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Laikrakstā «Padomju Jaunatne» Nr. 148,  

1970.gada 1.augustā rakstīts: 
 
 

ĪSUMĀ 
....... 

Valkas rajona starpkolhozu  
celtniecības organizācija Ļeņina  
kolhozā nodevusi ekspluatācijā  
kultūras namu ar 300 vietām.  

Jaunajā ēkā atrodas arī saimniecības kantoris.  
Šāda veida nami top arī  

Grundzāles padomju saimniecībā 
un kolhozos «Padomju Latvija»,  

«Druva» un «Gaisma». 
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Autors: Aivars Zilbers  
Datums: 17.07.2008  
Izdevums: ZiemeļLatvija 
Rubrika: Pagastos  

Laukos. Turpmāk pagastu pašvaldībām būs iespēja ar Lauku atbalsta dienesta starpniecību 
iegūt Eiropas atbalsta finansējumu nozīmīgu objektu izveidošanai.  

Eiropas finansējuma saņemšanu garantēs pagājušajā nedēļā pieņemtie Ministru kabineta 
noteikumi "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem".  

Ziemeļvidzemes lauku attīstības biroja speciāliste Valda Empele informē, ka tā ir ļoti laba 
iespēja pašvaldībām būtiski paātrināt infrastruktūras attīstību. "Pašvaldībām būs iespēja 
izstrādāt projekta pieteikumus ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai, vietējās nozīmes 
saieta namu vai sporta un kultūras objektu celtniecībai, publiski pieejamo teritoriju 
labiekārtošanai un atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecībai. 
Lēmējvaru vadītāji varēs paši izvēlēties, kurš no minētajiem četriem objektiem viņu pagastam 
būs visnepieciešamākais. Iespējama arī pieteikšanās uz visiem četriem," saka V. Empele.  

Pagastu lēmējvarām, gluži kā zemniekiem, vajadzēs pieteikumu iesniegt Lauku atbalsta 
dienestam. Konkursa kārtībā noteiks atbalstāmos projektus. V. Empele piebilst, ka projektu 
pieteikumus sarindos pēc attiecīgās teritorijas attīstības indeksa. Tā kā attīstības vērtējumā 
starp pēdējiem septiņiem četri ir Valkas rajona pagasti, tiem ir izredzes būs starp pirmajiem 
projektu apstiprināšanā. Katra pašvaldība projekta pieteikumu var rakstīt par 140 000 latiem, 
no kuriem 75 procenti būs atbalsta finansējums. Projektu pieteikumu pieņemšana varētu 
sākties pēc pāris mēnešiem. 
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     Armands Bisenieks                                                   Jānis Pētersons, Aivars Auniņš 
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• Papildinformācija pieejama Jaunklidža bibliotēkas novadpētniecības 

materiālu krājumā. 

 

• Paldies Jaunklidža iedzīvotājiem par sadarbību un atsaucību 

vēsturisko faktu precizēšanā. 

 

• Materiāls apskatāms arī novadpētniecības mapes formātā. 
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