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AktuALitāteS

Noteikti kritēriji budžeta līdzekļu 
piešķiršanai pašvaldībām vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveidošanai

Valdība otrdien, 26. maijā, akceptēja nosacījumus 
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai pašvaldībām 
valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru (VKAC) izveidei reģionu un novadu nozīmes 
attīstības centros 2015. gadā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas (VARAM) izstrādātie kritēriji nosaka valsts bu-
džeta dotācijas piešķiršanu 2015. gadā VKAC izvei-
dei, pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietas uztu-
rēšanai un nodarbināto atlīdzībai. Šiem mērķiem 
no valsts budžeta šogad paredzēti 919 739 EUR. 
Plānots pirmām kārtām atbalstīt centru izveidi vie-
tās, kuras atrodas tālāk no reģionālās vai nacionā-
lās nozīmes centriem.

Pašvaldībām, kuras plāno izveidot vai attīstīt VKAC, 
30 darba dienu laikā pēc Ministru kabineta notei-
kumu apstiprināšanas ir jāiesniedz VARAM pietei-
kums. Lai atbalstītu pašvaldības pieteikumu saga-
tavošanā, jau tuvākajā laikā VARAM organizēs re-
ģionālos seminārus.

VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos 

Arnis Daugulis uzsver: “Mēs aicinām pašvaldības 
izmantot šo iespēju un iesniegt pieteikumus VKAC 
izveidošanai, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamā-
kus publiskos pakalpojumus.”

Atgādinām, ka 2015. gadā pakāpeniski tiek uzsāk-
ta VKAC izveide 89 novadu nozīmes centros un 21 
reģionālās nozīmes centrā, līdz 2020. gadam – arī 
9 nacionālās nozīmes attīstības centros. Tajos ie-
dzīvotājiem un uzņēmējiem vienuviet būs pieeja-
mi gan pašvaldības, gan pieprasītāko septiņu valsts 
pārvaldes iestāžu pakalpojumi: Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, No-
darbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, 
Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienesta 
pakalpojumi.

Vajadzības gadījumā arī tiks sniegts atbalsts e-pa-
kalpojumu pieteikšanā un nodrošinātas konsultāci-
jas par valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem un 
publisko pakalpojumu portāla www.latvija.lv darbī-
bu.

http://www.latvija.lv


Ķīnas tautas Republikas Hebejas 
provinces delegācijas vizīte Latvijā

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ielūguma 
Latvijā 26.–28. maijā viesojās Ķīnas Tautas Republi-
kas Hebejas provinces delegācija. Vizīte notika pēc 
“16+1” iniciatīvas, kas ir instruments sadarbībai ar 
Ķīnu. Iniciatīvas būtība ir veicināt Ķīnas sadarbību 
ar 11 Eiropas Savienības (ES) jaunajām dalībval-
stīm, tai skaitā Latviju, investīciju, transporta, fi-
nanšu, zinātnes, izglītības un kultūras jomās. Ķīnas 
puse šajā iniciatīvā ekonomikas jomā ir definējusi 
trīs prioritārus virzienus jeb iespējamās sadarbī-
bas jomas: infrastruktūra, augstās tehnoloģijas un 
zaļās tehnoloģijas. Latvijas prioritātes “16+1” for-
mātā ir sadarbība transporta nozarē, investīciju 
piesaiste infrastruktūras projektiem, tirdzniecības 
sakaru veicināšana, kā arī studentu un mācībspē-
ku apmaiņa.

27. maijā delegācija viesojās LPS, kur tikās ar LPS 
priekšsēža vietnieku Andri Rāviņu.

Pēcpusdienā viesi apmeklēja Jūrmalu, kur tikās ar 
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci 
Ritu Sproģi un Ārējo sakaru un protokola nodaļas 
vadītāju Ivetu Ķelpi. Delegācija iepazinās ar Jūrma-
las kūrorta attīstības virzieniem, viesnīcu, SPA pa-
kalpojumiem, konferenču un pasākumu organizā-
cijas iespējām un apmeklēja Dzintaru koncertzāli. 
Viesi ļoti atzinīgi novērtēja Jūrmalas ilgtspējīgu da-
bas resursu izmantošanu un pilsētvides plānošanu, 
kurā integrētas tradīcijas un mūsdienīgās tehnolo-
ģijas.

Kā ziņots iepriekš, Latvijas pašvaldību vadītāju de-
legācija LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa vadībā šā 
gada 18.–21. maijā Lanfanā (Ķīnas Tautas Repub-
likā) piedalījās Ķīnas provinču un Centrāl- un Aus-
trumeiropas valstu pašvaldību vadītāju asociācijas 
sanāksmē. Sanāksme tika organizēta, lai veicinātu 
pašvaldību sadarbību dažādās jomās un sagatavo-
tos 3. Pašvaldību vadītāju konferencei, kas notiks 
2016. gada 16.–17. jūnijā Tanšaņā (Hebejas provin-
cē). Tās laikā norisināsies arī tirdzniecības izstāde 
un uzņēmēju tikšanās, kas veicinās jaunu biznesa 
kontaktu un sadarbības veidošanos.

engures novadā viesojas Austrijas 
delegācija

Engures novadā 27. maijā viesojās Austrijas pašval-
dību asociācijas delegācija – Austrijas pašvaldību 
vadītāji un asociācijas padomnieki.

Austrijas pašvaldību pārstāvji, kas iedibinājuši tradī-
ciju apmeklēt ES prezidējošās valstis, viesojās Engu-
res novadā. Vizītes laikā viņi pārrunāja pašvaldībām 



svarīgus un aktuālus jautājumus ar Engures novada 
domes priekšsēdētāju Guntaru Važu un izpilddirek-
toru Imantu Valeru, LPS ģenerālsekretāri Mudīti 
Priedi un VARAM Pašvaldību departamenta direk-
toru Aivaru Draudiņu.

Pēc diskusijas viesi apmeklēja atkritumu pārkrau-

šanas šķirošanas staciju Tukumā, “M. P. Socks” 
ražotni un lidostu “Jūrmala”. Austrijas delegācijas 
vadītājs Austrijas Pašvaldību asociācijas priekšsē-
dētājs Helmuts Medlhammers pateicās Engures 
novadam par viesmīlību un interesanto program-
mu, kā arī aicināja turpināt abu valstu asociāciju un 
pašvaldību sadarbību.

ŠoNeDēļ uN tuRPmāk

Videokonference par darījumu ar 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
tiesiskuma uzraudzībai nepieciešamo datu 
iegūšanu no informācijas sistēmām

5. jūnijā plkst. 10.00–12.00 LPS plānota videokon-
ference par darījumu ar lauksaimniecībā izmanto-
jamo zemi tiesiskuma uzraudzībai nepieciešamo 
datu iegūšanu no informācijas sistēmām.

1) SIA “ZZ dats” iepazīstinās ar savu izstrādāto mo-
duli informācijas iegūšanai no informācijas sistē-
mām;

2) Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji in-
formēs par uzsāktajiem projektiem un plānotajiem 
to realizācijas termiņiem saistībā ar šo datu iegūšanu;

3) sniegsim informāciju par nepieciešamo līgumu 
slēgšanas un jaunu lietotāju tiesību pieprasīšanas 
kārtību, lai varētu iegūt darījumu ar lauksaimniecī-

bā izmantojamām zemēm tiesiskuma uzraudzībai 
nepieciešamo informāciju;

4) atbildēsim uz pašvaldību tiešraides laikā iesūtī-
tajiem jautājumiem.

Aicinām videokonferenci vērot tiešraidē LPS mājas-
lapā (http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/) vai 
piedalīties klātienē (LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 
4. stāva zālē).

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS mītnē 9. jūnijā notiks LPS Reģionālās attīstības 
un sadarbības komitejas sēde. Darba kārtība drīzu-
mā būs pieejama LPS mājaslapā.

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


LPS Domes sēde par izglītības jautājumiem

Rīgas rātsnamā 10. jūnijā notiks LPS Domes sēde 
par izglītības jautājumiem. Sēdē aicināta piedalī-
ties izglītības un zinātnes ministre mārīte Seile.

LPS sarunas ar Veselības ministriju

Ikgadējās LPS un Veselības ministrijas sarunas no-
tiks 17. jūnijā plkst. 10.00.

kalnciema skolā notiks “Dinamiskās 
domas darbnīca 2015”

Interesentiem, kuri vēlas tikties ar sabiedrisko at-
tiecību, komunikācijas, reklāmas profesionāļiem un 
žurnālistiem, ir iespēja piedalīties “Dinamiskās do-
mas darbnīcā 2015” no 5. līdz 7. jūnijam kalnciena 
skolā.

Neformālā vidē varēsiet tieši no komunikācijas liel-
meistariem uzzināt par aktuālām tēmām:

filmu producents (“Sapņu komanda”, “Rūdolfa •	
mantojums”, “Rīgas sargi”) Andrejs ēķis palīdzēs 
atvērt prātu jaunām idejām;
modes dizainers •	 Gints Bude ieteiks, kā kļūt pār-
liecinoši stilīgam;
Andris kivičs•	  par īstajiem vārdiem dziesmā un 
dzīvē;
Arstarulsmirus•	  dalīsies spējā smaidīt;
alpīnists •	 Juris ulmanis par komandas un sevis vei-
došanu moderni ekstremālos apstākļos – ikdienā;
pasniedzējs no Vācijas •	 muhameds Akdags par 
to, kā mainījusies komunikācija Austrumos un 
Rietumos pēc “Charlie Hebdo” traģēdijas;
ivars Svilāns•	  no “Maxima” par krīzes komunikā-
cijas mītiem;
Nacionālo bruņoto spēku virsnieki par to, kādas •	
ir modernas stratēģijas un taktikas komunikāci-

jas karā šobrīd;
reklāmas kompānijas “DDB” direktors •	 Andris 
Rubīns – kādas komunikācijas kampaņas pasau-
le ir gatava iemīlēt;
Arnis Lapiņš•	  no “P.R.A.E. sabiedriskās attiecī-
bas” – kādus darbiniekus meklē lielās PR kom-
pānijas. Tava iespēja piedalīties CV spēlē;
mākoņskrējējs •	 mārtiņš Zvīdriņš par tavu spēju 
robežu;
deju studijas “PRO-X” vadītāja •	 ieva Biteniece par 
to, kā no pingvīna pārvērsties par gulbi. Praktiski 
vingrinājumi un rītarosme Ievas vadībā;
emuāra “Happy Whispers” autore •	 Līga Andžāne 
par pozitīvisma lomu.

Profesionālu moderatoru vadībā veidotas PR kam-
paņas uzņēmumiem un to skate. Konkurss “Ātrās 
receptes nezinīšiem”; NBS komandiera balvas iz-
cīņa jautrā un atjautīgā stafetē; ekskursija pa Zie-
massvētku kauju vietām Latvijas Vēstures institūta 
direktora Gunta Zemīša un Ziemassvētku kauju mu-
zeja direktora Dagņa Dedumieša vadībā. Pārsteigu-
mi, balvas un dāvanas.

Vairāk informācijas: www.dddarbnica.lv un pa e-
pastu: j.lesnieks@gmail.com; tālrunis 262624234.

Dalības maksa – 33 eiro; ja piesakās grupā četri vai 
vairāk – 26 eiro.

eiropas inovatīvo reģionu nedēļas 
konference “WiRe 2015”

4.–5. jūnijā norisināsies inovatīvo reģionu konfe-
rence “WIRE 2015”, kas ir Eiropā nozīmīgākais ino-
vāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forums. 
Lai spriestu par investīcijām pētniecībā un inovā-
cijās un izceltu to potenciālu, konferencē pulcē-
sies reģionu pārstāvji, politikas veidotāji, biznesa 

PRoJekti, koNkuRSi, SemiNāRi, FiNANSēJumS, PASākumi

http://www.dddarbnica.lv
mailto:j.lesnieks@gmail.com


asociācijas, pētnieki un citi inovāciju jomā iesaistī-
tie no visas Eiropas.

Dalību apstiprinājis Eiropas Komisijas (EK) pētnie-
cības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Mu-
edašs (Carlos Moedas) un ES Reģionu komitejas 

prezidents Marku Markula (Markku Markkula). 
Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunās Latvijas 
izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
pasakumi/16415_838/.

kultūras ministrija izsludina konkursu 
līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, 
kuri saņēmuši eS programmu atbalstu

Kultūras ministrija izsludina 
konkursu līdzfinansējuma 
saņemšanai projektiem, 
kuri saņēmuši ES program-
mas “Kultūra” (2007–2013), 
ES programmas “Radošā 
Eiropa” apakšprogrammas 

“Kultūra” (2014–2020), ES programmas “Eiropa 
pilsoņiem” (2007–2013) 4. atbalsta aktivitātes “Ak-
tīvi Eiropas piemiņas pasākumi” un ES programmas 

“Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) 1. atbalsta darbī-
bas “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbal-
stu.

Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma anketu 
un sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem 
un norisi var iegūt Kultūras ministrijas mājasla-
pā www.km.gov.lv, ES programmas “Radošā Eiro-
pa” mājaslapā www.km.gov.lv/radosaeiropa, ES 
programmas “Eiropa pilsoņiem” mājaslapā www.
km.gov.lv/eiropapilsoniem un Kultūras ministrijas 
ES kultūras kontaktpunkta nodaļā Rīgā, Antonijas 
ielā 9, 2. stāvā, darba dienās plkst. 9.00–17.00, pa 
tālruni 67330229.

izsludināts projektu konkurss vadlīnijas 
“multisektoriālie projekti” aktivitātē 
“informācijas iegūšana, apstrāde un 
analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

Latvijas vides aiz-
sardzības fonda 
(LVAF) administrāci-
ja izsludina projektu 

konkursu vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” akti-
vitātē “Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze 
vides politikas sekmīgai ieviešanai” finansējuma 
saņemšanai 2015. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuru īstenošana atbalsta sekmīgu vides po-
litikas ieviešanu, iegūstot, apstrādājot un analizējot 
informāciju šādās jomās:

vides kvalitātes uzlabošana;•	
dabas aizsardzība;•	
dabas resursu saglabāšana un ilgtspējīga izman-•	
tošana;
klimata politika;•	
vides investīcijas;•	
zemes dzīļu izmantošana.•	

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16475.

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16415_838/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16415_838/
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http://www.km.gov.lv/radosaeiropa
http://www.km.gov.lv/eiropapilsoniem
http://www.km.gov.lv/eiropapilsoniem
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16475
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16475


NVA aicina darba devējus pieteikties 
pasākumam “Apmācība pie darba devēja”

26. maijā Nodarbinā-
tības valsts aģentūra 
(NVA) uzsākusi dar-
ba devēju pieteikumu 
pieņemšanu dalībai 
pasākumā “Apmācība 

pie darba devēja”. Vajadzīgā darbinieka praktiskai 
apmācīšanai NVA filiālēs visā Latvijā var pieteikties 
komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības 
vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārst-

niecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru 
pamatuzdevums ir izglītības programmu īsteno-
šana. Apmācība pie darba devēja ir bezdarbnieka 
praktiskā apmācība, kas darba devējam pašam ļauj 
sagatavot vajadzīgo speciālistu. Praktiskā apmācī-
ba ietver profesionālās kompetences apgūšanu, 
kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kva-
lifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Pa-
sākumu “Apmācība pie darba devēja” neorganizē 
nekvalificētos un mazkvalificētos darbos atbilstoši 
Profesiju klasifikatora 9. pamatgrupai. 
Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16469/.

izsludināts projektu konkurss vadlīnijas 
“Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vietējās 
vides iniciatīvas”

LVAF administrācija izsludina projektu konkursu 
vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vie-
tējās vides iniciatīvas” finansējuma saņemšanai 
2015. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt no-
vada līmeņa aktivitātes, kas vērstas uz vides jautā-

jumu praktisku risināšanu, iesaistot vietējos iedzī-
votājus un pašvaldību.

Konkursā tiek atbalstīta novada iedzīvotāju infor-
mēšana par vides problēmām novadā, to iespēja-
majiem risinājumiem un praktiska iedzīvotāju ie-
saistīšana vides problēmas risināšanā, nodrošinot 
projekta rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā piecus 
gadus.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16479/.

NoVADu uN PiLSētu VēStiS

Atklāta preču zīme “Radīts Siguldā”

No 29. līdz 31. maijam Sigulda svinēja savus No-
vada svētkus “Sigulda – aizrautības dārzs” – ar ID 
karšu četru gadu jubileju, atklājot zīmolu “Radīts 
Siguldā”, lustējoties kopā ar novadniekiem pop-up 
stacijas bufetē, sajūtot kopības spēku Novada svēt-
ku gājienā, ballējoties Siguldas pilsdrupu estrādē 
un svētku izskaņā tiekoties aizraujošās siguldiešu 

brokastīs, kur bija iespēja nobaudīt Siguldas no-
vada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica ceptās 
pankūkas.

Preču zīmi “Radīts Siguldā” izstrādājusi Siguldas 
novada pašvaldība savā novadā ražoto produktu 
un pakalpojumu apzīmēšanai, lai paaugstinātu Si-
guldas novada ražotāju un pakalpojumu sniedzēju 
konkurētspēju un veicinātu patērētāju izvēli par 
labu Siguldas novada produktiem un pakalpoju-
miem, tādējādi sekmējot novada uzņēmumu pazīs-
tamību, pārdošanas apjoma pieaugumu un Sigul-
das novada popularizēšanu.

“Sigulda vienmēr ir gribējusi būt aizraujoša. Bet 
aizrautība nekad nav abstrakta. Aiz aizrautības 
vienmēr ir konkrēti cilvēki – entuziasti izglītībā, 

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16469/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16469/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16479/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16479/


kultūrā, sportā, sabiedriskajā dzīvē un, protams, 
arī uzņēmējdarbībā. Domāju, ka Siguldas novadā 
aizrautīgo īpatsvars ir viens no augstākajiem 
Latvijā, to pierāda augstie sasniegumi, uzvaras 
dažādās dzīves jomās, un katrs no viņiem sapņo, 
plāno, attīsta, ražo, rīko, vienā vārdā – rada. Tā-

pēc preču zīme “Radīts Siguldā” apvienos novada 
uzņēmēju aizrautību, identitāti un izcelsmi, ļaujot 
ar lepnumu atzīmēt Siguldas novada kartē katra 
uzņēmuma mājvietu,” par jauno preču zīmi prie-
cājas Siguldas novada domes priekšsēdētājs uģis 
mitrevics.

Pārgaujas novadā uzsākts skrējiens pretī 
Latvijas simtgadei

Tuvojoties Latvijas 100 gadu jubilejai, Latvijā no-
tiek dažādas aktivitātes. Biedrība “Straupes jaunie-
ši” par godu šā gada Latvijas 97. dzimšanas dienai 
nolēma rīkot skrējienu, distancēs apspēlējot skaitli 
97. Mazākie skrējēji veica 97 metru, sākumskolas 
vecuma bērni – 970 m, bet lielākie – 9,7 km distan-

ci. Kopā skrējienā piedalījās 92 dalībnieki – gan no 
Pārgaujas, gan kaimiņu novadiem.

Skrējiena vēstnesis Saeimas deputāts un Pārgaujas 
novada iedzīvotājs Valters Dambe, uzrunājot skrē-
jējus, atgādināja, ka mums jānovērtē tas, ka mums 
ir pašiem sava, brīva valsts, tāpēc kā svētkos, tā ik-
dienā jābūt Latvijas patriotiem! Arī pats deputāts 
devās trasē un godam pieveica 4,7 km distanci.

kocēnu novadā uzstāda energoefektīvu 
ielu apgaismojumu

Kocēnu novadā projektā “Siltumnīcefekta gāzu emi-
siju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības pub-
lisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Bērzai-
nē, Dikļos un Kocēnos tiks uzstādīts 141 energoefek-
tīvs un videi draudzīgs LED tehnoloģiju gaismeklis.

Izmantojot dzīvsudraba gāzizlādes spuldzes (DRL), 
tiek radīts liels elektroenerģijas patēriņš un siltum-
nīcefektu gāzu emisija, bet projekta īstenošana 
ļaus aptuveni četras reizes samazināt pašvaldības 
elektroenerģijas patēriņu gadā un izmaksas par 
to, uzlabot ielu apgaismojuma kvalitāti, palielināt 
satiksmes drošību diennakts tumšajā laikā, kā arī 
panākt CO2 emisiju samazinājumu.



kārķos jauna estrāde–dabas koncertzāle
30. maijā Kārķos ar nacionāli patriotisku pasākumu 
tika atklāta jaunā estrāde–dabas koncertzāle. Kopā 
ar Zemessardzes 22. kājnieku bataljonu, kas de-
monstrēja militāro tehniku un ieročus, un Latvijas 
Republikas Zemessardzes pūtēju orķestri diriģenta 
virsleitnanta Anda Kareļa vadībā jauno skatuvi ie-
mēģināja arī Kārķu kolektīvi, kas svinīgajam pasā-
kumam bija sagatavojuši speciālu repertuāru.

Dabas koncertzāles būvniecība Kārķu pagastā rea-
lizēta Lauku attīstības programmas LEADER pieejas 
īstenošanas pasākumā, ko atbalsta Eiropas Lauk-

saimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Projek-
tu izstrādājusi arhitekte Līga Āboltiņa no Smiltenes 
pēc mākslinieka Raimonda Briča skicēm, bet dar-
bus veikusi SIA “Valkas meliorācija”.

“Jaunuzceltais objekts būs nozīmīgs pagasta kul-
tūrvides papildinājums. Tas atrodas upes krastā, 
Lustiņdruvas takas aizsākumā, tāpēc arī izvēlēts 
nosaukums – Dabas koncertzāle. Estrāde būs pie-
mērota dažādiem āra pasākumiem, bet ikdienā, 
kamēr ļaudis strādās, to pieskandinās putni un ap-
kārtējā dzīvā radība,” priecājas Kārķu pagasta pār-
valdes vadītājs Pēteris Pētersons.

Aicina Valkas un Valgas pilsētu svētki 
“Skanošā Livonija”

Šogad Valkas un Valgas pilsētu svētki “Skanošā Li-
vonija” no 3. līdz 7. jūnijam piedāvā plašu kultūras, 
sporta un izklaides programmu – dažādus koncer-
tus, izstādes, sporta pasākumus un kultūras akcijas. 
5. un 6. jūnijā Valkas brīvdabas estrādē notiks divu 
dienu Igaunijas un Latvijas kopīgi organizētais mū-
zikas festivāls “Borderrock” jeb “Robežroks”.

6. jūnijā Valkā paredzēti Cēsu Skolnieku rotas pie-
miņas karoga maiņas svētki. Šajā dienā Valkā un 
Valkas ģimnāzijā ciemosies deviņas Vidzemes skolu 
komandas, pasākumos piedalīsies arī augstas valsts 
amatpersonas. Savukārt svētdien, 7. jūnijā, vietē-
jos iedzīvotājus un ciemiņus priecēs tradicionā-
lais Pedeles upes Laivu rallijs. Svētkus kuplinās arī 
Dienvidigaunijas senioru vasaras sarīkojums “Man-
tojums”, kas pulcinās ap 800 dziedātāju, dejotāju 

un tautas muzikantu no Veru, Pelvas, Vīlandes un 
Valgas apriņķiem.

Plašāka informācija par svētku norisi: www.valka.lv. 
(11. Valga Valka festival 2015 LAT Poster A3.

http://www.valka.lv


Alūksnē šonedēļ Latvijas Senioru koru svētki

6. jūnijā Alūksnē notiks Senioru diena, kurā būs gan 
visas Latvijas senioru koru svētki, gan arī sportiskas 
sacensības apkaimes novadu senioriem.

Diena iesāksies ar Starpnovadu sporta spēlēm se-
nioriem, ko Alūksnes novada pašvaldība organizē 
kopā ar Alūksnes pensionāru biedrību “Sudrabs”. 
Sporta spēlēs notiks dažādas sportiskas un atraktī-
vas sacensības, kā arī būs muzikāli un deju priekš-

nesumi.

Pēcpusdienā sāksies Latvijas Senioru koru svēt-
ki, kuros piedalīsies gandrīz 30 muzikālo kolektīvu 
no visiem reģioniem. Pasākums sāksies Alūksnes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar Senioru koru svēt-
ku karoga iesvētīšanu un dziedājumu. Pēc tam kori 
svētku gājienā dosies uz Pilssalas estrādi, kur notiks 
koncerts “Debesis un zeme skan”. Komponists Jānis 
Lūsēns ir veidojis aranžējumu vairākām dziesmām, 
kas izskanēs šajā koncertā.

Lubānā tiks realizēti iedzīvotāju iniciatīvas 
projekti

28. maijā Lubānas novada domes sēdē tika lemts 
par 5000 eiro finansējuma piešķiršanu iedzīvotāju 
iniciatīvas projektiem. Kopā tika iesniegti 11 pro-
jekti, aptverot gandrīz 100 Lubānas novada iedzī-
votāju ieceres.

Komisija izvērtēja projektus pēc to ilgtspējas, ori-
ģinalitātes un nozīmīguma plašākai sabiedrībai un 

nolēma finansēt piecus. Līdz vasaras beigām Lubā-
nā tiks izbūvēta skatu platforma Aiviekstes krastā, 
labiekārtota Lubānas pilsētas estrādes un parka 
vide, izveidota atpūtas vieta pie Jāņa Zābera mu-
zeja un dabas taka uz Liedi, kā arī projekts “Tīras 
kurpes un zābaki”. Papildus šiem pieciem Lubānas 
novada deputāti nolēma atbalstīt un piešķirt finan-
sējumu no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesa-
dalītajiem) līdzekļiem vēl trim iedzīvotāju iniciatī-
vas projektiem: “Līdzsvars visā!”, “Slīdētprieks” un 
“Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana”.

Rēzeknes piesaistīs investīcijas, 
labiekārtojot kovšu ezera teritoriju

Rēzeknes pilsētas dome plāno vērienīgu Kovšu eze-
ra teritorijas labiekārtošanu. Šobrīd jau notikusi 
pirmā sanāksme ar Kovšu ezera parka projektētā-
jiem, projektēšanas biroja “5. iela” speciālistiem, 
kurā tika prezentētas skices iespējamajai Kovšu 
ezera parka teritorijas attīstībai.

Projektētāji piedāvā parka teritoriju sadalīt trīs zo-
nās. Aktīvās atpūtas telpā plānots izvietot laivu pie-
stātnes un veikborda trasi. Sabiedriski aktīvā telpa 
ir pludmales teritorija, kurai tehniskais projekts jau 

izstrādāts. Atpūtas dabā zonu varētu izvietot gar 
ezera austrumu krastu ar laivu piestātnēm, vietu 
kempingam, makšķernieku mājiņām un dabas ta-
kām. Projekta galvenā ideja ir izveidot celiņus ar 
dažādu ietvju segumu apkārt visam ezeram un in-
frastruktūru, kas ļautu privātajiem investoriem šajā 
teritorijā attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Līdz gada beigām plānots pabeigt projektēšanas 
darbus. Projekts ir iekļauts pilsētas investīciju plā-
nā. Dome plāno sakārtot publisko infrastruktūru, 
kas ļaus privātajiem investoriem attīstīt blakus teri-
torijas, veikt privātos ieguldījumus un radīt jaunas 
darba vietas.



Daugavpilij – 740

Dinaburga, Borisogļebska, Dvinska, Daugavpils – 
pilsēta, kas ar dažādiem nosaukumiem kopš 
1275. gada lepni izvietojusies Daugavas krastos pie 
Latvijas austrumu robežas, šogad svin 740. dzimša-
nas dienu un ar sev raksturīgo māju sajūtu un vies-
mīlību aicina ciemos. No 1. līdz 7. jūnijam pilsēta 
atklās savu daudzveidību, bagāto vēsturi, kultūras 
mantojumu un vienotību.

No 1. līdz 4. jūnijam svētku dienas būs pilsētas 

mikrorajonos, bet 4. jūnijā Rotko Mākslas centrā 
norisināsies “Mākslas nakts”. Šogad Daugavpils ju-
bilejas svinības rotās gaisa balons, ko varēs ne ti-
kai apskatīt, bet arī pacelties virs pilsētas 30 metru 
augstumā. Sestdien, 6. jūnijā, notiks Svētku gājiens 
un Pilsētas svētku atklāšanas ceremonija Vienības 
laukumā, kam sekos koncerti un svētku uguņoša-
na. Sestdien virs Daugavas varēs vērot arī aviošovu. 
Svētdien pilsētas centrā būs sporta diena, bet Stro-
pu estrādi ieskandinās kori Latgales dziesmusvēt-
kos “Mana zeme”.

Uz pilsētas svētkiem ieradīsies daudzu sadraudzī-
bas pilsētu delegācijas. Svinēt kopā ar daugavpi-
liešiem pilsētas 740. jubileju ieradīsies pārstāvji no 
Maskavas Centra apgabala, Narofominskas, Pleska-
vas, Vitebskas un Vitebskas apgabala, Bobruiskas, 
Ramlas, Panevēžas un Batumi. Savus sadarbības 
partnerus uzņems arī vairākas pašvaldības iestā-
des.

Pilsētas svētkos notiks visdažādākās aktivitātes, būs 
daudz pārsteigumu, bet vairāk par jubilejas svinību 
aktivitātēm var uzzināt mājaslapā: daugavpils.lv.

Preiļos uzsākta gaismekļu nomaiņa trīs ielās

18. maijā Preiļu novada dome noslēdza līgumu 
ar Vides investīciju fondu un VARAM par projekta 
“Preiļu novada pašvaldības publisko teritoriju ap-
gaismojuma energoefektivitātes uzlabošana” reali-
zēšanu. Tiks nomainīti gaismekļi un vecie stabi Rai-
ņa bulvārī, Kooperatīva ielā un Liepu ielā no parka 

līdz SIA “Preiļu saimnieks” administrācijas ēkai.

Katru gadu Preiļos notiek atsevišķu ielu apgaismo-
juma izbūve un rekonstrukcija, taču veikto nelielo 
investīciju apjoms nespēj būtiski uzlabot kopējo 
apgaismojuma sistēmu pilsētā. Par pilnībā apmie-
rinoši izgaismotām ielām var uzskatīt tikai nesen 
rekonstruētos objektus.

izdota grāmata mazajiem jēkabpiliešiem 
“izkrāso Jēkabpili”

Maijā Jēkabpils pilsētas pašvaldība izdevusi krāso-
jamo grāmatu mazajiem jēkabpiliešiem “Izkrāso 
Jēkabpili”. To pašvaldība dāvinās pirmsskolas iz-
glītības iestāžu audzēkņiem, kuri šopavasar beidz 
bērnudārza gaitas un gatavojas skolai.

Grāmatiņā skatāmi mākslinieces Dainas Eglītes 
radīti melnbalti zīmējumi, bet teksta autore ir 



pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga 
Sleže.
Ilustrācijas sniedz iespēju paraudzīties uz mūsdie-
nu Jēkabpili no vēsturiskā skatpunkta. Katrā lap-
pusē zīmējums papildināts ar īsu tekstu, kas ļauj 
bērniem uzzināt nedaudz vairāk par savu pilsētu 
vai arī pārbaudīt jau esošās zināšanas. Pārlapojot 

grāmatu, bērni sastapsies gan ar Jēkabpils simbolu 
lūsi, gan pilsētas dibinātāju hercogu Jēkabu, kā arī 
varēs pēc saviem ieskatiem piešķirt krāsas pilsētas 
ievērojamākajām vietām – Vecpilsētas laukumam, 
Krustpils pilij, Krustpils saliņai un daudzām citām. 
Grāmatas beigās pieejama karte, kurā norādīta krā-
sojamo objektu atrašanās vieta pilsētā.

Sēlijā notiks Ģenerāļu kausa izcīņa 
jauniešiem

22. maijā Jaunjelgavā tika parakstīts nolikums starp 
Sēlijas pašvaldību apvienību un Latvijas Ģenerāļu 
klubu par ceļojošā Ģenerāļu kausa izcīņu. Sēlijas 
jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādos patrio-
tiskas ievirzes pasākumos, lietderīgi pavadot brīvo 
laiku. Nolikumu parakstīja Sēlijas novadu apvienības 
priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs un Latvijas Ģenerāļu 
kluba valdes priekšsēdētājs Gaidis Andrejs Zeibots.

Šogad kausa izcīņas posmi ir pielāgoti jau iepriekš 
plānotiem novadu pasākumiem, izņemot šaušanas 
sacensības. Sēlijas novadu jaunatnes darbinieki 
vienojās, ka novadu pārstāvēs četru jauniešu ko-
manda. Kausa izcīņa plānota kā ilglaicīgs projekts.

Ģenerāļu kausa izcīņas mērķis ir stiprināt valstiski 

patriotiskās vērtības un zināšanas par valsts dro-
šību un aizsardzību, vienlaikus veicinot bērnu un 
jauniešu sportiskās aktivitātes, stiprināt sadarbību 
starp Sēlijas novadu jauniešu – jaunsargu un dažā-
du skolu sporta un tūrisma pulciņu – komandām 
un aktīvi un patīkami pavadīt laiku, katru gadu arī 
nosakot labāko jauniešu komandu.

Šogad pirmais posms būs 11. jūnijā Aknīstes nova-
dā. Kausa izcīņas apbalvošanas ceremonija notiks 
novembrī Lāpu skrējienā. Galvenā balva – Latvijas 
Ģenerāļu kluba un Sēlijas novadu apvienības ceļo-
jošais kauss.

Šī ir tikai viena no Sēlijas novadu apvienības aktivi-
tātēm jaunatnes jomā. 28. augustā Viesītē notiks 
pirmā Sēlijas jauniešu diena, kurā piedalīsies jau-
nieši no septiņām Sēlijas novadu apvienības paš-
valdībām un Krustpils novada.

kuldīgas novads ņems aizņēmumu Sporta 
skolas rekonstrukcijai un peldbaseina 
būvniecībai

28. maijā Kuldīgas novada dome nolēma ņemt ilg-
laika aizņēmumu no Valsts kases Kuldīgas novada 
Sporta skolas rekonstrukcijai un peldbaseina būv-
niecībai. Šogad iecerēts aizņemties 300 000 eiro, 
bet nākamgad – gandrīz 1,9 miljonus uz 20 gadiem. 
Aizņēmuma summa tiks precizēta pēc būvuzrau-
dzības un autoruzraudzības iepirkumu procedūru 
noslēgšanās.

Tā kā Kuldīgas novada pašvaldības politika ir veidot 
Kuldīgas vecpilsētā sakārtotu vidi un koncentrēt tur 

sabiedriski nozīmīgas iestādes, nolemts vecpilsētas 
kvartālu, kurā atrodas sporta skola, sakārtot līdzī-
gi kā vecpilsētas kvartālu ap vēsturisko sinagogas 
ēku, kur pēc rekonstrukcijas atrodas Kuldīgas Gal-
venā bibliotēka un Kuldīgas Mākslas nams.

Sporta skolas ēku kompleksam ieplānots vēsturis-
ki bijušās apbūves vietā piebūvēt jaunu apjomu 
peldbaseina vajadzībām. Šāds lēmums pieņemts, 
balstoties uz vēsturisko izpēti. Novecojušais ba-
seins Sporta skolas ēkā jau vairākus gadus ir slēgts 
neatbilstoša tehniskā stāvokļa dēļ, bet esošā ēkas 
baseina daļa tās ierobežoto izmēru dēļ nav pielā-
gojama jaunā baseina izmēru un tehnoloģiskajām 
prasībām.



tvīda brauciens apkārt usmas ezeram

6. jūnijā plkst. 10 Usmā pie tautas nama sāksies 
Tvīda brauciens apkārt Usmas ezeram. Pasākumu 
organizē un vadīs Minn’ Slieciņ’. Viņa vēlas, lai pa-
sākums būtu ne tikai sportisks, bet arī interesants, 
tādēļ aicina velosipēdistus tērpties atbilstīgi brau-
ciena nosaukumam. Dāmas pavisam droši var vilkt 
svārkus, kungi – izvēlēties žokejcepures.

Tā kā brauciena garums ir aptuveni 50 kilomet-
ru, kas būs jāmēro pa šoseju, meža un grants 
ceļiem, paredzēts arī atpūtas brīdis, kad varēs 
uzcept līdzpaņemtās desiņas un baudīt atspir-
dzinājumus. Ja kāds pa ceļam jutīs nepārvara-
mu nogurumu, ceļu varēs turpināt automašīnā. 

Braucienā dosies arī jauniešu grupa no Moric-
burgas (Vācijā), kas jūnija sākumā uzturēsies  
Usmā.

Zlēku baznīcai – 370

6. un 7. jūnijā Zlēku evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
svinēs 370 gadus, kopš likts dievnama pamatak-
mens. Tas notika 1645. gadā, bet baznīca tika ie-
svētīta jau 1648. gadā.

6. jūnijā plkst. 16 paredzēta Latvijas Zinātņu akadē-
mijas prezidenta Dr. hab. art. Ojāra Spārīša ceļveža 
par Zlēku baznīcu atvēršana, plkst. 17 – koncerts, 
kurā piedalīsies Lelde Krastiņa (ērģeles), Elita Ezer-
male (flauta) un Ērika Jonīte (soprāns). 7. jūnijā 
plkst. 14 sāksies svētku dievkalpojumus, ko vadīs 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps 
Jānis Vanags.

Zlēkās kopš 1989. gada kalpo mācītājs Jānis kal-
niņš, kurš strādā tā, lai baznīca būtu atvērta visiem. 
Draudzei ir ļoti laba sadarbība ar Zlēku pagasta 
pārvaldi, novada domi, kultūras namu, bibliotēku, 
Zlēku attīstības fondu. Jānis Kalniņš saka: “Zlēku 
dievnams laikam ir kāda ļoti īpaša vieta – cilvēki 
brauc uz dievkalpojumiem, koncertiem arī no Kuldī-
gas, Ventspils un tālākām vietām. Nāk arī jaunieši 
uz iesvētes mācībām un dievkalpojumiem. Drau-
dze ir maziņa, bet dzīvotspējīga. Daudz tās labā ir 
darījusi atslēgu glabātāja Elga Dūdiņa; tuvojoties 
jubilejai, draudzes dzīvei aktīvi pieslēdzās Laimdo-
ta Trautmane – bez viņas enerģijas un zināšanām 
būtu ļoti grūti tikt pie jaunā jumta, kas tagad droši 

sargā baznīcas dārgumus. Par jaukajiem koncer-
tiem baznīcā lielā mērā jāpateicas Ģirtam un Zintai 
Štekerhofiem, kas kļuvuši par mūsu draudzes me-
cenātiem.”



Ventspilī pašvaldība visiem 3. klašu 
skolēniem apmaksās papildu sporta 
stundu

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta ko-
misija konceptuāli atbalstījusi, ka 2015./2016. mā-
cību gadā visiem 380 Ventspils pilsētas vispāriz-
glītojošo skolu 3. klašu skolēniem papildus divām 
noteiktajām obligātajām sporta stundām katru ne-
dēļu būs vēl trešā – Ventspils pilsētas pašvaldības 
apmaksāta – sporta stunda.

Pašvaldība turpmākajos mācību gados trešo sporta 

stundu nedēļā plāno pakāpeniski nodrošināt no 3. 
līdz 6. klasei, par piemēru ņemot Latvijas Olimpis-
kās komitejas projekta “Sporto visa klase” metodis-
ko programmu 3.–6. klasei, tādējādi četru mācību 
gadu laikā pakāpeniski un mērķtiecīgi uzlabojot 
visu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju 
un dodot motivāciju nodarboties ar sportu.

Ventspils pilsētas pašvaldība aicina arī citas paš-
valdības pievienoties iniciatīvai skolu audzēkņiem 
nodrošināt papildu sporta stundas, bet Izglītības 
un zinātnes ministriju – no 2016. gada šim mērķim 
rast finansējumu valsts budžetā.

Par Ekonomikas ministrijas sagatavoto pasākuma 
3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošais 

inkubators” pirmās atlases kārtas sākotnējā novēr-
tējuma darba uzdevumu, 1. pielikums.

LPS NeSASkAņo

LPS SASkAņoŠANAi PiePRASītie DokumeNtu PRoJekti

VSS-592 – Noteikumu projekts “Prasības biogāzes un 
no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī 
pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un 
transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā” 

VSS-593 – Pamatnostādņu projekts “Jaunatnes po-
litikas pamatnostādnes 2015. – 2020.gadam”

VSS-597 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 
“Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītī-
bas standartu un valsts arodizglītības standartu””

VSS-598 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos 

Nr.1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grā-
da piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu 
augstskolām””

VSS-586 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 
“Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums””

VSS-587 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 
“Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums””

VSS-576 – Informatīvais ziņojums “Par Ministru 
kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokola 
Nr.66 57.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi”

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
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