ir bezmaksas. Skolas darba laiks no plkst 8.30 līdz 16.30. Skolā nav ēdināšanas, 

bērni ņem pusdienas līdzi. Augstskolās bezmaksas studijas. Skolām transporta nav, bērni uz 

skolu ar sabiedrisko vai vadā vecāki, ja dzīves vieta tālāk par 4 km braukšana bezmaksas. 

Pašvaldības budžets 1.6 miljardi kronu, no tiem 340 tūkst. kronu izglītībai. 

Nodokļi un citi maksājumi no komūnas tiek ieskaitīti valstij, tad valsts tos novirza komūnām. 

 

Ceturtdiena, 14. jūnijs 

Tikšanās Leknes pašvaldībā 

 
Pašvaldība izvietota uz krāšņās Lofetes salas. 

Tikšanos vada administratīvo jautājumu vadītājs un tehniskās administrācijas jautājumu 

komisijas vadītājs. Komūnā ir 11 tūkst. iedzīvotāju. Svarīgāka loma ir ūdensapgādei, 

tehniskās dabas jautājumus nerisina komūna, bet firma. Sakarā ar savu ģeogrāfisko 

izvietojumu teritorijā ir liels tūristu pieplūdums. Galvenie attīstības projekti komūnai – 

infrastruktūras izveide un izbūve. Projektus finansē pašvaldība, valsts, pārvalde, piesaistot 

privātstruktūras ar saviem līdzekļiem. Iedzīvotāji radoši lemj par teritorijas attīstību, tiek 

rīkotas sabiedriskās apspriešanas.. Leknes pilsētai ir sava ostas piestātne. Pamata nodarbe ir 

zvejniecība. Pilsētas plānā iekļaujas piepilsētas platības. Ir izstrādāts ilgtermiņa attīstības 

plāns, ik pa 2 gadiem veic tā koriģēšanu, jo daba ievieš savas korekcijas – ūdens krastmalā, 

orkāni, sniega sega. Komūna atbild par cilvēku dzīvi no dzimšanas līdz pēdējam elpas 

vilcienam. Komūnā svarīgi domāt perspektīvā. Svarīga ir plānošana: 
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 Dzīves platības nepieciešamība; 

 Infrastruktūras nodrošinājums; 

 firmu attīstība un piesaiste. 

Galvenās problēmas saistītas ar ilgtermiņu un finansēm. Plānus pārskata ik pēc 4 gadiem, tos 

koriģē. Politiķi ietekmē plānu attīstību un virzību, jo deputāti un pašvaldības vadītājs 

periodiski mainās. Norvēģijā ir likums, kas aizsargā l/s ražošanas zemes, neļaujot tās 

apbūvēt. Rūpnieciskai ražošanai tiek atvēlētas citas platības. Pēdējos 20 gados māju skaits ir 

dubultojies. Dzīvojamās mājas ir vieta kur taupīt visa veida enerģiju. 

Komūnas attīstības plāns ir divdaļīgs, tas sastāv no saturiskās rakstveida daļas un 

pielikumiem – tabulas, shēmas. 

Salā ir 6 komūnas, tās apvienojas kopā. Iedzīvotāju blīvums 20.2 iedz. Un kvadrātkilometru, 

Norvēģijā vidēji 2 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Iedzīvotāju skaits ir nemainīgs, salā dzīvo 

daudz latviešu. Nepieciešams papildus cilvēki, trūkst kvalificētu darbinieku. 

Pašvaldības galvenie risināmie jautājumi: 

 
1. Transports 

2. Tūrisms 

3. Ostas 

4. Vispārējā pārvalde 

5. Zveja. 

Rātes vadītāju ieceļ valsts. Grūti, jo bieži šis cilvēks nesaprot vietējās problēmas. Pārvaldes 

pamatdarbības: 

1. Līdzekļu pārvaldīšana, sevišķi stingri kontrolē veselības aizsardzības programmu. 

2. Uzraudzība par celtniecības plānu realizēšanu. 

3. Vides piesārņojuma kontrole 

Ja jautājumu nevar atrisināt saviem spēkiem, tad piesaista valsts amatpersonas kā 

konsultantus un izpildītājus.. Šiem jautājumiem naudu iedod no konkrētiem budžetiem.  

Darbam pašvaldībā nepieciešams liela darba enerģija. Strādājot jāievēro trīs galvenie 

principi: 

 Visi iedzīvotāji ir līdzvērtīgi; 

 Svarīgi lai izzinātu iedzīvotāju vēlmes un uzlabotu viņu dzīves apstākļus; 

 Strādā paši sev, savai dzīves vietai, saviem iedzīvotājiem. 

Svarīgi lai ikviens iedzīvotājs iepazīstas ar attīstības plānu. Plāns ir pieejams internetā. 

Svarīgi saglabāt individualitāti. Ja kas specifisks nepieciešams, vai neprecīzs to izsaka 

iedzīvotāji. Internets pieejams vismaz 98%, arī sarakste notiek elektroniski. 

Ilgtermiņa plāni ir ļoti svarīgi. Politiķi ne vienmēr pievērš tam uzmanību, viņi domā tikai 

savam laikam, savām ambīcijām, sevis pierādīšanai. 
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Filozofiska filma par salu iedzīvotāju dzīves veidu, paražām, nodarbošanos. 

 

Lofotu arhipelāgs atrodas pašos Norvēģijas ziemeļos aiz Polārā loka.  

To veido 7 lielākas salas (Austvogeja, Gimseja, Vestvogeja, Flakstādeja, 

Moskeneseja, Vēreja un Resta) ar apmēram 24 tūkstošiem iedzīvotāju, kā arī daudzas 

mazas un neapdzīvotas saliņas.  

Žurnāls „ National geographic” 2007. gadā nosauca tās par 3. pievilcīgākajām salām 

pasaulē. Šo godu Lofotu salas izpelnījās pateicoties neskartajai dabai ar fantastiskām 

makšķerēšanas vietām, niršanas, putnu un vaļu vērošanas paradīzei. Tas viss pastāv 

līdzās rūpīgi saudzētai norvēģu tautas kultūrai un sadzīvei.  

Salu nosaukums cēlies no norvēģu vārda „Lūša kāja” – arhipelāga aprises no 

cietzemes tādas tiešām izskatās. Salu vēsture ir gara – arheologi ir atraduši daudzas 

Dzelzs un Vikingu laiku liecības, kas tagad apskatāmas Vikingu muzejā. Šeit atrodas 

arī vislielākā pazīstamā Vikingu virsaiša svinību ēka ( 83m).  

Arhipelāgam ir vairāk nekā 1000 gadus ilga zvejniecības vēsture. It īpaši šeit 

nodarbojās ar mencu zvejošanu, kas no Barenca jūras ik ziemu dodas nārstot Lofotu 

salu tuvumā.  

Ielejās starp kalniem salu iemītnieki jau izsenis pievērsās lauksaimniecībai. Tas varētu 

likties dīvaini, jo arhipelāgs atrodas aiz Polārā loka. Taču jāatceras Golfa straume un 

tās pagarinājumi –Ziemeļatlantijas un Norvēģu straumes, kuru siltie ūdeņi 

Dienvidlofotu salās rada vislielāko pozitīvās temperatūras anomāliju attiecībā pret 

ģeogrāfisko atrašanās vietu uz mūsu planētas.  

No maija beigām līdz jūlija sākumam Lofotu salās saule nenoriet, bet no 4. decembra 

līdz 7. janvārim, tā nepaceļas virs horizonta.  

 

Senlaicīgajā norvēģu ciematā A apskatām salu iemītnieku dzīvi, kāda tā bija 

gadsimtiem tālā pagātnē.   

 
 

Norvēģijas ziemeļi- cita pasaule, pat cita Norvēģija! Bet problēmas un vēlmes tik 

līdzīgas:  

 cīņa par iedzīvotājiem teritorijā, vēlme un iespējas piesaistīt jaunus cilvēkus, 

jaunās ģimenes!  
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 Vēlme dzīvot tīrā vidē, vides izglītība, domāšanas maiņa.  

 Attīstīt uzņēmējdarbības vidi, sakārtot infrastruktūru tā, lai cilvēkiem patīk 

dzīvot un uzņēmējiem investēt un radīt jaunas darba vietas. 

 Pašvaldība+ iedzīvotāji+ uzņēmēji= kopīgi mērķi, kopīgas vajadzības, kopīga 

attīstība! 

 

15. jūnijs. 

Ceļā. 

 

16. jūnijs. 

Pārbrauciens uz Helsinkiem. Olimpiskā stadiona apskate. J. Sibeliusa memoriāla 

apmeklējums. 

 

17. jūnijs. 

Atgriešanās Latvijā. 

 

Fakti par braucienu. 

Brauciena laikā pa Norvēģiju izbraukts caur 33 tuneļiem. Dodoties uz A ciemu 14.06. 2012. 

vienā virzienā braucām caur 18 tuneļiem, kuru kopgarums bija 21675 metri. Garākais tunelis 

mūsu ceļā 6440 metri. 

Ir ticējums, ka esot Norvēģijā ir jāsaliek akmeņu trollītis. Es saliku divus: savu un novada 

domes izpilddirektora J. Baltmaņa, kurš diemžēl braucienā netika. 

 

.   

 

Liels paldies par iespēju piedalīties šai braucienā, par iegūto un redzēto, par izziņas iespējām, 

par aizvadīto nedēļu.  

PALDIES!!! 
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Grupas dalībnieki pie J. Sibeliusa pieminekļa Helsinkos



 


