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IeSAIStIeS LPS mājASLAPAS uzLABoŠANā!

Ikvienam ir iespēja iesaistīties, lai kopīgi veidotu jaunu un modernu Latvijas Pašvaldību savienības 
mājas lapu! Kādas informācijas lapā pietrūkst; vai tā ir ērti lietojama; kādus uzlabojumus vēlaties sagai
dīt – daži vienkārši jautājumi, bet jūsu atbildes uz tiem palīdzēs mums veidot tādu mājaslapu, kuru būtu 
interesanti un ērti lietot.

Lūdzam veltīt dažas minūtes laika, lai aizpildītu anketu par mājaslapu www.lps.lv: https://www.e-for
mas.lv/f/mPzXvFP6jq3XvmI9/.

Pateicamies par atsaucību!

http://www.lps.lv
https://www.e-formas.lv/f/mPZXvFP6Jq3XvmI9/
https://www.e-formas.lv/f/mPZXvFP6Jq3XvmI9/


LPS priekšsēdis ar Valsts prezidentu 
pārrunā pašvaldībām aktuālos jautājumus

Valsts prezidents Andris Bērziņš 6. maijā tikās ar 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi An
dri jaunsleini, lai pārrunātu pašvaldībām aktuālos 
jautājumus pirms ikgadējā LPS kongresa, kas notiks 
15. maijā Smiltenē.

Sarunā tika skarti jautājumi, kas saistās ar Finan-
šu ministrijas izstrādāto un Saeimas darba kārtībā 
esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli un 
LPS priekšlikumiem tā pilnveidošanai, kā arī priekš-
likumu varianti par sasaisti starp pašvaldību budže-
ta nodokļu ieņēmumiem un valsts kopbudžeta no-
dokļu ieņēmumiem.

A. Jaunsleinis informēja Valsts prezidentu par ci-
tiem gaidāmajā kongresā apspriežamajiem jautā-
jumiem, tai skaitā: par pašvaldību tiesībām nodar-
boties ar uzņēmējdarbību; par pašvaldību vēlēšanu 
cikla maiņas nepieciešamību, pielāgojot to Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu ciklam un tādējādi palielinot 
arī vēlētāju aktivitāti abās vēlēšanās; par izglītības 
jautājumiem; par sadarbību ar Valsts kontroli.

Valsts prezidents uzsvēra, ka pašvaldību lomai un 
funkcijām nākotnē būtu jāpalielinās, pārņemot arī 
daļu centrālās varas funkciju, kā arī aicināja katru 
pašvaldību ilgtermiņā izvērtēt savu attīstības mo-
deli un pēc labprātīgas vienošanās veidot lielākas 

administratīvi teritoriālas struktūras, kuras daudz 
efektīvāk varētu kalpot primāri savu iedzīvotāju 
labklājībai.

Pašvaldības satrauktas par neskaidrībām 
saistībā ar publisko būvju būvprojektu un 
ekspluatācijas kontroli

LPS saskaņā ar LPS Tehnisko problēmu komitejas 
lēmumu ir nosūtījusi vēstuli ekonomikas ministrei 
Danai Reizniecei-Ozolai, paužot satraukumu par 
neskaidrībām saistībā ar publisko ēku ekspluatāci-
jas kontroli un citiem Būvniecības valsts kontroles 
biroja kompetencē esošajiem jautājumiem.

Viens no iemesliem vēstules tapšanai ir nepiecie-
šamība risināt situāciju, ka pašvaldībām un birojam 
būtiski atšķiras viedokļi par to, kā jānotiek publisko 
būvju pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī būvprojek-
tu un būvju ekspertīzes organizēšanai. Pašvaldību 
skatījumā šī viedokļu atšķirība apdraud pašvaldī-
bām nozīmīgu projektu realizāciju, t.sk. projektu, 
kuru realizācija tiek finansēta arī no ES fondu lī-
dzekļiem.

Infolapas 1. pielikumā var iepazīties ar visu LPS 
vēstuli ministrei. 

AKtuALItāteS
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Piekrastes pašvaldību pārstāvji tiekas ar 
kultūras ministri

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
pārstāvji tikās ar kultūras ministri Daci melbārdi un 
ministrijas parlamentāro sekretāru eināru Cilinski, 
lai apspriestu šajā Eiropas Savienības fondu plāno-
šanas periodā pieejamo finansējumu Rīgas līča un 
Baltijas jūras piekrastes novadiem un pilsētām.

Kultūras ministre sarunā iepazīstināja ar saviem 
uzskatiem par to, kam jāpievērš uzmanība, apgūs-
tot specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. finansē-
jumu, – projektiem noteikti jābūt saistītiem ar līvu 
zīmolu, suitu kultūras iezīmēm un jāraugās, lai ar 
šo projektu palīdzību tiktu uzlabota tūristu apkal-
pošana un tiktu veidots kopīgs ceļojums.

LPPA uzsver, ka piekrastē dabas un kultūras vērtī-
bas ir nesaraujamas un kopīgi veido vidi, kas pie-
saista tūristus un rada ienākumus vietējiem iedzī-
votājiem; piekrastes infrastruktūru izmanto ne tikai 
kādas konkrētas pašvaldības, bet gan visas Latvijas 
iedzīvotāji un ārvalstu tūristi. 

Publiskās infrastruktūras uzlabošana 496 km garajā 
piekrastē plānota kompleksi attīstāmās vietās, lai 
sekmētu uzņēmējdarbību, panākot, ka tiek izveido-
tas darbavietas saistībā ar tūrisma produktu izveidi, 
pakalpojumiem, tradicionāliem uzņēmējdarbības 
veidiem. Lai ieguvēji būtu gan iedzīvotāji, gan uzņē-
mēji un atpūtnieki, nepieciešama sadarbība starp 
valsti, pašvaldībām, komersantiem un visu ieinte-
resēto pušu, tai skaitā ES fondu, atbalsts piekrastes 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem te-
ritoriāli integrētajiem attīstības pasākumiem.

LPS un VARAm sarunās iezīmē aktuālākos 
kopīgi risināmos jautājumus

LPS un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) pirmdien tikās gadskārtējās sa-
runās. Tās vadīja LPS priekšsēdis Andris jaunsleinis 
un ministrs Kaspars Gerhards. Sarunās piedalījās 
pašvaldību vadītāji, LPS amatpersonas, kā arī mi-
nistrijas augstākie ierēdņi.

Sarunās tika diskutēts plašs jautājumu loks, tai skai-
tā: par ES fondiem; uzņēmējdarbības stimulēšanu, 

kā arī pašvaldību iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. 
Tāpat puses skatīja jautājumus par elektroniskās 
pārvaldes attīstību, datu un sistēmu savietojamību, 
pašvaldību pieeju valsts datiem, ūdenssaimniecī-
bas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas proble-
mātiku un citus jautājumus.

Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka jārod risinājumi uz-
ņēmējdarbības stimulēšanai, lai uzņēmējiem būtu 
pārliecinoši argumenti attīstīt ražošanu reģionos, 
ne tikai Rīgā un lielākajos centros. Pašvaldību pār-
stāvji vairākkārt uzsvēra mājokļa pieejamības pro-
blēmu cilvēkiem, kuri vēlas pārcelties uz laukiem 
un kuri neatbilst maznodrošinātā statusam. Pašval-
dības uzskata, ka nevajag aizliegt pašvaldībām ie-
saistīties uzņēmējdarbībā, jo nereti ir pārliecinoši 
argumenti, kāpēc pašvaldību kapitāls var iesaistī-
ties uzņēmējdarbībā, kur pastāv tirgus nepilnības, 
kā arī, piemēram, sociālajā uzņēmējdarbībā.

Ministrs pauda atbalstu pašvaldību vēlmei attīstīt 
kooperāciju, kā arī krājaizdevumu sabiedrību vei-
došanu, uzsverot to nozīmi finanšu pieejamības 
problēmu risināšanai attālākajos reģionos.

Sarunas gaitā izkristalizējās daži jautājumi, kuriem 
nepieciešama sevišķi detalizēta pieeja un kuru risi-
nāšanai puses vienojās izveidot darba grupas.

Ministrs Kaspars Gerhards sarunas vērtē kā lietišķas 
un konstruktīvas, jo izdevās vienoties par vienu ska-
tījumu vai vismaz ievērojami tuvināt pušu pozīcijas.



Arī LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis norāda uz 
konstruktīvo gaisotni sadarbībā ar ministriju, kas 
ļauj atrisināt jautājumus, kuri citādi būtu iestrēguši 
gadiem.

LPS ģenerālsekretāre mudīte Priede 
melnkalnē piedalās ALDA ģenerālajā 
asamblejā un LADDeR seminārā par 
attīstības sadarbību

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede Podgoricā 
(Melnkalnē) 6.–8. maijā piedalījās projekta LADDER 
(“Vietējās pašvaldības kā sadarbības attīstības iz-
pratnes veicināšanas virzītājspēks”) seminārā. 
Projekta partneri ir gan ES dalībvalstu pašvaldību 
asociācijas, tai skaitā LPS, gan partneri no attīstības 
valstīm. Projekta vadošais partneris ir ALDA (As-
sociation of Local Democracy Agencies). LADDER 
projekta mērķis ir stiprināt vietējo pašvaldību lomu 
attīstības sadarbībā, izplatot labo praksi un veici-
not sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības 
jautājumiem. Projektā tiks organizētas apmācības 
Latvijas pašvaldībām attīstības sadarbības jomā, 
kā arī izsludināts konkurss pašvaldībām minigrantu 
projektu īstenošanai.

Seminārā notika darba grupas sanāksme par sadar-
bības veicināšanu ar Austrumu partnerības valstīm, 
kurā piedalījās CALM (Moldovas Pašvaldību asoci-
ācija), NALAG (Gruzijas Pašvaldību asociācija), kā arī 
Ukrainas, Azerbaidžānas un Baltkrievijas nevalstisko 
organizāciju pārstāvji. Mudīte Priede informēja par 
LPS paveikto attīstības sadarbības jomā un īstenota-
jiem projektiem Austrumu partnerības valstīs.

No kreisās: LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede, ALDA prezidents Oriano Otočans (HR), Tatjana Bokučava (NALAG, 
Gruzija), Irina Lunkašu (CALM, Moldova), ALDA ģenerālsekretāre Antonella Valmorbida un Ukrainas pārstāvis.

Mudīte Priede ar projekta dalībnieku no Marokas



9.maijā LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede pie-
dalījās ALDA ģenerālajā asamblejā. ALDA ir paš-
valdību asociāciju un nevalstisko organizāciju ap-
vienība, kas pēc Eiropas Padomes kongresa ierosi-
nājuma dibināta 1999. gadā, un LPS ir tās biedrs. 
Tā darbojas vietējās demokrātijas, labas pārvaldī-
bas, ES integrācijas un pilsoņu līdzdalības jomā. 
ALDA ir ļoti aktīva attīstības sadarbības jomā, ir 
īstenoti vairāki projekti Austrumu partnerības val-
stīs – Baltkrievijā, Azerbaidžānā, Moldovā un Uk-
rainā.

18. maijā Dņepropetrovskā (Ukrainā) tiks dibināta 
ALDA Vietējās demokrātijas aģentūra. LADDER pro-
jektā šajā pasākumā piedalīsies LPS padomnieks 
edvīns Bartkevičs.

Elita Kresse,
LADDER projekta vadītāja

Iecavā aizvadīta zemgales reģiona 
pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu 
sanāksme

5. maijā Iecavas novada domē tika organizēta Zem-
gales reģiona pašvaldību jaunatnes lietu speciālis-
tu sanāksme. Tās organizēšanu uzņēmās Zemgales 
plānošanas reģiona projektu vadītājs edgars Pau
lovičs. Sanāksme tika organizēta, lai pārrunātu jau-

natnes politikas aktualitātes, kā arī informētu par 
Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla 
koordinējošās darba grupas nolikumu.

Ar uzrunu un informāciju par pašvaldības atbalstu 
jaunatnes darbam uzstājās Iecavas novada domes 
priekšsēdētājs jānis Pelsis, norādot, ka pašvaldībā 
jaunieši ir viena no prioritātēm. Savukārt par Zem-
gales plānošanas reģiona aktualitātēm informēja 
E. Paulovičs.

Par jaunatnes darba koordināciju, mērķiem un iz-
aicinājumiem valsts līmenī informēja Izglītības un 
zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības 
departamenta pārvaldes vecākā referente mari
ka Arkliņa, iepazīstinot klātesošos ar aktuālajiem 
statistikas datiem un iniciatīvām jaunatnes jomā. 
Sanāksmē piedalījās arī LPS jaunatnes lietu speciā-
liste Lelde Vazdiķe, kura klātesošos iepazīstināja ar 
Latvijas Pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu. 
Sanāksmē piedalījās lielākās daļas Zemgales plā-
nošanas reģiona pašvaldību pārstāvji, kuri cits citu 
iepazīstināja ar pašvaldībās līdz šim veikto darbu ar 
jaunatni.

Pēc sanāksmes jaunatnes lietu speciālisti kopīgi 
devās apskatīt Iecavas pašvaldības jaunatnes atbal-
sta objektus – Jaunatnes multifunkcionālo centru 
un Zorģu bibliotēku Iecavas novada jaunatnes lietu 
speciālistes Sandras Serkovas pavadībā. Pasākuma 
noslēgumā tika iestādīts kociņš, kas simbolizē turp-
māko sadraudzību.



Smiltenē norisināsies LPS 26. kongress

Lai vērtētu pagājušajā gadā paveikto, spriestu par 
pašvaldību darba aktualitātēm un nostāju būtiskos 
jautājumos, Smiltenē uz 26. kongresu pulcēsies 
Latvijas Pašvaldību savienības biedri.

Kongress notiks 15. maijā Smiltenes kultūras cen
trā, sākums plkst. 10.00. Darba kārtība – Infolapas 
2. pielikumā.

Kongresā būs pārstāvēti LPS biedri – 118 Latvijas 
pašvaldības. LPS biedrus kongresā pārstāv pašval-
dības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaro-
ti deputāti. Kongresa dalībnieku skaits ir atkarīgs 
no pašvaldības iedzīvotāju skaita: pašvaldību līdz 
5000 iedzīvotājiem pārstāv 1 pārstāvis; pašvaldību 
ar 5001–20 000 iedzīvotāju pārstāv 2 pārstāvji; paš-
valdību ar vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju pārstāv 
3 pārstāvji.

LPS ar Labklājības ministriju pārrunās 
sociālo aprūpi un pašvaldību lomu dzīves 
līmeņa paaugstināšanā

LPS un Labklājības ministrija ceturtdien, 14. maijā, 
tiksies ikgadējās sarunās, lai pārrunātu jautājumus 
par sociālo aprūpi un pašvaldību lomu dzīves lī-

meņa paaugstināšanā, aktualitātes ārpusģimenes 
aprūpes sistēmā un vēl virkni citu kopīgi risināmo 
jautājumu.

Sarunas vadīs labklājības ministrs uldis Augulis un 
LPS priekšsēdis Andris jaunsleinis.

Sarunu tēmas un darba kārtība lasāma Infolapas 
3. pielikumā.

Rīgā norisināsies eS Reģionu komitejas 
CoteR konference par pilsētu attīstību

Šonedēļ Rīgā ar LPS atbalstu norisināsies ES Teri-
toriālās kohēzijas politikas un budžeta komisijas 
(COTER) sanāksme, kā arī konference “Integrēti 
mobilitātes un pilsētattīstības risinājumi funkcio-
nālās pilsētu teritorijās”.

Eiropas Savienībai ir unikāla policentriska struktūra, 
kas izveidojusies ap mazām, vidējām un lielām pil-
sētām, kurās dzīvo aptuveni 68% tās iedzīvotāju. Šo 
pilsētu iedzīvotāji un uzņēmumi ir atkarīgi no efektī-
vas un ilgtspējīgas transporta sistēmas pieejamības. 
Tomēr mobilitātes vajadzības nebeidzas pie pilsētu 
administratīvās robežas. Pilsētas un tautsaimniecī-
bas centri ir funkcionāli saistīti un iekļaujas attiecī-
gajā konurbācijā un tiem piegulošajā teritorijā.

ŠoNeDēļ uN tuRPmāK
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Plānojot pilsētas transporta sistēmas, šīs funkcio-
nālās saiknes integrēti un vispusīgi jāņem vērā, 
uzmanību pievēršot visiem transporta veidiem un 
līdzekļiem visā pilsētas vai pilsētu aglomerācijas 
funkcionālajā zonā, lai nodrošinātu, ka tiek ap-
mierinātas iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības 
mobilitātes jomā. Tādēļ, pilsētās meklējot ilgtspē-
jīgus mobilitātes risinājumus, mazo un lielo pilsē-
tu sadarbība ar blakus esošajiem pagastiem ir ļoti 
svarīga, arī tāpēc, ka mobilitāte ir jāintegrē plašākā 
telpiskās plānošanas un pilsētattīstības koncepcijā, 

lai ne tikai uzlabotu pilsētu transportu un infra-
struktūru, bet arī ierobežotu pilsētu izplešanos un 
pārskatītu pilsētu un to tuvākās apkārtnes (pilsētas 
un lauku) attiecības.

Sadarbība funkcionālās pilsētu teritorijās ir vajadzī-
ga arī citās pilsētattīstības jomās, lai rastu integrē-
tus un rentablus risinājumus, kas paaugstinātu ie-
dzīvotāju dzīves kvalitāti.

Sanāksmes un konferences darba kārtība – Info-
lapas 4. pielikumā.

INFoRmāCIjA No LPS PāRStāVNIeCīBAS BRISeLē

RK prezidents: eS finansējuma pieejamībā 
izšķirīga pašvaldību sadarbība

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs An-
dris Jaunsleinis 4.–5. maijā Krakovā (Polijā) piedalī-
jās Eiropas Vietējo pašvaldību kongresā, ko organi-
zēja Austrumu institūts (Polija) sadarbībā ar Reģio-
nu komiteju. ES dalībvalstu pašvaldību līderiem šī 
bija iespēja diskutēt par kohēzijas politikas ietekmi 
uz vietējo un reģionālo pašvaldību attīstību. Uzrunā 
kongresa auditorijai A. Jaunsleinis norādīja, ka ko-
hēzijas politika sniegusi ievērojamu ietekmi ES re-
ģionu izaugsmē, taču reģionālā attīstība lielā mērā 
atkarīga no pieejamās infrastruktūras.

Latvijas delegācijas vadītājs uzsvēra, ka Baltijas jūras 
reģions ir piemērs, kā reģionālo infrastruktūru var 
attīstīt, piesaistot ievērojamus ES struktūrfondu un 
programmu finanšu līdzekļus. “Latvijas gadījumā 
joprojām nepieciešams rast finansējumu investīci-

jām transporta infrastruktūrā, kas ir priekšnosacī-
jums jaunu darbavietu un izaugsmes veicināšanai,” 
pauda Jaunsleinis. Latvijas pārstāvis arī norādīja, 
ka, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, patlaban ir 
ļoti svarīgi stiprināt ES kohēzijas politikas ietekmi 
tieši ES robežreģionos, mazinot to perifēro pozīciju 
un sociālo atstumtību.

Kongresā piedalījās arī Reģionu komitejas prezi-
dents marku markula (Markku Markkula), kurš, 
runājot par ES fondu un Junkera plāna īstenošanu, 
uzsvēra nepieciešamību Eiropas reģioniem cieši sa-
darboties, lai veicinātu efektīvas investīcijas un no-
vērstu bezdarbu. Markula arī norādīja uz mazāku 
pašvaldību problēmu, proti, pieeju finansējumam. 
“Tāpēc, lai īstenotu saskaņotu politiku, visiem Ei-
ropas reģioniem jāsadarbojas,” uzsvēra RK prezi-
dents.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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Briselē maizes svētku tirdziņš ar Latvijas 
pārtikas ražotāju dalību

Šūmaņa laukumā Briselē 9. maijā visas dienas ga-
rumā norisinājās Maizes svētki, kuros savus reģio-
nālos produktus piedāvāja pārtikas ražotāji no Beļ-
ģijas, Grieķijas, Itālijas, Lietuvas, Spānijas un citām 
valstīm. Latviju šogad pārstāvēja ceptuve “Svētes 
maize”, saimniecības “Mālkalnu siers” un “Līgas 
medus” no Jelgavas novada, kā arī zemnieku saim-
niecība “Vainadziņi” no Tērvetes.

Tirdziņa brīvprātīgā palīdze Evija Samsonova no Briseles

Briseles iedzīvotāji un tūristi varēja iegādāties ne ti-
kai maizi, bet arī smalkmaizītes, pīrāgus, cepumus, 
sierus, dažādus gaļas kūpinājumus un žāvējumus. 
Svētkus jau trešo gadu organizēja “Šūmaņa kvartā-
la asociācija” Briselē sadarbībā ar Eiropas Komisiju, 
LPS un citām organizācijām.

Pasākums notika Eiropas Savienības institūciju At-
vērto durvju dienu laikā, tāpēc tirdziņam bija daudz 
apmeklētāju un brīvprātīgo palīgu. Arī Briselē strā-
dājošie latvieši aktīvi iesaistījās pasākuma norisē. 
Līdz pēcpusdienai Latvijas produkcija tika pilnībā 
izpirkta. 



Visi pārtikas ražotāji apliecināja, ka arī nākamgad 
labprāt piedalītos Maizes svētkos Briselē, jo mūsu 
produkti Beļģijā ir ļoti iecienīti. 

Inta Rimšāne,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos

E-pasts: inta.rimsane@lps.lv

Konkurss diskriminācijas novēršanai 
sabiedrībā un romu integrācijas 
veicināšanai
Konkurss izsludināts, lai sniegtu atbalstu starptau-
tiska vai nacionāla (t. sk. reģionāla vai lokāla) līme-
ņa projektu izstrādei dažādu diskriminācijas veidu 
novēršanai sabiedrībā (diskriminācija dzimuma, 
etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, invaliditā-
tes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 
7. jūlijs plkst. 12.00 (CET). Rezultātu paziņošana: 
2015. gada 4. ceturksnis. Līgumu slēgšana ar uz-
varētājiem: 2015. gada 4. ceturksnis. Kopējā pie-
ejamā summa konkursā: 3 450 000 EUR. Projekta 
minimālā summa: 75 000 EUR. Līdzfinansējuma 
likme: 80%.

Plašāk:  
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16456/.
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NoVADu uN PILSētu VēStIS

Valmieras pilsētas pašvaldība aizņemsies 
līdzekļus investīciju projektu realizācijai
Valmieras pilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu 
2015. gadā no Valsts kases ņemt divus aizņēmu-
mus. Aizņēmums 320 709 EUR apmērā no Valsts 
kases ir paredzēts, lai īstenotu pašvaldības ielu, 
ietvju un gājēju tilta no Valmieras muzeja uz pilsē-
tas tirgus laukumu investīciju projektus. Savukārt 
aizņēmums 848 580 EUR apmērā paredzēts, lai no-
drošinātu līdzekļus Brīvības ielas rekonstrukcijai, kā 
arī ielas seguma nomaiņai Alvila Freimaņa ielā, kur 
paredzēts izbūvēt arī stāvvietu, un virsmas remon-

tiem vēl četrās ielās. Līdz ar šiem projektiem kopē-
jais Valmieras pilsētas pašvaldības saistību apmērs 
ar procentu maksājumiem būs 14,9 miljoni eiro. 

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks norāda: “Valmieras pilsētas pašvaldība 
vienmēr ir apdomīgi veidojusi savu finanšu politiku, 
skaidri nosakot attīstības prioritātes un sabalansē-
jot tās ar budžeta iespējām. Pašvaldības budžets ir 
plānots tā, lai iepriekšējā perioda aizņēmumi iespē-
ju robežās būtu dzēsti un, sākoties jaunajam plāno-
šanas periodam, mēs atkal varētu ieguldīt līdzekļus 
pilsētas izaugsmē, attīstības projektu īstenošanā.”

Preiļu novadā noslēdzies pašvaldības 
projekts jaunu bezmaksas publisko 
interneta pieejas punktu izveidošanai un 
jau esošo pilnveidošanai
Preiļu novada dome un Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra aizvadītā gada novembrī noslēdza vieno-
šanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda pro-
jekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Preiļu novadā” realizāciju. Projektā iedzīvotājiem 
tika radītas iespējas piekļuvei publiskās pārvaldes, 
novada un komercsabiedrību piedāvātajiem elek-
troniskajiem pakalpojumiem un informācijai. Šo-
brīd projekts jau ir īstenots un atbildīgie speciālisti 
gatavo projekta atskaites.

Projekta vadītāja Sanita Meļko informē, ka ir iz-
veidoti divi publiskie interneta pieejas punkti ar 

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16456/


bezvadu interneta pieejas zonu un seši publiskie 
interneta pieejas punkti ar pieeju datortehnikai un 
biroja tehnikai. Publiskie interneta pieejas punkti, 
kas ir pielāgoti arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
tagad atrodas katrā Preiļu novada teritoriālajā vie-

nībā. Pilsētā tie turpmāk būs pieejami Preiļu novada 
domes ēkā, Preiļu novada kultūras namā un Preiļu 
novada Uzņēmējdarbības centrā, savukārt pagastu 
teritorijās tie atradīsies Pelēču pamatskolā, Aizkal-
nes tautasnamā un Saunas pagasta pārvaldes ēkā.

Kuldīgā viesojas Šlēsvigas-Holšteinas 
landtāga Sociālo lietu komisijas delegācija

7. maijā Kuldīgā viesojās Šlēsvigas-Holšteinas federā-
lās zemes landtāga Sociālo lietu komisijas delegācija 
no Vācijas. Landtāga deputātus pavadīja Vācijas vēst-

niecības pārstāvis. Viesi tikās ar Kuldīgas novada do-
mes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, kura iepazīstināja 
ar sociālās jomas aktualitātēm Kuldīgas novadā. Vizī-
tes programmā bija ietverts arī Kuldīgas slimnīcas un 
Kuldīgas novada muzeja apmeklējums, kā arī ekskur-
sija pa Kuldīgu, iepazīstot pilsētas skaistākās vietas.

talsenieki parakstījuši nodomu protokolu 
ar orhejas pilsētu moldovā
Aprīļa otrajā nedēļā Talsu novada pašvaldību ap-
meklēja Moldovas Republikas Orhejas pašvaldības 
delegācija pilsētas mēra Vitalija Koluna vadībā. Vi-
zītes mērķis bija iepazīt Talsu novada pašvaldības 
darbu, plānošanas un būvniecības normatīvus, ko-
munālo, drošības, sabiedriskā transporta un atkri-
tumu apsaimniekošanas nozari, kā arī pašvaldības 
kapitālsabiedrību funkcijas un ES finansēto projek-

tu īstenošanu.

8. aprīlī tika parakstīts nodomu protokols ar Talsu 
novada pašvaldību par sadarbības uzsākšanu. Tas 
apliecina, ka Talsu novads un Orhejas pilsēta vei-
dos un stiprinās sadarbību kultūras, izglītības, tū-
risma un sporta jomā, attīstīs harmoniskas ekono-
miskās attiecības un veicinās delegāciju apmaiņu, 
lai pārņemtu vajadzīgo pieredzi. Sadarbības līgums 
nepieciešams, lai abu valstu pašvaldības varētu 
līdzdarboties ES atbalstītajos projektos.



Kuldīgā notiks velobrauciens bibliotēku 
atbalstam

14. maijā plkst. 10 tiks dots starts otrajam Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas organizētajam velobraucie-
nam bibliotēku atbalstam. Velobraucienā aicināts 
piedalīties ikviens bibliotekārs, lasītājs, sadarbības 
partneris vai vienkārši bibliotēku draugs.

Šogad brauciens būs uz Kuldīgas novada Padures, 
Īvandes un Ēdoles pagastiem, kur dalībnieki tiks ie-
pazīstināti ne tikai ar bibliotēkām, bet arī ar ievēro-
jamiem novadniekiem un interesantām vietām un 
objektiem pagastos. Padurē dalībnieki pēc biblio-

tēkas apskates dosies uz Padures klēti, kur klētnie-
ce Alise dalībniekus izvadās pa “Padures vēstures 
apcirkņiem” un būs iespēja nobaudīt arī Padures 
pļavās vāktās tējas. Īvandes pagastā velobrauciena 
dalībnieki varēs iepazīties ar bibliotēku un uzzināt, 
kur dzimis un skolā gājis rakstnieks Mārtiņš Kaln-
druva, izstaigāt muižu, doties uz ūdensdzirnavām 
un apskatīt arī 1816. gadā celto Īvandes luterāņu 
baznīcu. Savukārt Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pa-
gasta bibliotēkas vadītāja brauciena dalībniekiem 
stāstīs un rādīs, kur pirmo reizi izskanēja doma par 
to, ka Ēdolē jādibina publiskā bibliotēka. Pēc biblio-
tēkas apmeklējuma dalībnieki izstaigās Ēdoles pils 
parku un varēs apskatīt Romanovas šķirnes aitas.

Arī Ventspilī klāt velosezona

16. maijā Ventspils Piedzīvojumu parkā notiks Vents-
pils vasaras tūrisma un velosezonas atklāšanas pasā-
kums, ko tradicionāli ievadīs velobrauciens pa pilsē-
tas ielām, kura motīvs šogad – “Ar puķi spieķos!”.

Velobrauciens notiks divās trasēs – garajā trasē 
(8,6 km) un mazajā trasē bērniem (2,1 km). Fini-
ša zonā visi dalībnieki saņems ne tikai īpašo serti-
fikātu un uzlīmi, bet arī speciālu kuponu, kas dos 
iespēju piedalīties loterijā, kurā galvenā balva būs 

velosipēds. Visi dalībnieki tiks cienāti ar spēka put-
ru. Bērnu brauciena dalībnieki saņems speciālu ku-
ponu, kas dos iespēju bez maksas izmantot vienu 
no Piedzīvojumu parka atrakcijām.

Dalībnieki aicināti atbilstoši pasākuma moto “Ar 
puķi spieķos!” izrotāt velosipēdus un izvēlēties in-
teresantu, piesaistošu apģērbu, jo tiks apbalvoti 
gan individuāli dalībnieki, gan kolektīvi.

Paralēli velobraucienam būs plaša kultūras pro-
gramma.



zlēkās notiks pārgājiens “Lakstīgalu nakts”

15. maijā plkst. 21 sāksies romantisks pārgājiens 
“Lakstīgalu nakts”. 7–8 kilometru gājienam jāpul-
cējas pie Zlēku evaņģēliski luteriskās baznīcas, lai 
pa ceļam apskatītu tādus objektus kā mācītājmuiža 
un Paventu pilskalns un izbaudītu pavasara nakts 
romantiku ar ievziediem un lakstīgalu treļļiem. Pār-
gājiena galapunktā “Paventu krautuvē” pārgājiena 

dalībniekus sagaidīs muzikants Kaspars Petmanis 
no Ugāles. Ugunskurā varēs uzcept līdzpaņemtās 
desiņas un dalīties ar citiem maltītē ar pašu sarū-
pētām uzkodām.

Pēc pasākuma pagurušos ceļotājus atpakaļ uz Zlē-
kām atvedīs autobuss. Pasākumā piedalīties aici-
nāts ikviens dabas mīļotājs un aktīvās atpūtas cie-
nītājs.

Liepājā sākuši kursēt pirmie jaunie 
“Solaris” autobusi

Kopš 29. aprīļa Liepājas ielās kursē pirmie “Solaris” 
autobusi. Jaunie zemās grīdas autobusi ir piemē-
roti arī cilvēkiem ar kustību vai redzes ierobežoju-
miem.

Jaunās paaudzes “Solaris” autobusi aizvietos līdzši-
nējos sabiedriskā transporta autobusus, no kuriem 
daudzi pārsnieguši pat 20 gadu vecumu un ir gan 
morāli, gan fiziski novecojuši, nespējot nodrošināt 
pasažieriem nepieciešamo pakalpojuma kvalitāti. 
Saskaņā ar iepirkumu Liepājas pilsētas maršruta 

tīklu apkalpos 43 jauni, moderni zemās grīdas “So-
laris” autobusi.

zemgalē 2015. gadā ieviesīs 58 kultūras 
projektus
Valsts kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Zemgales 
plānošanas reģiona administrētās ““Latvijas valsts 
mežu” finansētās Zemgales kultūras programmas 
2015” projektu konkursa rezultātus – no iesniegta-
jiem 103 projektiem atbalstu guvušas 58 ieceres, 
kas sekmēs reģiona kultūras dzīvi.

Ekspertu komisija, ņemot vērā nolikumā apstip-
rinātos kritērijus un izvērtējot prioritātes, lēmusi 
atbalstīt vairāk nekā pusi iesniegto projektu, kas 
Zemgales reģionā akcentēs specifisko materiālo un 
nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, veicinās 
zemgaļu un sēļu kultūras daudzveidības saglabā-
šanu un attīstīs vienotu Zemgales tēlu. Arī šogad 
programma paredzēta nelielu vietēja un reģionāla 
mēroga projektu atbalstam, tādēļ atbalstīti projekti 

ar kopējo tāmi no 500 līdz 3000 eiro. No iesniegta-
jiem projektiem aptuveni pusi sagatavojušas reģio-
na nevalstiskās organizācijas un entuziasti. Tā, pie-
mēram, biedrība “Vecauces muiža” ar programmas 
atbalstu labiekārtos un papildinās ekspozīciju par 
Vecauces pili, sēļu “Sansusī” rīkos otro kamermū-
zikas festivālu “Sansusī 2015”, biedrība “RaDam” 
apņēmusies rīkot mākslas plenēru “Ar sapni par 
Iecavu”, bet mūzikas un mākslas attīstības fonds 
“Balsis” rīkos jauniešu kora “Balsis” koncertbrau-
cienu pa Daugavu ar plostiem. Turpinot jau iesākto 
atjaunošanu, Jelgavas Svētās vienības evaņģēliski 
luteriskā draudze šogad ar ZPR īstenotās program-
mas atbalstu paredzējusi pabeigt ērģeļu restaurāci-
ju, savukārt Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze 
izstrādās Bauskas Svētā Gara baznīcas rentabla re-
staurācijas programmu. Programmā aktīvi iesaistī-
jušās arī pašvaldības un to iestādes.



Pirmā fotogrāfiju grāmata par Rundāles 
novadu

4. maijā Rundāles novada pirmsskolas izglītības ie-
stādē “Mārpuķīte” notika grāmatas “Ieskaties. Izzi-
ni. Dzīvo. Strādā. Radi. Smaidi!” atvēršanas svētki. 
Grāmatā apkopotas fotogrāfijas, kurās fotoentuzias-
tiem un profesionāļiem izdevies fiksēt mirkļus, kas 
atspoguļo Rundāles novadu visā tā daudzveidībā.

Ideja par šādu grāmatu gaisā virmoja nepilnus divus 
gadus. Atsaucoties Rundāles novada domes aicinā-
jumam iesaistīties grāmatas tapšanā, tika saņemts 
vairāk nekā 1000 fotogrāfiju. Liels atbalsts jau bija 
novadā ar Lauras Ārentes iniciatīvu un Inta Lūša 
profesionālo vadību izveidotā fotoentuziastu gru-
pa, kuras radītās bildes arī kļuva par grāmatas bāzi. 
Kopumā grāmatā ir septiņas nodaļas. Pirmā nodaļa 
“Ieskaties” atklāj novada dabas bagātības, caurvijot 
arī dažādus gadalaikus, otrā – “Izzini” atklāj novada 
kultūrvēsturisko mantojumu, “Atpūties” un “Līk-
smo” parāda novada viesmīlību un gatavību allaž 
uzņemt viesus un draugus gan dažādās atpūtas vie-
tās, gan tradicionālajos kultūras pasākumos. Grā-
mata parāda arī to, kā novadnieki pavada ikdienas 
gaitas, strādā, rada un, galu galā, smaida. Īpaši ir arī 
grāmatas teksti, kas radīti, balstoties uz iedzīvotāju 
sūtītajiem aprakstiem, reiz sacīto. Visi teksti ir tul-

koti angļu valodā, lai grāmata būtu pasniedzama arī 
ārzemju sadarbības partneriem un draugiem.

Koknesē modinās lielo Samu!

Par ko gan sapņo vēl Daugavā dusošais lielais Sams? 
Noteikti par šā pavasara lielāko notikumu – 16. mai-
ju, kad viņu pamodinās svētku svinētāju gaviles un 
velosipēdu zvaniņu skaņas! Jau sesto pavasari Kok-
neses novadā tūrisma sezona tiks atklāta ar Dau-
gavas dižā iemītnieka Sama modināšanas svētkiem 
un krāsām bagāto Tvīda braucienu.

16. maija rīts Kokneses estrādē iesāksies ar pavasara 
gadatirgu un aktivitātēm, kurās iesaistīsies pats šīs 
dienas varonis Sams. Viktorīnas, atrakcijas, ekskur-
sijas, radošās darbnīcas, jauno makšķernieku skola, 
loku šaušana, zirgu izjādes, uz uguns vārītā zivju 
zupa, Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas meistarklase – bebru gulašzu-
pa, Sama modināšana un piedalīšanās lielajā Sama 
loterijā, kurā galvenā balva būs AS “SEB banka” 
dāvātais velosipēds – tik daudzveidīga pasākumu 

Informācija:
www.koknese.lv

T: + 371 65161296, 29275412
Pasākumu organizē KNDA 
„Kokneses Tūrisma centrs” 
un Kokneses novada dome

Atbalstītāji:

Pavasara gadatirgus 
Radošās darbnīcas, ekskursijas, atrakcijas, 
viktorīnas, jauno makšķernieku skola, loku 
šaušana, zirgu izjādes, uz uguns vārītā zivju 
zupa, Vecbebru PVI meistarklase - bebru 
gulašzupa, ķirbju sēklu akcija u.c.

Loterijas starts infoteltī – 
galvenā balva velosipēds no AS SEB banka 
(zīmogu vākšana aktivitāšu vietās)

Sama modināšana 

Valsts izglītības satura centra rīkotās 
gaisa pūķu laišanas sacensības 
skolnieku tehniskajai jaunradei „Pūķu svētki” Likteņdārzā

Tvīda brauciens – 
velosipēdu un retro tērpu parāde 
10:30 Reģistrācija Blaumaņa pagalmā. 
Radošās tvīda stila darbnīcas. 

Sama stafete un viduslaiku spēles 
Uzvarētāju apbalvošana.

Līnijdeju kluba „Jautrie zābaciņi” koncerts

Sama loterijas balvu izloze  

Mūziķu apvienības „Zāle” koncerts 
Kokneses pilsdrupās

Zaļumballe ar  grupu „Raiders Band”
(Nelabvēlīgos laika apstākļos balle notiks Kultūras namā)

Muzeju nakts pasākumi 
tēlnieka V. Jākobsona muzejā „Galdiņi”, BEBRU PAGASTĀ
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SAMA 
MODIN ŠANAS SV TKI

16. 
MAIJS

Kokneses estr d

• Mākslinieks -
Elvijs Strazds-Svētiņš,
• Kokneses kultūras nams,
• DJ Ēriks Lejiņš,
• SIA  „Kokne” krodziņš 
„Rūdolfs”,
• Biedrība „Koknesei”

Kempings 
“Daugavas radzes”



programma iesāksies dienas pirmajā daļā. Diena 
turpināsies ar retro tērpu un velosipēdu parādi – 
trešo Tvīda braucienu Koknesē. Tvīda braucējiem 
Sams dos startu Blaumaņa pagalmā, lai, zvaniņiem 
skanot, krāšņais brauciens izvītos pa Kokneses ielām 
un nokļūtu galamērķī – Kokneses pilsdrupās. Tāpat 
kā iepriekšējos gadus, priecāsimies redzēt Tvīda 
brauciena atbalstītājus un dalībniekus no visas Lat-
vijas! Turpretī Likteņdārzā pirmo reizi sadarbībā ar 
Valsts izglītības satura centru iecerētas gaisa pūķu 
laišanas sacensības skolēnu tehniskajai jaunradei – 
“Pūķu svētki”. Svētku dienas viducī viens no lielā-

kajiem līnijdeju klubiem Latvijā “Jautrie zābaciņi” 
aicinās izbaudīt kantrimūzikas deju ritmus. Turpat 
estrādē norisināsies viduslaiku spēles, starp kurām 
vispopulārākais ir mūku futbols. Šajā maija vaka-
rā Kokneses viduslaiku pilsdrupās virtuozas skaņu 
gleznas uzburs mūziķu apvienība “Zāle”. Sendienu 
elpa, ko glabā pils mūri, un Daugavas viļņu plūdums 
ļaus ieklausīties teikā, ko var dzirdēt tikai vietā, kur 
satiekas Pērse un Daugava. Kad svētku noslēgumā 
zaļumballi Kokneses estrādē spēlēs grupa “Raiders 
Band”, svētku gaviļnieks Sams varēs sacīt: “Tūrisma 
sezona ir atklāta!”

Aizvadīts 20. Latvijas mēroga vokālistu 
konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2015”

25. aprīlī Meirānu Kalpaka pamatskolā notika oper-
dziedātājam Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu 
konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2015”, ko organizē-
ja biedrība “Meirānieši” sadarbībā ar Jāņa Zābera 
piemiņas fondu, Lubānas novada pašvaldību un 
Meirānu Kalpaka pamatskolu. Konkursa mērķis ir 
attīstīt un veicināt jauno zēnu vokālistu profesionā-
lo izaugsmi, aktivizēt bērna balss dabīgo skanēju-
mu, neizmantojot pastiprinošus līdzekļus, saglabāt 
un popularizēt tenora un novadnieka Jāņa Zābera 
muzikālo mantojumu.

Pirms 20 gadiem konkurss aizsākās vietējā mērogā, 
bet šobrīd sasniedzis Latvijas mēroga nozīmīgumu. 
Šogad tika pārstāvētas dažādu Latvijas novadu un 
pilsētu teritorijas: Iecava, Jelgava, Valka, Valmiera, 
Degumnieki, Jēkabpils, Līvāni, Rudzāti, Rēzekne, 
Atašiene, Viesīte, Varakļāni un Rīga. Konkursā pie-
dalījās 27 jaunie vokālisti četrās vecuma grupās. 
Galveno balvu ieguva vairākkārtējs šā konkursa 
dalībnieks Valts Urtāns, iegūstot iespēju dziedāt uz 
vienas skatuves kopā ar slaveniem Latvijas oper-

dziedātājiem Siguldas Opermūzikas svētkos.

7. augustā par godu Jāņa Zābera 80. jubilejas ga-
dam Lubānas novadā notiks “Aiviekstes lakstīgalu 
laureātu konkurss”, kurā piedalīsies iepriekšējo 
gadu konkursa uzvarētāji, starp viņiem arī talantī-
gais jaunais dziedātājs Dainis Skutelis.

Alūksnē tūrisma sezonu atklās velovakars 
ap Alūksni

Alūksnes tūrisma informācijas centrs 15. mai-
jā pulksten 18 aicina ar velovakaru “Ar ģimeni ap 
Alūksni!” atklāt Alūksnes puses tūrisma sezonu.

“Velobraucienā aicinām piedalīties ģimenes, drau-
gu kompānijas un ikvienu interesentu. Riteņosim 
apkārt Alūksnei darba nedēļas nogalē, tad, kad būs 
pieklusis ikdienas darba ritms, lai kopā izbaudītu 
ziedošo dabu un pavasari! Mēģināsim saskatīt ci-
tādu Alūksni, ieraudzīt kādu vēl nepamanītu vietu 



un aktīvi pavadīsim laiku,” aicina Alūksnes novada 
pašvaldības tūrisma darba organizatore Iveta Veļ-
ķere.

Velovakara dalībniekus pulcēties aicina stāvlauku-
mā pie Alūksnes tūrisma informācijas centra Pils 

ielā 25A. Pasākuma rīkotāji parūpējušies, lai velo-
braucējiem būtu gan iesildīšanās aktivitātes, gan 
atpūtas pauzes brauciena laikā ar jautrības uzde-
vumiem un arī nelielas uzkodas finišā. Aptuvenais 
brauciena garums būs 10 kilometru, un pasākuma 
norises prognozējamais laiks – 2–3 stundas.

Riteņbraukšanas sacensības un svētki visai 
ģimenei “eKo VeLo 2015”

23. maijā Gulbenē norisināsies velosacensības un 
svētki visai ģimenei. Rīts iesāksies ar “Balto cerī-
bu kausu 2015” riteņbraukšanas sacensību seriā-
lu šosejā zēniem un jauniešiem 3. posma pirmo 
braucienu un “Gjensidige velo” veiklības braucienu 
bērniem. Dienas turpinājumā ikviens interesents 
aicināts piedalīties “Gulbene velo 2015” amatie-
ru riteņbraukšanas sacensībās un pārbaudīt savus 
spēkus un prasmes izzinošajā “Kas labi domā, tas 
gudri dara” veloorientēšanās pasākumā. Dienas 
gaitā norisināsies arī “Baltā cerību kausa 2015” 
3. posma otrais brauciens, bet izdomas bagātību 
varēs demonstrēt netradicionālo velosipēdu kon-
kursā – parādē “Velo un pavasaris”.

Svētku apmeklētājus ar deju uzvedumiem “No gais-
mas līdz gaismai!” un “Rok un rullē” priecēs deju 
grupa “Dzirnas”. Pasākuma norises laikā darbosies 
“EKO VELO” tirdziņš, bet īsteniem velocienītājiem 
būs iespēja pagatavot “EKO VELO” kokteili.

Starptautiskā plostnieku pilsēta aicina 
svinēt svētkus!

Gaujmalas ievas jau briedē pumpurus, lai uzplauk-
tu tieši 16. maijā, bet biedrības “Gaujas plostnieki” 
vīri gatavo baļķus un šostes, lai 14. maijā astoņpa-
dsmito reizi sietu plostu un dotos ekspedīcijā lejup 
pa Gauju no Spicu tilta līdz Strenčiem. Plostu šogad 
iecerēts sasiet no 12 plenēm.

Šajos Gaujas plostnieku svētkos notiks vairākas 
tradicionālas lietas – svētku tirdziņš, atrakcijas 
bērniem, pašdarbnieku koncerts, veco plostnie-

ku tikšanās, vizināšanās ar laivu un plostu. Plosta 
ekspedīciju sagaidīsim 16. maijā plkst. 11 pie Vecā 
ozola Strenčos. Ik gadu par plosta apstādināšanu 
jeb, plostnieku terminos sakot, noaršanu rūpējas 
plostnieki, taču šogad viņiem palīgā apsolījuši do-
ties Latvijas spēkavīri, kuri pulcēsies Strenčos uz 
Agra Kazeļņika un Latvijas Spēka atlētu federācijas 
organizēto čempionātu un šovu. Paredzams, ka 
spēkavīru sacensības būs šāgada Plostnieku svētku 
“odziņa”.

Plostnieku zupu un dažādus mielastus ik gadus ir 
gatavojuši Latvijā populāri pavāri – Mārtiņš Sirmais, 



Elmārs Tannis, Raimonds Zommers un citi, bet šo-
gad Plostnieku mielasts būs mednieku gaumē, un 
to gatavos medījumu gatavošanas speciālists Jānis 
Ence. Svētkos varēs nobaudīt arī Firsta Līvena ma-
dāmas kārumus un “Donu” saimnieces Ilzes Brie-
des gatavoto siera zupu.

Interesenti svētku laikā varēs noskatīties dokumen-
tālo filmu “Ātrāk par straumi”, kas stāsta par Dauga-
vas plostniekiem, un aplūkot informatīvo materiālu 
izstādi par plostniecību. Svētkos tiks prezentēti arī 
jaunie informatīvie stendi un Plostnieku telts. Būs 

iespēja sekot līdzi kanoe laivu maratona “Plosta 
ceļš 2015” norisei.

Kocēnu novada Rubenē veido pirmo 
bezmaksas veikborda skolu Latvijā

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi biedrī-
bas “Rekreācijas biedrība Rebo” projektu “Ūdens 
sporta aktīvās atpūtas centra “Rancho parks” at-
tīstīšana Rubenē pie ūdenskrātuves Mazais Ansis” 
un piešķīrusi ES finansējumu projekta īstenošanai. 
Projekta mērķis ir Kocēnu novada Rubenē izveidot 
pirmo bezmaksas veikborda skolu Latvijā, lai veici-
nātu ūdenssporta attīstību. Projektā paredzēts ie-
gādāties jaunu veikparka konstrukciju komplektu, 
30 peldvestes veikparka un ūdensparka apmek-
lētāju drošībai, kā arī izveidot piepūšamo ūdens 
atrakciju parku bērniem. “Rancho parks” Rubenē 
ir Latvijā pirmais veikparks, kas sniegs bezmaksas 
pakalpojumus.

Drīzumā tiks izsludināts konkurss par pieteikšanos 
uzņemšanai veikborda skolā. Pirmā uzsaukuma 
mērķis būs veikt atlasi, lai atrastu talantīgākos un 

uzcītīgākos jauniešus, kuriem piedāvāt bezmaksas 
treniņu nodarbības un apmācības, palīdzēt piesais-
tīt sponsorus un sniegt nepieciešamo atbalstu, lai 
vietējie sportisti gūtu augstus panākumus.

āraišu forums – solis veiksmīgai 
sadarbībai un attīstībai
18. aprīlī Amatas novada domē noslēdzās divas 
dienas ilgušais Āraišu forums, kura mērķis – veici-
nāt teritorijas attīstību, iedzīvotāju līdzdalību, kā arī 
izvērtēt Āraišu arheoloģiskā muzejparka turpmāko 
apsaimniekošanas modeli. Forumā aktīvi iesaistījās 
ne tikai dažādu institūciju pārstāvji un pašvaldības 

speciālisti, bet arī apkārtnes iedzīvotāji.

Foruma dalībnieki apliecināja, ka āraišnieki pama-
zām sāk apzināties piederību ainaviskajam apvi-
dum ar senu vēsturi, nozīmīgām dažādu laikmetu 
liecībām, ar lielu attīstības potenciālu tūrismā, kul-
tūrā un sabiedrības izglītošanā. Foruma organizē-
tāja Amatas novada domes Tūrisma un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja Eva Staltmane atzina, ka 



Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

abas foruma dienas bijušas ražīgas. Pirmās dienas 
ieguvums – Āraišu arheoloģiskā muzejparka turp-
mākās attīstības modeļi, kas tiks izstrādāti detali-
zētāk, un risināta atbilstošākā varianta ieviešana 

dzīvē. Otrās dienas ieguvums – lielāka iedzīvotāju 
interese par Āraišiem, saviem kaimiņiem, norisēm, 
iespējām lemt un rīkoties, kā arī piederības apzinā-
šanās kopienai.

LPS NeSASKAņo

LPS SASKAņoŠANAI PIePRASītIe DoKumeNtu PRojeKtI

VSS-357 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Profesionālās izglītības kompetences centra 
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, 
mūzikā vai dejā”, 5. pielikums.

TAP VSS-245 – Par Ministru kabineta noteikumu 

projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 
10. janvāra noteikumos nr. 38 “Peldvietas izveido-
šanas un uzturēšanas kārtība””, 6. pielikums.

“Par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzī-
bas plānu izstrādāšanas kārtību”, 7. pielikums.

VSS-503 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīs-
tīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģime-
niskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei 
un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2.pasākuma “Infra-
struktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un 
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas 
fonda izveidei” īstenošanas noteikumi”

VSS-506 – Pamatnostādņu projekts “Pamatnostādnes 
ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma 
laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.ga-
dam”

VSS-505 – Programmas projekts “Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-
2020.gadam” 
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