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IzSLudINām PreteNdeNtu AtLASI  
LPS mājASLAPAS IzStrādeI  
SASkAņā Ar SPecIfIkācIju

Latvijas Pašvaldību savienība izsludina pretendentu atlasi mājaslapas 
izstrādei saskaņā ar pievienoto specifikāciju un dizaina skicēm. Aicinām 
pieteikties uzņēmumus un speciālistus, kuri ir gatavi  noteiktajā termiņā 

izveidot jaunu un modernu LPS mājaslapu.

Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 30. jūnijs.

Specifikācija – Infolapas 1. pielikumā.

Dizaina skices – Infolapas 2. pielikumā.

Interesentus aicinām iesniegt pieteikumu, iekļaujot piedāvāto līgumcenu, 
termiņu, līdz kuram apņemas izstrādāt mājaslapu, savas darba pieredzes 
aprakstu un paraugus, kā arī nozīmīgāko klientu sarakstu, kuri vajadzības 

gadījumā var sniegt atsauksmes.

Pieteikumu iesniegšana un atbildes uz jautājumiem:  
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos Guntars krasovskis. 

e-pasts: guntars@lps.lv, tālrunis: 29104238.

mailto:guntars@lps.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4819&document_id=4819
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4818&document_id=4818


LPS pauž bažas par jaunā pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas likuma ilgtspējību

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir sarūgtināta, 
ka Saeimas deputāti nav ņēmuši vērā pašvaldību 
iebildumus un ieteikumus par jauno finanšu izlīdzi-
nāšanas likumu, un pauž bažas, ka ceturtdien ap-
stiprinātais likums nebūs ilgtspējīgs.

LPS priekšsēdis Andris jaunsleinis atgādina, ka 
šopavasar LPS gan Saeimas komisijas sēdēs, gan 
arī citās diskusijās ir skaidri norādījusi uz šī likuma 
vājajām vietām un trūkumiem. Piemēram, ja kādā 
pašvaldībā strauji samazināsies ieņēmumi, tad, at-
šķirībā no vecā likuma, jaunais nespēs ieņēmumu 
kritumu amortizēt. Tāpat tas neaizsargā pašvaldī-
bas ar maziem ieņēmumiem. Savukārt tām vietva-
rām, kas strādā un rēķinās ar savu ekonomisko at-
tīstību, 60% ieņēmumu atņems, lai ieliktu “kopējā 
katlā”. 

Šādi likumi, kurus pieņemot, nav ņemtas vērā visu 
grupu intereses, ilgtermiņā nedarbojas. Vistica-
māk, jau šī paša sasaukuma Saeimai vai, vēlākais, 
nākamajam sasaukumam pie šī jautājuma būs vēl 
jāatgriežas.

“Agri vai vēlu problēmas parādīsies, un deputātiem 
nekas cits neatliks kā tās labot,” pauž A. Jaunsleinis 
un uzsver, ka atbildība par pašvaldību finanšu sistē-
mu tagad gulsies uz lēmuma pieņēmēju pleciem.

Atgādinām, ka LPS atbilstoši Domes 2015. gada 
22. aprīļa lēmumam iesniedza Saeimas Budžeta un 
finanšu (nodokļu) komisijā vairākus priekšlikumus 
likumprojekta “Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
likums” pilnveidošanai: 

Par pašvaldību vērtēto ieņēmumu prognozējamību 
un stabilitāti vidējā termiņā un ilgtermiņā;

Par pašvaldību finansiālo aizsardzību gadījumā, kad 
samazinās pašvaldības ieņēmumi no tās darbības 
neatkarīgu apstākļu rezultātā;

Par pašvaldību ieinteresētības saglabāšanu nodok-
ļu ieņēmumu pieaugumā; par pārejas periodā ne-
pieciešamā papildu finansējuma nodrošināšanu no 
valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

LPS pauž bažas, ka, neņemot vērā LPS Domes sēdē 
ierosinātos un atbalstītos priekšlikumus, nākotnē 
netiks nodrošināta likuma ilgtspējība. 

“Ja jaunā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mode-
ļa ieviešanas gadā šķietamu līdzsvaru nodrošinās 
pašvaldību savstarpējo līdzekļu papildu pārdale, 
tad jau 2017. gadā, ja valdība būtiski nepalielinās 
kopējos pašvaldību resursus un vairs nedarbosies 
pārejas perioda nosacījumi, virknei pašvaldību būs 
problēmas sastādīt politiski un sociāli pieņemamus 
pašvaldību budžetus,” uzsver LPS priekšsēdis An
dris Jaunsleinis.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu 
atbalsta tīkla koordinējošās darba grupas 
pirmā tikšanās

4. jūnijā LPS ēkā uz pirmo tikšanos sanāca Latvijas 
pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinē-
jošā darba grupa.

LPS ietvaros ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunat-
nes lietu atbalsta tīkls. Tas apvieno Latvijas pašval-
dību jaunatnes darbinieku kontaktinformāciju. Sa-
vukārt darba grupa, kas sastāv no pašvaldību, plā-
nošanas reģionu, Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM), LPS pārstāvjiem, tiksies klātienē, darbosies 
praktiski, lai sasniegtu izvirzīto tīkla mērķi – veici-
nāt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto perso-
nu sadarbību un atbalstīt darbu ar jaunatni pašval-
dībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni.

Pirmajā tikšanās reizē darba grupas locekļi varēja 
iepazīties savā starpā, dibināt jaunus kontaktus, iz-
teikt galvenās problēmas, kas būtu primāri risinā-
mas atbasta tīklā. Darba grupas locekļi norādīja, ka 
tīklu redz kā iespēju, kur diskutēt par lietām, kas 
jaunatnes jomā ir aktuālas, sadarbības veicināšanu 
starp pašvaldībām gan reģionālā, gan valsts līmenī, 
labās prakses piemēru popularizēšanu, izpratnes 
veicināšanu par jaunatnes lietām pašvaldībās, kā 
atbalsta platformu jaunatnes lietu speciālistiem 
un citiem darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst 
darbs ar jaunatni.

Darba grupas locekļi vienojās aizsākt videokonfe-
renču ciklu, kurā speciālisti informēs pašvaldību 
darbā ar jaunatni iesaistītās personas, diskutēs 
par dažādām aktuālām un būtiskām tēmām šajā 
jomā. Videokonferences jebkurš interesents va-
rēs vērot tiešraidē LPS mājaslapā. Informācija par 
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videokonferencēm tiks izsūtīta iepriekš visiem tīkla 
dalībniekiem, kā arī ievietota LPS mājaslapā un ik-
nedēļas Infolapā.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta 
pārvaldes vecākā referente M. Arkliņa iepazīstināja 
darba grupas locekļus ar IZM iniciatīvām jaunatnes 
politikas attīstībai Latvijā, informēja par pētījuma 
“Darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde Lat-
vijā” norisi. Darba grupas dalībniekiem bija iespē-
ja uzzināt vairāk par IZM Jaunatnes konsultatīvās 
padomes darba grupu darbību: darba ar jaunatni 
sistēmas attīstības modeļa izstrāde; jauniešu nefor-
mālās izglītības vienota modeļa izstrāde atzīšanai 
valsts mērogā; Jaunatnes organizāciju attīstības un 
kapacitātes stiprināšanas darba grupa. 

Tikšanās noslēgumā notika diskusijas un ideju ap-
maiņa par IZM plānoto iniciatīvukonkursu “Jau-
natnes galvaspilsēta 2016”, kuru plānots izsludināt 
rudenī.

LPS piedalās BSSSc Valdes sēdē

3. un 4. jūnijā LPS ģenerālsekretāre mudīte Priede 
un LPS ārējo sakaru speciāliste zane dūze piedalī-
jās Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organi-
zācijas (BSSSC) Valdes sēdē, kas notika Norvēģijas 
pilsētā Kristiansannā.

Pirmajā dienā dalībnieki varēja iepazīties ar Agde-
ras reģiona (Norvēģijā) attīstības virzieniem, paš-
reizējo situāciju un nākotnes iecerēm. Sanāksmes 
otrajā dienā BSSSC Valdes locekļi sprieda par orga-

nizācijas ikgadējās konferences, kas notiks Visbijā 
(Zviedrijā), organizēšanu un norisi, kā arī sadarbī-
bas stiprināšanu ar citām Baltijas jūras reģiona val-
stu organizācijām.

ām parlamentārā sekretāre zanda 
kalniņa-Lukaševica: “Latvijas pašvaldības 
ir vieni no pieredzes bagātākajiem 
attīstības sadarbības īstenotājiem”

2. jūnijā Briselē Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamen-
tārā sekretāre Zanda KalniņaLukaševica starp-
tautiskā sanāksmē par pašvaldību lomu attīstības 
sadarbības īstenošanā uzsvēra Latvijas pašvaldību 
aktīvo iesaisti sadarbības projektos ar Austrumu 
partnerības un Centrālāzijas valstīm.

Parlamentārā sekretāre atzīmēja Latvijas Pašvaldī-
bu savienības un Latvijas pašvaldību ilggadējo at-
balstu partnervalstu budžeta plānošanā, dialogā ar 
valdību, iedzīvotāju iesaistē lēmumu pieņemšanā, 
uzņēmējdarbības veicināšanā. Minētajos reģionos 
to uzskata par nenovērtējamu pieredzi izaugsmē.

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre arī no-
rādīja, ka šis gads attīstības sadarbības politikā ir 
īpašs, jo visām pasaules valstīm jāvienojas par ilgt-
spējīgas attīstības mērķiem pēc 2015. gada. Jaunie 
mērķi, kas jāpieņem septembrī, līdz ar nabadzības 
un bada izskaušanu pasaulē uzsver nevienlīdzības 
mazināšanu starp bagātajiem un nabadzīgajiem, 
lauciniekiem un pilsētniekiem. Tāpat tie ietver 
atbildīgu attieksmi pret vidi, lai saglabātu dabas 



resursus un daudzveidību nākamajām paaudzēm. 
Lai šos ambiciozos mērķus īstenotu, jāiesaista visi – 
valstis, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un arī 
pašvaldības.
Zanda KalniņaLukaševica uzsvēra: “Tieši valdību un 
pašvaldību institūciju darbības caurspīdība, iedzīvo-
tāju iesaiste lēmumu pieņemšanā un ilglaika plāno-
šanā, kā arī nodokļu sistēmas attīstība ir svarīga, lai 
ikvienam cilvēkam būtu iespējas darīt to, ko viņš vai 
viņa vēlas, neatkarīgi no dzimšanas vietas.”

Reģionu komiteja, kur sanāksme notika, ir Eiro-
pas Savienības (ES) padomdevējstruktūra, ko vei-
do ES dalībvalstu vietējo un reģionālo pašvaldību 
pārstāvji. Latvijas delegāciju vada LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, un tajā ir pārstāvji no Kuldīgas, 
Jaunpils, Ventspils, Mālpils, Jēkabpils, Rīgas, kā arī 
to aizvietotāji no Liepājas, Valmieras, Auces, Viļa-
kas, Rundāles un Pārgaujas pašvaldībām. Komitejas 
uzdevums ir aizstāvēt vietējā un reģionālā līmeņa 
intereses ES lēmumu pieņemšanas procesā.

Notiks izglītības aktualitātēm veltīta LPS 
domes sēde

Trešdien, 10. jūnijā, Rīgas domes sēžu zālē notiks 
LPS Domes sēde, kas veltīta izglītības nozares ak-
tualitātēm.

darba kārtībā:
10:00 Sēdes slēgtā daļa
11:00 Par izglītības sistēmas reformu un tās finan-
sēšanu (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis)
12:30 Dažāda informācija.

Sēdē no plkst. 11.00 piedalīsies izglītības un zināt-
nes ministre mārīte Seile.

LPS reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Otrdien, 9. jūnijā, plkst. 13.00 notiks LPS Reģionā-
lās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

darba kārtībā:
1. Par sarunām ar Zemkopības ministriju (ziņo 

Sniedze Sproģe, LPS padomniece lauku attīstī-
bas jautājumos).

2. Par “ES fondu darbības programmas SAM 5.5.1. 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to sais-
tītos pakalpojumus”” (ziņo Zanda Saulīte, Kul-
tūras ministrijas ES fondu departamenta Finan-
šu in strumentu attīstības nodaļas vadītāja un 
VARAM pārstāvis).

3. Par projektu pieteikumiem MK noteikumu “Kār-

tība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts 
budžeta dotāciju valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un 
novadu nozīmes attīstības centros” ieviešanai 
(ziņo A. Draudiņš, Publisko pakalpojumu depar-
tamenta direktors).

4. Dažādi.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Lielvārdē

Piektdien, 12. jūnijā, plkst. 11.00 Lielvārdē (kultū-
ras namā “Lielvārde” Parka ielā 3) norisināsies Lat-
vijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) 
ikmēneša sanāksme.

darba kārtība:
11.00–11.30 Reģistrēšanās, brokastis
11.30 Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs 
A. Troska
11.50 LPIA Valdes sēdē izskatītie jautājumi (LPIA 
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš)
12.05 Politika kultūrvēsturisko pieminekļu jomā, sa-
darbība ar pašvaldībām, atbalsta iespējas (Valsts kul-
tūras pieminekļu inspekcijas vadītājs Juris Dambis)
12.50 Ko darīt, kā sadarboties… (Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas prezidente Baiba Dūda)
13.10 Kultūrpolitika un tradīcijas Lielvārdes novadā 
(Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Vita Volonte)
13.25 Prezentācija par Lielvārdes novadu (Attīstī-
bas plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas pro-
jektu vadītāja Egija Sniedzīte)
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Pasākuma otrā daļa – viesošanās izziņas un eks
perimentu centrā “Lielvārdi”, Nacionālo bruņoto 
spēku Gaisa spēkos, izklaides programma kultūras 
namā “Lielvārde”.

LPS sarunas ar Veselības ministriju

17. jūnijā plkst. 10.00 notiks ikgadējās LPS un Ve-
selības ministrijas sarunas.

Atbalsts pasākumā “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina projektu iesniegu-
mu pieņemšanu ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) 

pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Otrās 
kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpa-
sākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” notiks 
no 2015. gada 6. jūlija līdz 4. augustam. Otrajā kārtā 
pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā 
“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir vienpadsmit 
miljoni eiro.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16492/.

eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas 
balvas

Eiropas Komisija 
katru gadu or-
ganizē Eiropas 
Uzņēmējdarbī-
bas Veicināšanas 
balvu, lai apzinā-
tu un novērtētu 
visveiksmīgākos 
uzņēmējdarbī-
bas un uzņēmu-
mu veicinātājus 

visā Eiropā, īpaši izceltu labāko uzņēmējdarbības 

politiku un praksi, veidotu izpratni par uzņēmēj-
darbības pievienoto vērtību, kā arī pamudinātu un 
iedvesmotu potenciālos uzņēmējus.

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to pār-
stāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā 
līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora 
partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti 
guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlaboša-
nā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā kon-
kursā “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas bal-
vas 2015”.

Plašāka informācija: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16483/.

ProjektI, koNkurSI, SemINārI, fINANSējumS, PASākumI

cfLA izsludina projektu atlasi eureS tīkla 
darbības nodrošināšanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosū-
tījusi uzaicinājumu Nodarbinātības valsts aģentūrai 
pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēju-
ma saņemšanai, lai īstenotu projektu par EURES 

tīkla darbības nodrošināšanu. Tā mērķis ir uzlabot 
darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un 
darba devēju piekļuvi informatīviem atbalsta pa-
sākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un 
darba tiesisko attiecību nodibināšanā.

Paredzēts līdz 2023. gada nogalei īstenot 600 ar 

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16492/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16492/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16483/
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EURES tīklu saistītus pasākumus – organizēt infor-
matīvus seminārus darba devējiem, valsts un paš-
valdību iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem, 
paplašināt nacionālo sadarbības tīklu, nodrošināt 
dalību izstādēs, atvērto durvju dienās, pārstāvēt 
Latviju starptautiskos EURES tīkla pasākumos un 
sagatavot informatīvus materiālus.

No kopējā attiecināmā finansējuma – 504 300 eiro – 
ESF līdzfinansē līdz 85% no projekta izmaksām, šim 
mērķim atvēlot 428 655 eiro, valsts budžeta finan-
sējums – 75 645 eiro.

Projekts tiek īstenots ES fondu pamata plānošanas 
dokumenta – Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” – 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu 
sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar “nodarbinātības 
barometru”” 7.1.2.1. pasākumā “EURES tīkla darbī-
bas nodrošināšana”.

Atlases nolikums un cita papildu informācija pie-
ejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/esfon-
di20142020/izsludinatasatlases/.

Izsludināts jauno literatūras talantu 
konkurss “Bērnu literatūras maģija-2015”

Izsludināts ikgadējais jauno literatūras talantu kon-
kurss “Bērnu literatūras maģija2015: visa pasaule 
atrodas debesīs. Debesis ieskauj visu pasauli”, kurā 
piedalīties aicināti bērni un jaunieši no visas Latvi-
jas – sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu, ģimnāzi-
ju un arodskolu audzēkņi. 

Dalībai konkursā jāsagatavo literārs darbs prozas 

vai dzejas formā, kas līdz 20. septembrim jāiesniedz 
klātienē Dikļu pagasta bibliotēkā vai jānosūta pa 
pastu uz adresi: Dikļu pagasta bibliotēka, “Cielavi-
ņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV4223.

Jauno literatūras talantu konkursu organizē Kocē-
nu novada dome un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centrs.

Konkursa nolikums publicēts Kocēnu novada do-
mes mājaslapā www.kocenunovads.lv.

Semināru un praktisko nodarbību 
piedāvājums pašvaldību darbiniekiem

Apmācību uzņēmums “Varia” ir sagatavojis īpašu 
pašvaldību darbiniekiem paredzētu semināru un 
praktisko nodarbību piedāvājumu.

Piedāvājumā ietverts:
I. Semināri, kas veltīti pašvaldību tiesību aizstāvībai 
Satversmes tiesā:

1. Konstitucionālās sūdzības sagatavošana un 
iesniegšana Satversmes tiesā (1,5 h).
2. Pašvaldības tiesības iesniegt pieteikumu Sa
tversmes tiesā (1,5 h).
3. Satversmes tiesas prakse teritorijas plānoša-
nas jomā (1,5 h).

II. Semināri valsts pārvaldes jautājumos:

1. Komunālo pakalpojumu sniegšanas tiesiskais 
regulējums (2 h).
2. Sūdzību un iesniegumu izskatīšana (2 h).
3. Personu datu apstrāde valsts pārvaldes iestā-
dēs (2 h).

III. Praktiskās nodarbības komunikācijas prasmju 
pilnveidošanai:

1. Efektīva rakstveida komunikācija (dokumenta 
teksta izstrāde) (2 h).
2. Lietišķas sarunas veidošana un argumentāci-
jas prasme (2 x 2 h).

Semināru un nodarbību apraksti pievienoti Infola-
pas 3. pielikumā.

Lai iegūtu plašāku informāciju un pieteiktos apmā-
cībai, lūdzu zvanīt: 26 702 420 vai 29 106 807 vai 
rakstīt: info@varia.lv.

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/
http://www.kocenunovads.lv
mailto:info@varia.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4817&document_id=4817


Latvijas sievietēm pieejams īpašs kalendārs 
savlaicīgas un regulāras medicīniskās 
aprūpes veicināšanai grūtniecības laikā

Latvijas sievietēm pieejams īpašs kalendārs, kas 
palīdzēs ievērot savlaicīgu un regulāru medicīnisko 
aprūpi grūtniecības laikā. To sagatavojusi un izde-
vusi Roche akadēmija sadarbībā ar Slimību un pro-
filakses kontroles centru. Kalendārs tapis ar projek-
ta “Izglābsim 100 bērnus” gādību, kura galvenais 
mērķis ir samazināt perinatālo mirstību un veicināt 
veselu bērnu dzimstību Latvijā. Kalendāra autore ir 
ginekoloģe–endokrinoloģe Dr. Astrīda Tirāne.

Šim īpašajam kalendāram izveidota arī digitālā versi-
ja, kas pieejama valsts portālā topošajiem vecākiem: 

http://grutnieciba.lv/grutniecibaskalendars/.

Piesakoties Slimību profilakses un kontroles centrā 
Rīgā, var saņemt īpašus bezmaksas kalendārus – 
apļus, kas sievietēm būtiski atvieglos savlaicīgas un 
regulāras medicīniskās aprūpes ievērošanu grūt-
niecības laikā.

Lai saņemtu kalendārus, lūdzam sazināties ar Slimī-
bu profilakses un kontroles centru, zvanot uz tele-
fona numuru 67387602 vai arī rakstot uz epastu: 
maija.paunina@spkc.gov.lv un norādot kalendāru 
skaitu, kādu vēlaties saņemt. Vēlams, lai pieprasīto 
kalendāru skaits atbilstu iepriekšējā gadā reģistrē-
to jaundzimušo skaitam. Kalendārus var saņemt 
Slimību profilakses un kontroles centrā Rīgā, Dun-
tes ielā 22.

Galvaspilsētā pilnībā atjaunots 
Grīziņkalna parks un ziedoņdārzs
1. jūnijā ar dažādiem pasākumiem tika atklāti divi 
pilnībā atjaunoti galvaspilsētas parki – Grīziņkalna 
parks un Ziedoņdārzs, kas tagad pilnībā pieejami 
apmeklētājiem. Šie parki kļuvuši daudz pievilcīgāki 
un ar plašākām atpūtas iespējām – nomainīts celi-
ņu segums un soliņi, atjaunoti bradājamie baseini, 
izveidoti kvalitatīvi bērnu rotaļu laukumi un veikta 

NoVAdu uN PILSētu VēStIS

Foto: Renārs Koris

http://grutnieciba.lv/grutniecibas-kalendars/
mailto:maija.paunina@spkc.gov.lv


virkne citu nozīmīgu uzlabojumu. Tāpat veikta 
četru ielu (Lienes, Pļavas, Zaķu un Sparģeļu ielas) 
rekonstrukcija un deviņu ielu (Terēzes, Alauksta, 

Laboratorijas, Vārnu, Lauku, Zvaigžņu, Augšielas, 
J. Asara un Krāsotāju) apgaismojuma rekonstruk-
cija.

Nekustamā īpašuma nodoklis rīgā 
samazināsies ģimenēm ar bērniem, bet 
pieaugs zemes īpašniekiem

Nākamgad Rīgā ievērojami samazināsies nekusta-
mā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums ģimenēm 
ar bērniem, bet palielināsies zemes īpašniekiem. 
Nodokļa maksājums pieaugs arī mājokļiem bez 
deklarētiem iedzīvotājiem, nesakoptai zemei un 
patvaļīgas būvniecības objektiem. To paredz jaunie 
noteikumi par NĪN aprēķināšanu un NĪN atviegloju-
mu piešķiršanas kārtību, ko sagatavojusi Rīgas Paš-
valdības ieņēmumu pārvalde.

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, šai iedzī-
votāju kategorijai tiks piemēroti papildu atviegloju-
mi. Ģimenēm ar vienu bērnu tie būs 50%, ģimenēm 
ar diviem bērniem – 70% apjomā.

Zemei Rīgas administratīvajā teritorijā piemēros li-
kumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto 
likmi – 1,5% (līdz šim – 1%).

Piemērojot NĪN par mājokli, turpmāk tiks ņemts 
vērā, vai šo īpašumu kāda persona ir deklarējusi kā 
savu dzīvesvietu. Pašlaik Rīgā ir ap 38 000 dzīvokļu, 
kuros nav deklarēta neviena persona. Pašvaldība 

ir ieinteresēta šo situāciju mainīt un motivēt Rīgā 
dzīvojošos arī deklarēt te savu dzīvesvietu, tādējādi 
palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugu-
mu budžetā. Tāpēc līdzšinējā NĪN likme par mājokli 
0,2–0,6% apmērā tiks saglabāta par īpašumiem, 
kuros deklarēti Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, bet 
par īpašumiem, kas nav deklarēti kā dzīvesvieta, 
likme tiks paaugstināta līdz 1,5%.

Fiziskām personām dzīvokļu īpašumos nesadalītās 
daudzdzīvokļu mājās 0,2–0,6% likme tiks aprēķinā-
ta par 30 m² uz katru deklarēto personu, bet 1,5% 
likme – ja īpašumā nav deklarētu personu, kā arī 
par ēkas platību, kas pārsniedz 30 m² uz katru de
klarēto. Savukārt juridiskām personām NĪN aprē-
ķins būs atkarīgs ne tikai no deklarētajām perso-
nām, bet arī īres līguma.

Lai motivētu īpašniekus sakārtot savus īpašumus, 
līdz šim paaugstināta NĪN likme tika piemērota 
ēkām, kas klasificētas kā vidi degradējoši objekti. 
2016. gadā paaugstināta nodokļa likme 3% tiks ap-
rēķināta arī nesakoptas zemes īpašniekiem. Tāpat 
paaugstinātu nodokļa likmi piemēros gadījumos, 
kad zemesgabalā konstatēta patvaļīga būvniecība, 
dzīvokļos – patvaļīga pārbūve, kā arī tad, ja pār-
sniegts saskaņotais būvdarbu veikšanas ilgums.

Babītes novadā pieņemta ekspluatācijā 
bērnudārza piebūve

2. jūnijā Babītes novadā ekspluatācijā pieņem-
ta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
“Saimīte” piebūve, kas no 1. septembra nodrošinās 
divas papildu grupas 40 Babītes novada divgadnie-
kiem.

Pēdējo desmit gadu laikā PII “Saimīte” uzņemto 
bērnu skaits ir divkāršojies. 2005. gadā “Saimītē” 
mācījās 146 bērni, bet 2015. gada 1. septembrī, 
kad durvis vērs jaunais korpuss, audzēkņu skaits 
būs sasniedzis 296 (2014. gada 1. septembrī mācī-

bas 12 grupās uzsāka 256 bērni).

Jaunajā mācību gadā trīs Babītes novada pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādēs tiks uzņemti ko-
pumā 108 bērni (Babītes PII – 15, PII “Saimīte” – 86 
un Salas sākumskolā – septiņi bērni). Neraugoties 
uz “Saimītes” paplašināšanos, pašvaldības PII rin-
dā reģistrētie 66 bērni (tie, kuri 1. septembrī būs 
sasnieguši pusotra gada vecumu) šogad netiks uz-
ņemti, līdz ar to vecāki tiek aicināti saviem bērniem 
izvēlēties mācības kādā no trīs novada privātajām 
PII vai kaimiņnovados. Neatkarīgi no izvēlētās pri-
vātās PII pašvaldības un valsts līdzfinansējums pri-
vātās PII apmeklējumam kopumā ir 256 eiro.



Dzimstības rādītāji Babītes novadā ar katru gadu 
turpina augt, kas, nākotnes perspektīvā raugoties, 
rada nepieciešamību paplašināt ne tikai PII, bet arī 
skolas. Prognozēts, ka jaunajā mācību gadā Babītes 
vidusskolā mācības uzsāks 120 pirmklasnieku, kas 
nozīmē, ka pašreizējo piecu klašu vietā, visticamāk, 
tiks atvērtas sešas. Šogad pirmajos piecos mēnešos 
Babītes novadā piedzimuši 44 bērniņi.

Ventspils novads piešķir finansējumu 
uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma 
attīstībai

Ventspils novada pašvaldība, pirmo reizi izsludinot 
projektu konkursu “Solis 2015”, kas paredzēts uz-
ņēmēju iniciatīvas veicināšanai, saņēma deviņus 
pieteikumus un nolēma atbalstīt visus, dažādām 
aktivitātēm piešķirot 4836 eiro.

Z/s “Dangas” piešķirto finansējumu izmantos aitu 
ganību labošanai Piltenes pagastā, Elita Kuģenie-
ce dažādos mājražošanu Ances pagastā, Dagnija 
Grieze atvēlēto naudiņu tērēs uzņēmējdarbības 
attīstībai Tārgales pagastā, z/s “Demorai” dažādos 
saimniecisko darbību Tārgales pagastā, z/s “Poņe-
ri” attīstīs uzņēmējdarbību Piltenes pagastā, Rikijs 
Lasmanis iecerējis optimizēt mājražošanu Pilte-
nē, Gunda Daukšte saņemto finansējumu ieguldīs 
uzņēmējdarbības uzsākšanai Usmas pagastā, SIA 
“DabaLaba” Ances pagastā iecerējusi uzņemt filmu 
par loka šaušanu, bet IK “Alise 5” veidos frizētavu 
Zlēku pagastā.

Savukārt, lai veicinātu tūrisma attīstību, vides ob-
jektu pieejamību un kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu, projektu konkursā “Mēs savā novadā 
2015” novada vai pagasta tēla veidošanai no sa-
ņemtajiem 19 pieteikumiem tika atbalstīti 12, da-
žādām aktivitātēm piešķirot 3201 eiro.

Par šo naudiņu biedrība “Vēju sēta” cels lapeni 
Jūrkalnes pagasta Ugunspļavā, Užavas evaņģēlis-
ki luteriskā draudze remontēs baznīcas griestus, 
iedzīvotāju grupa Laimas ŠtrankasErlihas vadībā 
labiekārtos sabiedrisko vidi un iedzīvotāju grupa 
“Par ziedošu Latviju” Gitas Vilgutes vadībā apzaļu-
mos pagasta centru Užavā. Savukārt biedrība “An-
nahite” apzaļumos kureliešu piemiņas vietu Stiklu 
ciemā, jauniešu grupa “Aktīvisti” renovēs volejbola 
laukumu Zirās, Aleksandrs Hmeļņickis iemūžinās 
kultūrvēsturiskos notikumus Ugāles pagastā, sa-
biedriskā grupa Ilzes Samovičas vadībā Vārves pa-
gastā labiekārtos “Ratnīcas” teritoriju Zūru ciemā 
un z/s “Sproģi” konservēs muižas vārtus Zlēku pa-
gastā. Ances pagastā iedzīvotāju grupa Unas Teibes 
vadībā apzaļumos PII “Valodzīte” teritoriju, iedzī-
votāju grupa “Riteņbraucējs” labiekārtos sabied-
risko vidi, bet iedzīvotāju grupa “Šarlote” kopā ar 
savu vadītāju Līgu Grīnbergu pilnveidos sabiedriskā 
centra “Ances muiža” klientu apkalpošanas centra 
tēlu.

Videi draudzīgākie uzņēmumi Ventspilī – 
PSIA “ŪdekA” un AS “Baltic coal 
terminal”

6. jūnijā Ventspils Zilā karoga pludmalē jau 17. reizi 
svinīgi tika pacelts Zilais karogs, kas ir augsts starp-
tautiskais novērtējums tīrai videi, labai ūdens kva-
litātei, drošībai krastā un uz ūdens, kā arī augstam 

labiekārtojuma līmenim un ko 1999. gadā Ventspils 
pludmale ieguva kā pirmā Baltijā.
Šogad Zilā karoga pacelšanas svētkos tika pa-
sniegtas arī pilsētas domes atzinības vides jomā. 
Visaugstāko žūrijas novērtējumu un balvu “Videi 
draudzīgākais uzņēmums” saņēma pašvaldības SIA 
“ŪDEKA”, savukārt otro augstāko punktu skaitu un 
Atzinības rakstu saņēma AS “Baltic Coal Terminal”.



Ventspils pilsētas dome gada atzinību vides jomā 
šogad ieviesusi, lai veicinātu vides kvalitātes uzla-
bošanu, kā arī stimulētu videi draudzīgu uzņēmēj-
darbību Ventspils pilsētā. Pieteikšanās Ventspils 

pilsētas domes gada atzinībai vides jomā tika izslu-
dināta martā, un konkursam pieteicās 12 uzņēmu-
mu, kuriem izsniegtas Valsts vides dienesta atļaujas 
B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.

Ventspils puķu skulptūras krāšņi sagaida 
vasaras sezonu

Pēc p/i “Komunālā pārvalde” pasūtījuma pilsētā 
notiek topiāriju jeb puķu skulptūru sagatavošana 
vasaras sezonai. Krāšņus vasaras tērpus pašvaldī-
bas SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” čak-
lās dārznieces jau sagādājušas “Zaķu ģimenei” pie 
Mazbānīša stacijas “Kalns”, kam tērpi darināti no 
4160 puķēm, un vasaras štātēs, kas gatavotas no 
6930 puķēm, ietērptas “Pārventas Mārītes”. Tāpat 
vasaras “ģērbi” sagatavoti “Pīļu ģimenei” Bērnu pil-
sētiņā un “Bobslejistiem” ar atjaunotām bobsleja 
ekipāžām Kuldīgas ielā pie Jaunpilsētas laukuma. 
Pakāpeniski vasaras sezonai tiks sagatavotas arī 
pārējās puķu skulptūras: “Zemūdens pasaule” pie 
Pludmales akvaparka, “Mārītes” Ostas ielas pro-
menādē, “Ziedu pulkstenis” Lielajā prospektā un 

“Basketbola bumba” pie galvenās Olimpiskā cen-
tra “Ventspils” ieejas, kopā deviņās puķu skulptū-
rās–topiārijos iestādot vairāk nekā 34 000 vasaras 
puķu.

Velobrauciens, lai vērotu antenas 
pacelšanu Irbenē
Ventspils Augstskola ar studentu padomes palī-
dzību 10. jūnijā organizē velobraucienu, lai kopīgi 
vērotu Ventspils Starptautiskā radioastronomijas 
centra antenas RT32 pacelšanu balsta tornī, aici-
not ikvienu interesentu doties uz šo aizraujošo no-
tikumu klātienē.

Velobrauciena Ventspils Augstskola–Irbene aptu-
venais garums ir 33 km vienā virzienā. Izbraukšana 
paredzēta 10. jūnijā plkst. 8 no Ventspils Augstsko-
las stāvlaukuma pie D korpusa ieejas. Irbenē gai-
dīs muzikāli izklaidējoša programma un pacelšana 
balsta tornī, pēc tam sekos kopīgs brauciens atpa-
kaļ uz Ventspili.

Tiem, kam šāds ceļš nav pa spēkam, Ventspils Augst-
skola sadarbībā ar pilsētas pašvaldību un SIA “Vents-
pils reiss” sarūpējusi transportu – autobuss uz Irbeni 
10. jūnijā aties no Ventspils Autoostas 9.40.



Liepājas pludmale sagatavota atpūtnieku 
uzņemšanai

2015. gada sezonā Liepājas pludmales inventāra un 
glābšanas stacijas darbības nodrošināšanai un uz-
turēšanai kopumā plānoti 93 000 eiro – par 12 tūk-
stošiem vairāk nekā pērn. Tāpat kā iepriekšējos 
gados, pludmalē līdz 15. maijam tika izvietots viss 
nepieciešamais inventārs: kabīnes, celiņi, soliņi, at-
kritumu konteineri, norādes. Uz pludmali ved 13 ar 
koka laipām klātas izejas.

No 15. maija līdz 15. septembrim Liepājas plud-
malē liedaga un kāpu zonu paredzēts kopt un tīrīt 
vismaz piecas reizes nedēļā. Abās glābšanas staci-
jās (Centrā un Vaiņodes ielas galā) katru dienu no 
plkst. 10 līdz 22 dežurē pieci glābēji.

30. maijā Liepājas pludmalē tika svinīgi pacelti divi 
Zilie karogi – Dienvidrietumu pludmalē un Liepājas 
centrālajā pludmalē. Pasākuma laikā uzrunas teica 
Liepājas domes vadība un Zilā karoga nacionālās 
žūrijas pārstāvis Jānis Ulme, kurš Liepājai pasnie-
dza Piekrastes balvas karogu – apliecinājumu, ka 
Liepājas centrālā pludmale uzvarējusi iedzīvotāju 
balsojumā par iemīļotāko peldvietu 2014. gadā.

Turpmāko peldsezonu Zilais karogs plīvos kopā ar 
Piekrastes balvas karogu, apliecinot ne tikai to, ka 
Liepājas pludmalē ir augstas kvalitātes ūdens, sa-

kārtota vide un pilnvērtīgs serviss, bet arī paši plud-
males apmeklētāji Liepāju ir iecienījuši un iemīļoju-
ši, atzīstot par labu atpūtas vietu.

Turpmāko vasaru Liepājā plīvos trīs Zilie karogi – 
Liepājas centrālajā pludmalē jau 14. gadu, Dien-
vidrietumu pludmalē – trešo gadu, kā arī Liepājas 
jahtu centrā. Savukārt Beberliņu ūdenskrātuvei 
piešķirts nacionālās peldvietas sertifikāts.

Liepājas centrālās pludmales apmeklētājus šovasar 
gaida arī divi jaunumi – Centrālajā pludmales glāb-
šanas stacijā un tās tuvākajā apkārtnē var izmantot 
bezmaksas bezvadu internetu, bet katru otrdienu, 
trešdienu un ceturtdienu pludmalē Pērkones ielas 
galā notiek bezmaksas vingrošanas nodarbības, 
ko jau piekto vasaru vadīs vingrošanas instruktore 
Zane Frickausa.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu 
labiekārtos 14 Liepājas daudzdzīvokļu 
māju pagalmus

4. jūnijā Liepājas pilsētas pašvaldības komisija, iz-
skatot iesniegtos projekta pieteikumus daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, 
atbalstījusi līdzfinansējuma piešķiršanu 14 projek-
tiem, kas ietver 22 zemesgabalu labiekārtošanu par 
kopējo summu 716 614,81 eiro. Kopējais finansē-
jums, kas šogad tiks ieguldīts Liepājas daudzdzīvok-
ļu māju pagalmu labiekārtošanā, ir 896 165,58 eiro 
(pašvaldības līdzfinansējums un projektu iesnie-
dzēju pašfinansējums).

Šo daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanā paredzēts rekonstruēt 
gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu 
rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, 
veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izvei-
dot gājēju celiņus un automašīnu stāvvietas, kā arī 
uzstādīt atkritumu konteineru novietni un veļas žā-
vēšanas konstrukcijas vai nojumes.

Komisijas locekļi uzsver, ka šogad vērojama pozitī-
va tendence sadarbības veidošanā starp mājām, jo 
vairākas daudzdzīvokļu mājas apvienojušās, lai ie-
sniegtu kopīgu projektu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekār-
tošanas programmā, pretendējot uz pašvaldības 
līdzfinansējumu, saņemti 34 projektu pieteikumi 
par kopējo finansējuma summu 2,02 miljoni eiro, 



no pašvaldības prasot līdzfinansējumu gandrīz 
1,6 miljonu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka atbalstīto 
projektu iesniegumu kopējais līdzfinansējuma ap-
mērs pārsniedz pašvaldības budžetā šim mērķim 

paredzētos finanšu līdzekļus, plānots, ka neatbal
stīto projektu iesniedzēji atbilstoši pieejamajam 
budžetam nākamajā gadā varēs atkārtoti preten-
dēt uz līdzfinansējuma saņemšanu.

rundāles novada svētki “trejdeviņas 
tautas nāca pašā svētku vakarā”

13. jūnijā notiks jau sestie Rundāles novada svētki, 
sasaucot kopā daudzus draugus un viesus, savējos 
un jau citur mītošos ar simbolisku moto “Trejdevi-
ņas tautas nāca pašā svētku vakarā”. Tieši tādi arī 
būs šie svētki – senu stāstu un kopīgas dažādu tau-
tu saulgriežu gaidīšanas vēstījums cauri laikiem šo-
dienā. Kopīgo vēstījumu turpinās koncerts “Rakstu 
raksti”, kas tālāk izrakstīs mūsu visu – latviešu, itā-
ļu, lietuviešu, baltkrievu un igauņu – aizsākto saul-
griežu stāstu!

Plkst. 16.30 paredzēts svētku gājiens no Rundāles 
novada domes uz Rundāles pili, kur plkst. 17 no-
tiks koncerts ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Itālijas 
un Baltkrievijas kolektīvu un muzikālās apvienības 
“Raxtu raxti” piedalīšanos. Plkst. 22 sāksies zaļum-

balle pie Pilsrundāles vidusskolas, bet pusnaktī vi-
sus priecēs svētku uguņošana.

Visas dienas garumā darbosies Tirgotāju ieliņa, kur 
būs iespēja paviesoties arī Latvijas Platformas attīs-
tības sadarbībai kopā ar Ārlietu ministriju izveido-
tajā interaktīvajā teltī ar radošo darbnīcu pieaugu-
šajiem un bērniem, un pie Dārznieka namiņa gaidīs 
Latvijas Valsts policijas “Izzinošā pilsētiņa”.

Svētku sajūtu radīs folkloras kopa “Svitene”, koris 
“Runda”, Rundāles drāmas terapijas grupa, Pils-
rundāles vidusskolas dejotāji, Jeļenas Forstes tērpu 
teātris “Galms”, senioru deju kopa “Šurpu turpu”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rundāle”, Ludzas 
novada Isnaudas tautas nama deju kopa “Pērle”, vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs “Daugava” no Rīgas 
un viesi no Igaunijas, Baltkrievijas, Itālijas un Lie-
tuvas.

jēkabpilī Vecpilsētas laukumā uzstādīti 
īpaša dizaina velosipēdu statīvi un 
kājminamie trenažieri

Maija pēdējā nedēļā Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
papildinājusi Vecpilsētas laukumu ar jauniem funk-
cionāliem vides elementiem – pie Jēkabpils pilsē-
tas bibliotēkas uzstādīti pirmie pieci īpaša dizaina 
velosipēdu statīvi. Tie izgatavoti, par paraugu ņe-
mot Jēkabpils pilsētas simbolu lūsi, tādējādi veici-
not Jēkabpils simbola pazīstamību.

Savukārt laukumā pretī Jēkabpils Tautas namam 
pie atpūtas soliņiem uzstādīti četri kājminamie tre-
nažieri.



Svētku laukumā pie Līvānu kultūras centra 
taps strūklaka

Līvānos šogad sāks strūklakas būvniecību un Kul-
tūras centra laukuma rekonstrukciju, kuras ieceri 
līvānieši atbalstīja jau pirms četriem gadiem, vā-
cot ziedojumus strūklakas būvniecībai akcijā “Tik-
simies pie strūklakas”. 2016. gadā Līvānu pilsēta 
svinēs 90 gadu jubileju, un tieši tad plānots jauno 
objektu svinīgi atklāt.

“Laukuma rekonstrukcija ir ilgi gaidīts notikums, jo 
šis ir Līvānu pilsētas centrālais pasākumu laukums, 
kur notiek gan lielās Ziemassvētku egles iedegša-
na, Ziemassvētku tirgus, Jaungada uguņošana, gan 
sākas pilsētas svētku gājiens un dažādi pasākumi. 
Te fotografējas vidusskolu absolventi pēc izlaidu-
miem, jaunlaulātie pēc kāzu ceremonijām. Diemžēl 

laukums nebija piedzīvojis rekonstrukciju kopš pa-
domju gadiem, tāpēc to klāj fiziski un morāli no-
vecojušas betona plāksnes, nav apgaismojuma un 
soliņu. Līdz pilsētas jubilejai tas piedzīvos pozitīvas 
pārvērtības,” saka Līvānu novada domes priekšsē-
dētājs Andris Vaivods.

Ideja par strūklakas izveidi pilsētā radās pirms vairā-
kiem gadiem. 2011. gadā tika izsludināts strūkl akas 
skiču konkurss un iedzīvotājiem piedāvāti vairāki 
skiču varianti, no kuriem līvānieši izvēlējās Dzinta-
ra Bernharda piedāvāto variantu – apaļas formas 
strūklaku ar trim piramidāliem dažādu augstumu 
apļiem. 2011. gada pilsētas svētku laikā notika arī 
ziedojumu vākšanas akcija, kuras laikā iedzīvotāji 
simboliski saziedoja 261,42 latus, kas tika noguldīti 
pašvaldības ziedojumu kontā un ko izlietos ieceres 
īstenošanai kā iedzīvotāju simbolisku atbalstu.

madonā uzstādītas jaunas un unikālas 
dekorācijas

Sagaidot Madonas pilsētas svētkus un vasaras ie-
stāšanos, Madonas pilsētā uzstādītas jaunas deko-
rācijas – “Ražots Madonas novadā”.

Pilsētu rotā trīs metru augstas “Lazdonas piensaim-
nieka” piena un kefīra pakas, milzu “Madonas kara-
meles”, aptuveni divus metrus augstas “Baudalus” 
krūkas, “Jāņkalnu” ievārījuma burciņas un brangs 
“Madonas maiznieka” klaips. Kā ierasts, dekorāci-
jas novietotas pilsētas rotācijas lokos. Lielformāta 

darbu veidotāji ir Imants Spridzāns un Kārlis Ban-
denieks.



Vidzemnieki diskutē par sadarbību 
sociālajā jomā
Smiltenes novada pašvaldība, Cēsu novada paš-
valdība un Valmieras pilsētas pašvaldība turpina 
iesākto un tiekas, lai diskutētu par iespējamo 
sadarbību. 4. jūnijā Valmierā notika pašvaldību 

pārstāvju – vadības un sociālo dienestu vadītā-
ju – tikšanās un sarunas par sadarbību sociālajā 
jomā.

Pēc pirmās pašvaldību tikšanās tika nolemts, ka 
turpmāk jāapspriež iespējamās sadarbības jomas, 
lai atklātu kopīgās iezīmes un dalītos pieredzē.

Alūksnē notiks izturības brauciens laivām 
un mūzikas festivāls “rock’n’Sport”

13. jūnijā Alūksnē pirmo reizi notiks īpašs pasā-
kums – astoņu stundu ilgas izturības sacensības āt-
rumlaivām–pasaules čempionāts ūdensmotospor-
tā Alūksnes ezerā, bet vakarā – mūzikas festivāls 
“Rock’n’Sport” Livonijas ordeņa pilsdrupu ieskau-
tajā Pilssalas estrādē.

Alūksnes ezerā ūdensmotosporta tradīcijām ir 
vairāk nekā 50 gadu ilga vēsture, un ik vasaru šeit 
notiek sacensības ātrumlaivām. Tomēr šīs būs at-
šķirīgas, jo noritēs daudz plašākā Alūksnes ezera 
akvatorijā un sportisti pa trasi riņķos astoņas stun-
das, pārbaudot kā tehnikas izturību, tā arī savas 

taktiskās prasmes.

Savukārt 13. jūnija vakarā no pulksten 22 Alūksnes 
Pilssalā pirmo reizi notiks mūzikas festivāls 
“Rock’n’Sport”. Galvenie festivāla viesi – latviešu 
folkmetāla leģendas grupa “SKYFORGER”, kuri pa-
sākumā spēlēs dziesmas no sava jaunākā albuma 
“Senprūsija”, un instrumentālā čellu roka trio “ME-
LOM”. Festivālā būs dzirdama arī elektroniskā roka 
grupa “EPOCHE” no Tallinas.

Norises Pilssalā papildinās arī loka šāvēju aktivitā-
tes un motobraucēju parāde. No plkst. 12 šajā die-
nā stadiona teritorijā norisināsies “Ghetto” spēles, 
kurās varēs spēlēt ielu basketbolu, florbolu un mi-
nifutbolu, bet ekstrēmas sajūtas gūt atrakcijā “Lec 
un lido”.

Svinīgi atklāts Gulbenes olimpiskais 
centrs

5. jūnijā pēc Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas (BJSS) absolventu sveikšanas izlaidu-
mā tika atklāts Gulbenes Olimpiskais centrs. Svi-
nīgā pasākuma laikā mastos uzvilka Latvijas valsts 
karogu un Latvijas Olimpiskās komitejas karogu un 
atklāja ieejas plāksni. Gulbenes Olimpiskais centrs 
atradīsies Gulbenes novada BJSS telpās.

“Centra atklāšana ir gan simboliska, gan praktis-
ka. Simboliska tādēļ, ka Gulbenes sportisti tiek uz-
ņemti olimpiskajā ģimenē un plāksne pie durvīm 
un karogs mastā atgādinās gan par olimpisko de-
vīzi, gan par tādu lietu kā godīga spēle. Praktiski 
tas nozīmē, ka gulbeniešiem būs lielākas iespējas 
piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas projektos, 
jaunatnes sacensībās un pieaugušo spartakiādēs 

gan Latvijā, gan ārpus tās,” Gulbenes Olimpiskā 
centra atklāšanas laikā teica LOK ģenerālsekretārs 
Žoržs Tikmers.



Valkā notiks cēsu Skolnieku rotas 
piemiņas karoga svētki

6. jūnijā Valkas pilsētas svētku laikā notiks Cēsu 
Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas svinīgais 
pasākums.

Šajā dienā Valkā un Valkas ģimnāzijā ciemosies pār-
stāvji no deviņām Vidzemes skolām. Pasākumu at-
klās plkst. 10 ģimnāzijas skolas dārzā, kur pulcēsies 
skolu komandas un koncertu sniegs Latvijas Re-
publikas Zemessardzes orķestris. Svētku pasākums 
notiks plkst. 14 Valkas kultūras namā, kur paredzē-
tas Valkas un Smiltenes ģimnāziju prezentācijas un 
Valkas ģimnāzijas māksliniecisko kolektīvu priekš-
nesumi. Pasākums noslēgsies ar gājienu, svinīgām 
uzrunām un ziedu nolikšanu pie Kārļa Ulmaņa pie-
minekļa.

Dienas gaitā skolēniem notiks orientēšanās sacen-
sības pilsētvidē, savukārt no plkst. 13 laukumā pie 

Tērauda skolas būs lauku virtuve un ieroču apskate.

Karoga svētki notiek Valkas un Valgas pilsētu svētku 
laikā, tāpēc visi laipni aicināti apmeklēt dvīņu pilsē-
tu pasākumus.

kocēnu novadā noslēgušies vairāki 
energoefektivitātes projekti

Kocēnu novadā noslēgušies vairāki energoefektivi-
tātes projekti, un jaunu skatu ieguvis gan Zilākalna 
pagasta kultūras nams, gan Kocēnu pamatskola, 
gan Rubenes sporta nams.

Attēlā redzamajā Rubenes sporta namā nosiltinā-
ta sporta nama ēkas fasāde pilnā sienas augstumā 
līdz jumta paneļiem 20 cm biezumā un jumta pār-
segums, veikta cokola hidroizolācija un siltināšana, 
demontēta vēja kaste, ierīkoti lietusūdens notecei 
nepieciešamie slīpumi un aeratori, uzstādīti jauni 
PVC tipa logi ar iemontētām tvaika un nokrišņu 
izolācijas perimetra lentām, veikta ieejas mezgla 
nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērējmehānis-
miem un termoslieksni. Sporta namā ierīkota cen-

tralizēta ventilācija ar rekuperācijas sistēmu, kā arī 
veikta apkures sistēmas renovācija un balansēšana, 
uzstādīti radiatoru termoventiļi, iekšējās apkures 
sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automā-
tika optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai 
un aukstā gaisa sasildīšanai.



LPS SASkAņoŠANAI PIePrASītIe dokumeNtu ProjektI

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

LPS NeSASkAņo

VSS561 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. au-
gusta noteikumos nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu 
ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība””, 
4. pielikums.

VSS525 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-

tu “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteiku-
mi”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 
noteikumos nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi””, 
6. pielikums.

VSS617 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu” 

VSS619 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 00315 “Būvklimatoloģi-
ja””

VSS620 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 21115 “Dzīvojamās 
ēkas””

VSS621 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 24115 “Dabasgāzes iekšē-
jo gāzesvadu sistēma””

VSS622 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 24215 “Dabasgāzes ārējo 
gāzesvadu sistēma””

VSS623 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas būvnormatīvu LBN 243 15 “Sašķidrinātās naf-
tas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma””

VSS607 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā 

atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības 
atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īs-
tenošanas noteikumi”

VSS608 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā 
atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monito-
ringa sistēmu” 8.3.6.1.pasākuma “Dalība starptau-
tiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu 
veikšana” 1.kārtas “Dalība starptautiskos pētīju-
mos” īstenošanas noteikumi”

VSS626 – Plāna projekts “Karjeras izglītības īsteno-
šanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs 2015.2020.gadam”

VSS605 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā aiz-
liedzama vai ierobežojama satiksme”

VSS603 – Likumprojekts “Rīgas Svētā Pētera baz-
nīcas likums”

VSS610 – Informatīvais ziņojums “Par Publiskās 
pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrā-
cijas vides darbību un visaptverošu ieviešanu valsts 
pārvaldē”

mailto:maija.petermane@lps.lv
http://www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358133
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358134
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358134
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358134
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358135
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358136
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358137
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358138
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358109
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358109
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358109
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358109
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358109
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358109
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358109
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358237
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358100
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358097
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358097
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358092
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358092
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4816&document_id=4816
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4815&document_id=4815
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4814&document_id=4814

