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AktuALitāteS

Austrumu partnerības valstu eksperti 
uzsver sadarbības nozīmi starp 
pašvaldībām un centrālo valdību

Centrālās valdības un vietējo pašvaldību sadarbībai 
ir liela nozīme reģionu attīstībā un iedzīvotāju lab-
klājības veicināšanā – šādu vienotu viedokli pauda 

Latvijas, Eiropas Savienības un Austrumu partne-
rības valstu eksperti sanāksmē Rīgā 19. jūnijā. To 
rīkoja Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Pa-
domē sekretariāts sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību 
savienību (LPS).

Galvenā diskusiju tēma šajā dienā bija Austrumu 
partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldību 



administratīvās kapacitātes stiprināšana: efektīvs 
konsultāciju mehānisms starp centrālo valdību un 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām.

Pasākumu atklāja Latvijas Ārlietu ministrijas speciā-
lo uzdevumu vēstnieks Austrumu partnerības jau-
tājumos Juris Poikāns, sniedzot īsu atskatu uz mai-
jā Rīgā notikušo Austrumu partnerības sanāk smi. 
Viņš uzsvēra, ka, neraugoties uz pārmetumiem, ka 
Austrumu partnerība nedarbojas gana efektīvi, sa-
sniegts ir ļoti daudz.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis iepazīstināja 
ar Latvijas pieredzi sarunās ar valdību un ar sadar-
bības mehānismiem ar nozaru ministrijām un par-
lamentu. Pieredzē dalījās arī Lietuvas, Igaunijas un 
Čehijas pārstāvji, jo arī šajās valstīs ir attīstīta sistē-
ma pašvaldību sadarbībai ar valdību.

Eksperti norādīja, ka ir būtiski, lai sarunām ar val-
dību būtu kāds oficiāls pamats un lai arī rezultāts 
tiktu noformulēts dokumentā, uz ko balstīties, 
vienošanās reāli ieviešot dzīvē. Latvijas piemērs ir 
ikgadējās sarunas ar Ministru kabinetu un to rezul-
tātā parakstāmais LPS un MK vienošanās un dom-
starpību protokols.

LPS vienojas ar Sarkano krustu par 
humanitārās palīdzības sniegšanu ukrainai

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Latvijas Sar-
kanā krusta (LSK) ģenerālsekretārs uldis Līkops 
17. jūnijā parakstīja vienošanos par sadarbību hu-
manitārās palīdzības sniegšanā Ukrainas pašvaldī-
bām.

Vienošanās mērķis ir palīdzēt Ukrainas Čerņigovas 
apgabala kara hospitālim un citām ārstniecības ie
stādēm projektā “Pašvaldību palīdzība Ukrainai”.

12. maijā LPS saņēma Ukrainas Reģionālo un vietē-
jo pašvaldību savienības lūgumu palīdzēt ar mate-
riāli tehnisko nodrošinājumu, un daudzas Latvijas 
pašvaldības ir izteikušas vēlmi iesaistīties palīdzī-
bas sniegšanā.

Līgums ar LSK palīdzēs ērtāk un efektīvāk koordi-
nēt palīdzības sniegšanu, ņemot vērā organizāci-
jas lielo pieredzi un starptautiskos kontaktus. Par 
pašvaldību ziedotajiem līdzekļiem Sarkanais Krusts 
iegādāsies un nogādās Ukrainā medikamentus un 
nepieciešamo aprīkojumu.

LPS aicina pašvaldības izvērtēt palīdzības sniegša-
nas iespējas. Lēmumus par ziedojumiem aicinām 
pieņemt līdz 1. augustam. Pēc šā datuma LPS va-
rēs apkopot informāciju par kopējo palīdzības ap-
jomu.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt LPS pārstāvim 
edvīnam Bartkevičam (tālr.: 29254358).

Noslēgušās LPS sarunas ar Veselības 
ministriju

17. jūnijā norisinājās ikgadējās LPS un Veselības 
ministrijas (VM) sarunas, kurās tika izskatīti veselī-
bas nozarē aktuālie jautājumi.

Darba kārtībā bija jautājumi par Latvijas veselības 
platformu 2015.–2065. gadam un pašvaldību labās 
prakses piemēri veselības veicināšanā, aktualitātes 
Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.–2020. gada plā-
nošanas perioda darbības programmā noteikto VM 
izstrādāto specifisko atbalsta mērķu īstenošanā, ak-
tualitātes primārajā veselības aprūpē, neatliekamās 
medicīniskās palīdzības nodrošinājums reģionos, 
atskurbtuvju darbības nodrošinājums pašvaldībās, 
kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšana izglītības ie
stādēs, plānotās deinstitucionalizācijas ietekme uz 
pašvaldībām un veselības aprūpes nozari, ārstniecī-
bas personu piesaistīšana reģioniem un pašvaldību 
gatavība iesaistīties jauno speciālistu atbalstīšanā, 
farmaceitiskās aprūpes pieejamība pašvaldībās, e
veselības ieviešanas gaita, sadarbība alkoholisma, 
narkomānijas, tuberkulozes un HIV izplatības mazi-
nāšanā, kā arī onkoloģiskās aprūpes nodrošināšana.



Veselības ministrs Guntis Belēvičs īpaši uzsvēra 
nozarei paredzētos ES struktūrfondu līdzekļus, kas 
būs pieejami tuvākajos gados. Līdzekļi ir jāiegulda 
mērķtiecīgi, lai rezultātā uzlabotos sabiedrības ve-
selība, jo tad ieguvēji būs visi: indivīds, pašvaldība 
un valsts. Tādēļ ministrs aicināja pašvaldību pār-
stāvjus aktīvi iesaistīties Nacionālajā veselīgo paš-
valdību tīklā un pievērsties veselības veicināšanai.

LPS pārstāvji atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbī-
bu ar Veselības ministriju, iesaistījās diskusijās par 
veselības aprūpi un veselības veicināšanu, minē-
ja pašvaldību pozitīvos piemērus, kā arī iezīmēja 
problēmas, ar kādām nākas saskarties.

Visas prezentācijas un informatīvie materiāli no 
sarunām atrodami šeit: http://www.vm.gov.lv/
lv/nozare/pasvaldibas_lomas_stiprinasana/.

Aizvadīta Jaunatnes konsultatīvās 
padomes sēde

19. jūnijā notika kārtējā Jaunatnes konsultatīvās 
padomes sēde, ko organizēja Izglītības un zinātnes 
ministrija (IZM). Pēc ministres Mārītes Seiles ierosi-
nājuma katra sēde tiek organizēta citā vietā, un šo-
reiz tā notika “Ghetto Burger”, kur “Ghetto Games” 
kustības aizsācējs Raimonds elbakjans pastāstīja 
par lielāko ielu kultūras un jauniešu kustību Latvijā 
“Ghetto Games”.

IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta 
direktores vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna 
informēja par Jaunatnes konsultatīvās padomes 
līdzšinējo veikumu, iespējamajiem sadarbības vei-
diem starp IZM un Latvijas Jaunatnes padomi un 
par koncepta “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2016” 
virzību, norādot, ka Latvijas pašvaldību jaunatnes 
lietu atbalsta tīkla koordinējošajā darba grupā iz-
virzīti priekšlikumi par “Latvijas Jauniešu galvaspil-
sētas 2016” atbalstāmajiem pasākumiem un atla-
ses kritērijiem.

Tomēr galvenā sēdes tēma bija jauniešu uzņēmēj-
darbības un uzņēmīguma veicināšana. IZM kopā 
ar Ekonomikas ministriju gatavojas izstrādāt prak-
tisku plānu, kā veicināt jauniešu iesaisti uzņēmēj-
darbībā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja ilga 
kikjauka informēja par atbalstu uzņēmējdarbības 
uzsācējiem. LIAA apkopo informāciju par atbalsta 
instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
atbilstoši klientu vajadzībām meklē piemērotākos 
risinājumus. Šobrīd tiek izstrādāta jaunā inovatīvas 
uzņēmējdarbības motivācijas programma.

Uz sēdi bija uzaicināti arī biedrības “Go Beyond” un 
organizācijas “JCi” pārstāvji, kas pastāstīja par viņu 
aktivitātēm uzņēmējdarbībā. Vairāk par biedrībām 
lasiet www.gobeyond.lv un www.jci.lv.

Sēdes praktiskajā daļā ministre Mārīte Seile in-
formēja par pašvaldību jauniešu centru un jau-
natnes lietu speciālistu norādītajām aktuālajām 
problēmām, kas kavē jauniešu uzņēmīgumu un 
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iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Atbilstoši tām tika 
izveidotas četras darba grupas: pirmās grupas tēma 
bija “Informācijas trūkums, ideju trūkums”, otrās 
grupas tēma bija par jauniešu “soft skills” – bailēm 
un nedrošību uzsākt uzņēmējdarbību, trešā gru-
pa meklēja risinājumus problēmai, ka jauniešiem 
trūkst komandas, atbalsta un padoma, bet ceturtās 
darba grupas uzdevums bija izstrādāt priekšliku-
mus, kā parādīt jauniešiem, kas ir uzņēmējdarbība. 
Darba grupu izstrādātos priekšlikumus IZM apko-
pos un plānos, kā tos ieviest praktiski.

Lelde Vazdiķe, LPS jaunatnes lietu speciāliste

Pašvaldību pārstāvju diskusija Rīgā par 
Austrumu partnerības politikas nākotni

18. jūnijā Rīgā norisinājās LPS un PLATFORMAS rī-
kots seminārs “Pārmaiņas eiropas kaimiņattiecību 
politikā: Austrumu partnerība”, kurā ES un Austru-
mu partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu pārstāvji diskutēja par nepieciešamajām pārmai-
ņām Eiropas kaimiņattiecību politikā, kā arī dalījās 
pieredzē par dažādu finanšu instrumentu izmanto-
šanu pašvaldību attīstībai un starptautiskajai sadar-
bībai. Seminārs, kas notika ar Eiropas Komisijas un 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu, pul-
cēja gan politiķus no Austrumu partnerības valstu 
pašvaldībām, gan arī ES dalībvalstu pārstāvjus.

Uzrunā semināra dalībniekiem LPS priekšsēdis un 
Reģionu komitejas ES un Austrumu partnerības 
valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferences 
(CORLEAP) pārstāvis Andris Jaunsleinis uzsvēra, 
ka ES ne vienmēr spējusi atbilstoši reaģēt uz no-
tiekošajiem politiskajiem procesiem kaimiņvalstīs, 
tāpēc apsveicama ir Eiropas Komisijas iniciatīva 
uzsākt diskusijas un kopā ar ieinteresētajām pu-
sēm veidot jaunu Eiropas kaimiņattiecību politiku. 
“Mums vienlaikus gan jānodrošina sešu atšķirīgu 
valstu iekļautība vienā Austrumu partnerības po-

litikā, gan arī jāņem vērā sešu atšķirīgu valstu un 
to pašvaldību vajadzības un vēlmes, ietverot visu 
partnervalstu priekšlikumus. Šajā kontekstā būtiski 
ir pastiprināt vietējo un reģionālo pašvaldību ie-
saisti Austrumu partnerības rīcībpolitiku un stratē-
ģiju īstenošanā, neaizmirstot arī par partnervalstu 
vietējo un reģionālo pašvaldību kapacitātes stipri-
nāšanu, atbalstot tajās uz decentralizāciju un vie-
tējās autonomijas stiprināšanu vērstās reformas,” 
norādīja A. Jaunsleinis.

Nepieciešamību Austrumu partnerības politikā 
vairāk ņemt vērā katras no sešu partnervalstu in-
teresēm uzsvēra arī Gruzijas Nacionālās pašvaldību 
asociācijas prezidents un CORLEAP pārstāvis Davits 
Jikia. Savukārt Moldovas Vietējo pašvaldību kon-
gresa ārējo attiecību speciālists Aleksandru Osadci 
akcentēja nepieciešamību diferencēt Eiropas Sa-
vienības atbalstu, ņemot vērā katras partnervalsts 
sasniegto sadarbībā ar ES.

Seminārā no Austrumu partnerības valstīm piedalī-
jās pārstāvji no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas 
un Moldovas pašvaldībām un to asociācijām, kā arī 
Baltkrievijas nevalstiskās organizācijas “Lev Sapie-
ha fonds”. ES dalībvalstis pārstāvēja PLATFORMA 
un Eiropas Vietējo pašvaldību un reģionu padomes 
(CEMR) biedri no Čehijas, Francijas, Igaunijas, Latvi-
jas, Lietuvas un Zviedrijas. Diskusijās par finansēju-
ma pieejamību partnervalstu pašvaldību attīstībai 
piedalījās Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politi-
kas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta 
(DG NEAR) un Eiropas Investīciju bankas pārstāvji.

Semināra dalībnieku būtiskākie priekšlikumi Eiro-
pas kaimiņattiecību politikas izmaiņām tiks nosūtīti 
DG NEAR kā ieguldījums Eiropas Komisijas un Aug
stās pārstāves kopīgajā apspriešanas dokumentā 
“Ceļā uz jaunu Eiropas kaimiņattiecību politiku”.

LPS ģenerālsekretāres tikšanās ar 
Zviedrijas pašvaldību juristiem

LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 16. jūnijā Rīgā 
tikās ar Zviedrijas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
asociācijas SALAR Juridiskās daļas delegāciju.

Viesi iepazinās ar Latvijas pašvaldību struktūru un 
funkcijām, LPS darbību, kā arī Latvijas prezidentū-
ras Eiropas Savienības Padomē norisi un LPS orga-
nizētajiem pasākumiem prezidentūrā.



LPS tehnisko problēmu komitejas sēde 
ar iekšlietu ministra Riharda kozlovska 
piedalīšanos

Otrdien, 30. jūnijā, LPS 4. stāva zālē plkst. 10.00 
notiks LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par likumprojektu “Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas likums” (ziņo: Dimitrijs 
Trofimovs, IeM valsts sekretāres vietnieks; Kristaps 
Eklons, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta priekšnieka vietnieks; Mārtiņš Baltmanis, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aiz-
sardzības pārvaldes priekšnieks).
2. Par sākotnējo izvērtējumu Ministru kabineta 
noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabine-
ta 2008. gada 11. marta noteikumos nr. 173 “Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (ziņo: A. Sal-
miņš, LPS padomnieks, uzaicināts T. Vectirāns no 
Satiksmes ministrijas).
3. Dažādi.

Uz darba kārtības 1. jautājuma izskatīšanu ieradī-
sies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

LPS un kultūras ministrijas sarunas

3. jūlijā plkst. 10.00 LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē, notiks LPS un Kultūras ministri-
jas ikgadējās sarunas.

Tikšanās tēmas:

1. Par mērķdotācijām profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmām 2016. gadā.

2. Par Dziesmu un deju svētku nepārtrauktības no-
drošināšanu un mērķdotācijām pašvaldību amatie-
ru mākslas kolektīviem 2016. gadā.

3. Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei.

4. Par ES fondu atbalstu pašvaldību kultūras un da-

bas mantojuma saglabāšanas projektiem 2014.–
2020. gada plānošanas periodā.

Sarunu norisei varēs sekot līdzi tiešraidē LPS mā-
jaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/tiesraide/.

Videokonference par deinstitucionalizācijas 
izaicinājumiem un iespējām

1. jūlijā LPS organizē videokonferenci “Deinstitu-
cionalizācija Latvijā – iespējas un izaicinājumi”, 
kurā kopā ar iesaistīto institūciju pārstāvjiem ie-
cerēts diskutēt par veselības un sociālpolitiskas 
jautājumiem, kas saistīti ar deinstitucionalizāci-
ju.

Patlaban pašvaldības, sabiedrība un institūcijas ir 
izaicinājuma priekšā – īstenot sociālo pakalpojumu 
sistēmas reformu, mērķējot to uz vairākām sociāla-
jām grupām: personas ar garīgiem traucējumiem, 
ģimenes, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, un 
bērni ārpusģimenes aprūpē.

Diskusiju LPS rīko, lai veicinātu informācijas apmai-
ņu un sadarbību starp iesaistītajām pusēm.

Dalību videokonferencē ir apstiprinājuši Labklājī-
bas ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta 
speciālisti, kuri informēs par deinstitucionalizācijas 
gaitu kopumā, kā arī par šābrīža aktualitātēm.

Ņemot vērā plānošanas reģionu lomu veiksmīgā 
deinstitucionalizācijas norisē, LPS ir lūgusi plānoša-
nas reģionus deleģēt atbildīgos speciālistus dalībai 
videokonferencē un sagatavot īsu informāciju par 
līdzšinējo sadarbību ar pašvaldībām un ieplānoto 
saistībā ar deinstitucionalizācijas uzsākšanu.

Videokonference notiks 1. jūlijā plkst. 10 LPS 
4. stāva zālē Mazajā Pils ielā 1 Rīgā. Videokonfe-
renci varēs skatīties LPS mājaslapas sadaļā “Semi-
nāri un video – tiešraide”, interesenti jautājumus 
varēs uzdot tiešraides laikā, sūtot uz e-pastu ties-
raide@lps.lv.
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Aicina pilsētas pieteikties vietējai 
demokrātijai veltītā forumā Francijā

Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome aicina 

pilsētas pieteikties vietējai demokrātijai veltītā fo-
rumā, kas no 18. līdz 20. novembrim notiks Stras-
būrā Francijā.  Plašāka informācija par pieteikša-
nos: Infolapas 1. pielikumā.

Cēsīs notiks konference “Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai un savam novadam”
Turpinās dalībnieku reģistrācija konferencei “Lat-
vieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam nova-
dam”, kas notiks Cēsīs 23.–24. jūlijā.

Konferences mērķis ir turpināt dialogu starp ārval-
stīs dzīvojošajiem latviešiem, Latvijas valsts iestā-
dēm un sabiedrību latviskās identitātes saglabāša-
nai un saišu stiprināšanai ar Latviju.

Konferences pamattēmas sadalītas divās lielākās gru-
pās: dzīves materiālās jeb praktiskās vajadzības un 
identitātes apzināšanās un stiprināšana, sīkāk ieda-
loties tādās tēmās kā pašvaldību saites ar novadnie-
kiem; uzņēmējdarbības attīstība; mobilitāte un pie-
derība – XXI gs. realitāte; aktualitātes izglītības jomā; 
kultūras dzīves vajadzības; Latvijas simtgade – kopī-
bas apzināšanās un iespēja sadarbībai. Konferences 
pirmajā dienā notiks darbs paralēlajās grupās, bet 
otrā diena pilnībā tiks veltīta diskusijām, darba gru-

pu secinājumiem un neatliekamajiem jautājumiem. 
Viena no diskusijām būs veltīta Latvijas Universitā-
tes Filozofijas un socioloģijas institūta īstenotajam 
pētījumam “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā 
identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas 
politika”. Plānots pārrunāt arī jautājumu par kopīgas 
komunikācijas telpas attīstību ar tautiešiem.

Līdzdalību konferencē lūdzam pieteikt līdz 3. jūli-
jam, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu un 
norādot izvēlēto darba grupu.

Organizatori nesegs ceļa un uzturēšanās izdevu-
mus, bet plāno nodrošināt autobusu, kas vienreiz 
dienā dalībniekus no Rīgas nogādās Cēsīs un pēc 
tam arī atpakaļ. Praktiska informācija un konferen-
ces darba kārtība reģistrētajiem dalībniekiem tiks 
nosūtīta pirms konferences.

Vairāk informācijas: Gunta Robežniece, KM Sabied-
rības integrācijas departamenta Informatīvās vides 
integrācijas nodaļas eksperte, 67330325.

PROJekti, kONkuRSi, SeMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Lauku atbalsta dienesta projektu konkursi
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu 
iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos – “At-
balsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts iegul-
dījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
in fra struktūras attīstībā”.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaim-
niecības un mežsaimniecības infrastruktūras at-

tīstībā” fiziskām personām, juridiskām personām, 
lauku saimniecībām un pašvaldībām notiks līdz 
4. augustam un valsts nozīmes meliorācijas sis-
tēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītā-
jiem – līdz 30. decembrim. Atbalsta pretendents 
šajā apakšpasākumā var būt arī pašvaldība (arī 
pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašval-
dības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 
pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža 
zemē. Plašāka informācija LAD mājaslapā: http://
www.lad.gov.lv.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4855&document_id=4855


iesniegumu otrā kārta diviem Zivju fonda 
pasākumiem
Zemkopības ministrija izsludinājusi projektu ie-
sniegšanas otro kārtu diviem Zivju fonda pasāku-
miem: “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic 
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir 
zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institū-
cijas kārtējos izdevumus)” un “Atbalsta maksājumi 

par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto 
personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kon-
troles darbību nodrošināšanā”, nosakot projektu 
iesniegumu iesniegšanas termiņu no 15. jūlija līdz 
15. augustam.

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību pie-
ejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapas www.
lad.gov.lv sadaļā “Valsts atbalsts”.

Jauniešiem piedāvā iespēju bez maksas 
apgūt vairāk nekā 100 profesijas
Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā aici-
na jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri 
vēlas īsā laikā iegūt profesiju, pieteikties Jaunie-
šu garantijas finansētajās vienu un pusotru gadu 
ilgajās profesionālās izglītības programmās, kur 
ir iespēja izvēlēties un apgūt kādu no 114 pro-
fesijām, mācību laikā saņemot stipendiju 70–
115 eiro mēnesī. Audzēkņiem tiek nodrošināta 

bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā un 
apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifi-
kācijas prakses laikā. Tāpat prakses laikā tiek ap-
maksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā 
veselības pārbaude, ja to paredz izvēlētās profe-
sijas specifika.

Dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē var ie-
sniegt līdz vasaras beigām. Pilns izglītības program-
mu saraksts pieejams nacionālajā izglītības iespēju 
datubāzē: www.niid.lv.

Projektu konkurss par diskriminācijas 
samazināšanu un romu integrāciju

Eiropas Komisija izsludinājusi projektu konkursu 
dažādu veidu diskrimināciju novēršanai un romu 
tautības integrēšanas aktivitātēm.

Projektu iesniegšanas termiņš – 7. jūlijs. Projekta 

iesniedzējam jābūt reģistrētai sabiedriskā labuma 
vai privātai organizācijai, vai arī internacionālai or-
ganizācijai.

Ar pieteikuma dokumentiem un nolikumu var ie-
pazīties šeit: http://ec.europa.eu/justice/grants1/
calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm.

Aicina studēt Lu profesionālajā maģistra 
studiju programmā “telpiskās attīstības 
plānošana”

Plašāka informācija 2. pielikumā.

http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/
http://www.niid.lv/
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4854&document_id=4854


Saeimā 18. jūnija sēdē pieņemti vairāki 
pašvaldībām būtiski likumi un likumu 
grozījumi:

Ūdenssaimni.ecības pakalpojumu likums•	

Lai veicinātu pieslēgumu palielināšanu pie centra-
lizētajām kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām, 
pieņemtais likums paredz netieši veicināt pieslēgu-
mu veidošanu, piemēram, paredzot iespēju vieno-
ties ar pakalpojumu sniedzēju par pieslēguma ap-
maksu pa daļām. Savukārt pašvaldības dome varēs 
lemt par finansējuma piešķiršanu šo darbu daļējai 
apmaksai no pašvaldības budžeta.

Noteikta arī dzīvojamo māju ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu sadale ēku iekšienē vai 
citās pakalpojumu lietotāja teritorijās. Atbilstoši 
likuma prasībām ar šo sadali saistīto sistēmu ap-
saimniekošanu organizē un nodrošina dzīvojamās 
mājas īpašnieks vai valdītājs. Vietējās pašvaldības 
un komersanta līgumā jānosaka sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorija un 
termiņš, prasības nepieciešamā tehniskā aprīkoju-
ma uzturēšanai un atjaunošanai, kā arī kārtība iz-
devumiem, kas pakalpojumu sniedzējam radušies 
saistībā ar ūdens nodrošināšanu, piemēram, brīv-
krānos un strūklakās. Regulējums stāsies spēkā nā-
kamā gada 1. janvārī.

Būtiskas izmaiņas izglītības jomas regulējumā•	

Grozījumi izglītības likumā un Vispārējās izglītības 
likumā paplašina vidusskolu dibināšanas iespējas, 
kā arī definē valsts izglītības kvalifikāciju ietvarstruk-
tūras līmeņus. Turpmāk zināšanu apjoms tiks ieda-
līts astoņos līmeņos, lai pēc skolas vai augstskolas 
pabeigšanas būtu skaidrs, ko tieši absolvents ir 
apguvis un kāds ir viņa zināšanu līmenis. Latvijas 
kvalifikāciju ietvarstruktūra aptver izglītības pakā-
pes (pamatizglītība, vidējā un augstākā izglītība) un 
visus izglītības veidus (vispārīgā, profesionālā un 
akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglī-
tības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Šī 
ietvarstruktūra ir piesaistīta arī Eiropas sistēmai.

Grozījumi paredz skolām pienākumu nodrošināt 
izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Sa
tversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, 
īpaši tādām kā laulība un ģimene.

Likums papildināts ar normu, ka par izglītības ie

stādes vadītāju varēs strādāt persona, kurai ir ne 
tikai attiecīga izglītība un nepieciešamā profesionā-
lā kvalifikācija, bet arī nevainojama reputācija un 
kura ir lojāla mūsu valstij un Satversmei.

Valsts no 2017. gada 1. janvāra maksās algas arī 
pedagogiem privāto izglītības iestāžu arodizglītības 
un profesionālās vidējās izglītības programmās.

Atviegloti nosacījumi valsts sociālā nodrošinā-•	
juma pabalsta saņemšanai

Persona, kurai nav tiesību uz valsts vecuma pensi-
ju, varēs saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balstu no dienas, kad tā sasniegusi pensionēšanas 
vecumu, – to paredz grozījumi Valsts sociālo pa-
balstu likumā. Izmaiņas likumā attiecībā uz valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta saņemšanas kār-
tību stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī. Patlaban 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu var saņemt, 
ja persona par pieciem gadiem pārsniegusi pensio-
nēšanās vecumu.

Izmaiņas likumā vajadzīgas tāpēc, ka tiek paaug-
stināts valsts noteiktais pensionēšanās vecums, 
kas līdz 2025. gadam sasniegs 65 gadus. Pensijas 
saņemšanai vajadzīgais apdrošināšanas stāžs kopš 
2014. gada paaugstināts no 10 līdz 15 gadiem, bet 
2025. gadā pieaugs līdz 20 gadiem.

Likuma grozījumi ļaus personām, kuru apdrošinā-
šanas stāžs ir mazāks nekā nepieciešamie 15 gadi, 
saņemt pabalstu jau no dienas, kad tā būs sasnie-
gusi nepieciešamo pensionēšanās vecumu. Tāpat 
ar likuma grozījumiem saīsināts termiņš, kādā var 
pieprasīt valsts sociālos pabalstus, – to varēs izdarīt 
sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas līdzši-
nējo 12 mēnešu vietā.

Pilnveidots tiesiskais regulējums bezdarbnie-•	
ka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un iz-
maksas jomā

Pieņemtie grozījumi likumā “Par apdrošināša-
nu bezdarba gadījumam” paredz iespēju saņemt 
bezdarbnieka pabalstu arī bērnu vecākiem, kuriem 
piedzimuši vairāki bērni pēc kārtas un kuri tādējā-
di vairākus gadus nav strādājuši. Līdzšinējais regu-
lējums paredzēja – ja pēdējo 32 mēnešu periodā 
persona nav strādājusi, viņai nevar aprēķināt un 
piešķirt bezdarbnieka pabalstu. Turpmāk jauna-
jiem vecākiem bezdarbnieka pabalstu aprēķinās 
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no pēdējiem gūtajiem ienākumiem, nepiemērojot 
līdzšinējo 32 mēnešu periodu.

Lai novērstu situācijas, kad persona vienlaikus sa-
ņem divus pabalstus, kas dubultā kompensē vienus 
un tos pašus ienākumus, likumā noteikts, ka bez-
darbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja persona sa-
ņem maternitātes pabalstu. Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūra (VSAA) ir konstatējusi gadīju-
mus, kad persona ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, 
strādā citā valstī un vienlaikus saņem bezdarbnieka 
pabalstu Latvijā. Lai to novērstu, grozīts likums, no-
sakot, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeidz, ja 
VSAA konstatē, ka pabalsta saņēmējs nodarbināts 
citā valstī.

Tāpat ar likuma grozījumiem noteikts īsāks – sešu 
mēnešu – termiņš, kurā pēc bezdarbnieka nāves 
tuvinieki var pieprasīt apbedīšanas pabalstu. Tāds 
pats termiņš noteikts arī sociālās apdrošināšanas 
pabalstu un pensiju pieprasīšanai. Ievērojot tie-
sisko paļāvību, šī norma stāsies spēkā 2017. gada 
1. janvārī.

Likuma grozījumi paredz arī citus precizējumus, lai 
vienkāršotu bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanu 
un novērstu tiesību normu piemērošanas pārpra-
tumus.

Pieņemts Brīvprātīgā darba likums•	

Brīvprātīgā darba likums noteiks brīvprātīgā darba 
tiesisko regulējumu. Brīvprātīgais darbs tiek defi-
nēts kā organizēts un uz labas gribas pamata veikts 
fizisks vai intelektuāls darbs, ko fiziska persona bez 

atlīdzības veic sabiedrības labā. Likums noteic, ka 
brīvprātīgajam darbam nav pelņas gūšanas nolūka 
un ar brīvprātīgā darba veicējiem neaizstāj nodar-
binātos.

Brīvprātīgo darbu varēs organizēt biedrības un no-
dibinājumi, tostarp arodbiedrības un to apvienī-
bas, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī politiskās 
partijas un to apvienības. Brīvprātīgo darbu drīk
stēs veikt persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu, 
un paredzēts, ka personas vecumā no 13 līdz 16 ga-
diem brīvprātīgo darbu varēs veikt tikai ar likumis-
kā pārstāvja rakstveida piekrišanu.

Tiesiskās attiecības starp brīvprātīgā darba organi-
zētāju un veicēju tiks nodibinātas, pusēm vienojo-
ties par darba apjomu, izpildes kārtību, termiņu, 
kā arī pēc brīvprātīgā darba veicēja iepazīšanās ar 
saviem pienākumiem un tiesībām. Atsevišķos gadī-
jumos būs jānoslēdz rakstveida līgums, piemēram, 
ja to pieprasa viena no pusēm vai arī ja paredzēts 
segt izdevumus, kas saistīti ar brīvprātīgo darbu. 
Tāpat līgums vajadzīgs, ja brīvprātīgajā darbā tiek 
iesaistītas nepilngadīgas personas.

Likums paredz veidot brīvprātīgā darba veicēju in-
formācijas sistēmu, lai attīstītu brīvprātīgā darba 
iespējas, nodrošinātu un koordinētu informācijas 
apmaiņu starp personām, kuras vēlas veikt brīvprā-
tīgo darbu, un brīvprātīgā darba organizētājiem, kā 
arī nodrošināt personas pieteikšanos brīvprātīga-
jam darbam.

Brīvprātīgā darba likums stāsies spēkā 2016. gada 
1. janvārī.

1. jūlijā darbu sāks Latvijas Zemes fonds
Valsts izveidotā Latvijas Zemes fonda mērķis ir sek-
mēt Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
saglabāšanu un šo platību ilgtspējīgu izmantošanu 
lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām ne mazāk 
kā 2 milj. hektāru apjomā, aktīvā lauksaimnieciska-
jā ražošanā iesaistot aptuveni 0,4 milj. hektāru līdz 
šim aktīvi neizmantotās lauksaimniecības zemes.

Fonds pirks īpašumus no pašreizējiem īpašniekiem, 

kuri vairs nespēj vai kādu citu iemeslu dēļ nevar 
vai nevēlas paši turpināt lauksaimniecības zemes 
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā un kuri 
paši izteiks vēlmi pārdot īpašumu Zemes fondam. 
Fonds meklēs iegādātajam īpašumam pircēju vai 
apsaimniekotāju. Neiznomātajiem un nepārdota-
jiem īpašumiem tiks pirkti apsaimniekošanas pakal-
pojumi – tajā skaitā pļaušana un krūmu novākšana, 
lai uzturētu lauksaimniecības zemi labā kārtībā, sa-
koptu un atjaunotu lauksaimnieciskajā apritē.



Apstiprināta atbalsta piešķiršanas kārtība 
jaunajiem lauksaimniekiem

16. jūnijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas 
(ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka 
valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma 
“Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” 
apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimnie-
kiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Atbalsts ir no-
teikts 40 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas 
tiks izmaksāts divās daļās.

Noteikumu projekts paredz iespēju piešķirt atbalstu 
juridiskai vai fiziskai personai, kuras gada kopējais 
apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms pro-
jekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības eko-
nomiskais lielums standarta izlaides vērtībā projekta 
iesnieguma iesniegšanas brīdī ir vismaz 15 000 eiro, 
bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 70 000 eiro. 

Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentiem 
izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības, publiskā 
finansējuma veidu un apmēru, pieteikšanās kārtību 
un iesniedzamos dokumentus.

Plānots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
veicinās jauniešus pārņemt lauku saimniecības 
savā īpašumā. Iesaistot personas, kas jaunākas par 
40 gadiem, lai veidotu jaunas lauku saimniecības vai 
pārņemtu jau esošās, tiks piesaistīts lauksaimniecī-
bas nozarei nepieciešamais darbaspēks ar jaunām 
zināšanām un prasmēm. Visā plānošanas periodā 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaim-
niekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” paredzētais 
kopējais publiskais finansējums ir 13 900 934 eiro. 
Plānošanas periodā paredzēts izsludināt divas pro-
jektu iesniegšanas kārtas. Plašāka informācija pie-
ejama MK mājaslapā.

Līdz 2023. gadam attīstīs sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus
Līdz 2023. gadam plānošanas reģioni ar Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenos Labklājības 
ministrijas (LM) ierosināto deinstitucionalizācijas 
reformu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pa-
kalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bēr-
niem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuri dzīvo ģimenēs, – to paredz 16. jūnijā valdībā 
apstiprinātie MK noteikumi darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā at-
balsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīves-
vietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem” 
pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas no-
teikumi.

Pakalpojumu attīstībā kā sadarbības partneri būs 
iesaistītas pašvaldības, ilgstošās aprūpes institūci-
jas, kā arī nevalstiskās organizācijas. Aktivitātes īs-
tenos divos posmos – plānošanas un pakalpojumu 
sniegšanas posmā.

Pakāpeniska sabiedrībā balstītu pakalpojumu at-
tīstība un sniegšana klientiem varētu sākties jau 
2016. gadā. Tie, kuriem infrastruktūras izveide ir 
priekšnoteikums neatkarīgas dzīves uzsākšanai, 
sabiedrībā balstītus pakalpojumus varētu sākt sa-
ņemt 2018. gadā.

Mk apstiprināti būvnormatīvi ēku 
apkurei, ventilācijai, būvakustikai un 
ģeodēziskajiem darbiem

MK 16. jūnijā apstiprināja trīs Latvijas būvnormatī-
vus (LBN 016–15, LBN 231–15 un LBN 305–15), kas 
nosaka prasības dzīvojamo un publisko ēku apkurei 
un ventilācijai, kā arī būvakustikai un ģeodēziska-

jiem darbiem būvniecībā.

Latvijas būvnormatīvs LBN 016–15 “Būvakustika” 
nosaka akustiskās prasības ēkām un apbūves vie-
nībām, kas jāievēro jaunu ēku projektēšanā, to 
pārbūvju, atjaunošanas un restaurācijas gadīju-
mos. Būvnormatīvs nosaka konkrētas trokšņu aiz-
sardzības un akustiskās prasības ēkām, kā arī ap-
jumtām estrādēm, bet tas neattiecas uz ražošanas, 



tehniskajām un speciālas nozīmes telpām, kā arī uz 
ēkām (piemēram, ierakstu un pārraides studijām 
un skaņu režijas telpām), kurām tiek izvirzītas īpa-
šas akustiskās prasības un kurām akustiskos para-
metrus nosaka pasūtītājs. Detalizēti ar MK noteiku-
miem par Latvijas būvnormatīvu LBN 016–15 “Būv-
akustika” var iepazīties MK tīmekļa vietnē: http://
tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40352873&mode=
mk&date=20150616.

Latvijas būvnormatīvs LBN 231–15 “Dzīvojamo un 
publisko ēku apkure un ventilācija” nosaka prasī-
bas, kādas jāievēro, projektējot un ierīkojot jaun-
būvējamo, atjaunojamo un pārbūvējamo dzīvoja-
mo un publisko ēku apkures, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmas, kā arī prasības cita lie-
tošanas veida telpu apkures, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu projektēšanai un ierī-
košanai dzīvojamās un publiskajās ēkās. Līdz šim 
spēkā esošie obligāti piemērojamie standarti tiek 

saglabāti arī jaunajā būvnormatīvā, lai nepieļautu 
riskus ēkas drošai lietošanai, ja ventilācijas sistēmu 
projektēšanā tos nepiemērotu. Detalizēti ar MK 
noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–
15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilāci-
ja” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40355032&
mode=mk&date=20150616.

Latvijas būvnormatīvs LBN 305–15 “Ģeodēziskie 
darbi būvniecībā” nosaka prasības ģeodēziskajiem 
darbiem būvniecībā un to veikšanas kārtību, lai no-
drošinātu būvju atbilstību saskaņotā būvprojekta 
ģeometriskajiem lielumiem: plāna izmēriem, aug-
stumu un telpiskajām koordinātām. Detalizēti ar 
MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 
305–15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” var iepa-
zīties MK tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?pid=40349186&mode=mk&date=2015
0616.

Noskaidroti konkursa “energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2015” laureāti

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija un žurnāls “Būvinženieris” 
martā izsludināja konkursu “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2015”, lai veicinātu labo praksi ēku energo-
efektivitātes jomā. Konkurss notika no 6. līdz 15. mai-
jam, un tajā kopumā tika saņemti 25 pieteikumi.

Par konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” 
laureātēm atzītas daudzdzīvokļu ēkas Liepājā, Ven-
tas ielā 2, un Rīgā, Grostonas ielā 17, kā arī a/s “Val-
mieras stikla šķiedra” Teksturēšanas nodaļas ēka 
Valmierā, Cempu ielā 13. Simpātiju balvas ieguvēja 
ir daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Ventas ielā 2. Ekono-
mikas ministrijas Atzinības balva tika pasniegta SIA 
“Ventspils nekustamie īpašumi”, kas 2009. gadā 
noslēdza pirmo līgumu par daudzdzīvokļu ēkas re-

novāciju ar ES fondu atbalstu. Kopš šā laika Vents-
pils ir viena no līderēm dzīvojamo māju renovācijā, 
nemitīgi meklējot renovācijas iespējas un tā uzla-
bojot pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola uzsver: 
“Energoefektivitātes paaugstināšana šobrīd ir vie-
na no būtiskākajām Ekonomikas ministrijas priori-
tātēm, un tās īstenošanai nākamajos piecos gados 
plānotais atbalsts ir vairāk nekā 333 miljoni eiro. 
Esmu pārliecināta, ka tas dos jaunu, daudz spēcī-
gāku impulsu turpmākai ēku renovācijai, kā rezul-
tātā konkursa desmitajā jubilejā Latvijā būs daudz 
skaistu un siltumnoturīgu ēku – gan daudzdzīvokļu, 
gan valsts un pašvaldību, gan industriālās ēkas.”

Plašāks apraksts par konkursa “Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2015” laureātiem apkopots konkursa tī-
mekļa vietnē www.energoefektivaeka.lv.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40352873&mode=mk&date=2015-06-16
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inovatīvo tehnoloģiju konference Rīgā

22. un 23. jūnijā Rīgā norisinājās Eiropas komuni-
kāciju tīkla jeb TENT dienas, kas vienkopus pul-
cēja ES transporta ministrus, Eiropas Parlamenta 
deputātus un nozīmīgus sadarbības partnerus, lai 
apspriestu Eiropas transporta tīkla attīstību. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta transporta pamattīkla ko-
ridoru īstenošanai un finansēšanai. TENT dienas 
organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Latvijas 
prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.

23. jūnijā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils uša-
kovs tikās ar Eiropas Komisijas transporta komisāri 
Violetu Bulku un kopīgi atklāja TENTT dienās no-
tiekošo inovatīvo tehnoloģiju konferenci, kas bija 
veltīta ūdeņraža tehnoloģijām un to risinājumiem 
transporta jomā. “Alternatīvās enerģijas ir efek-
tīvs, daudzpusīgs nākotnes risinājums. Tās varam 
izmantot, lai sekmīgi un arīdzan ekonomiski un 
dabai draudzīgi pildītu funkcijas – gan darbinot 
sabiedrisko transportu, gan apkurinot slimnīcas, 
skolas, dzīvojamās mājas,” pauda Rīgas mērs. Aug
stās amatpersonas apmeklēja arī izstādi, kurā tika 
demonstrēti jaunumi ūdeņraža tehnoloģiju jomā, 
ūdeņraža automobiļi, kā arī citi alternatīvo degvie-
lu risinājumi transportam.

Nils Ušakovs arī publiski pasludināja 28 Eiropas 
pilsētu parakstītu memorandu par vēlmi ieviest 
ūdeņraža elektriskos autobusus pilsētas publiskajā 
transportā. Šo memorandu parakstījušas tādas pil-
sētas kā Birmingema, Štutgarte, Ķelne, Budapešta, 
Roterdama, Rīga u.c. “Esmu lepns, ka, parakstot šo 
memorandu, Rīga apliecina sevi kā inovatīvu Eiro-
pas galvaspilsētu, kas ar savu labo piemēru mudi-
nās citas pilsētas rīkoties atbildīgi,” pauda N. Uša-
kovs.

ādažos novada bibliotēka jaunās telpās

Sirsnīgā saulgriežu gaisotnē 19. jūnijā tika atklāta 
novada bibliotēka jaunajās telpās Gaujas ielā 27B. 
“Esam ieguvuši telpu, gaišumu, plašumu. Bērnu 
stūrītis ir īpaši nodalīts no pārējās telpas, interne-
ta lietotāji varēs darboties atsevišķā tam paredzē-
tā zonā, bet lasītāji – citā, cits citam netraucējot,” 
priecājas Ādažu novada bibliotēkas vadītāja Mirdza 
Dzirniece.

“Tā kā skolēnu skaits Ādažu vidusskolā strauji pie-
aug, skolā novada bibliotēka vairs nevarēja palikt. 
Ar bibliotēkas pārcelšanu uz jaunām telpām esam 
atbrīvojuši vietu trim klasēm. Kamēr neesam uzbū-
vējuši jaunu skolu vai renovējuši vēsturisko pagas-
ta namu, bibliotēkas mājas būs šīs,” pauž domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Sveikt bibliotēku jaunajās telpās bija ieradušies 

ne tikai Ādažu novada domes, vidusskolas un Kul-
tūras centra pārstāvji, bet arī aktīvākais bibliotē-
kas lasītājs Aleksandrs kiršteins. Muzeja vadītāja 
elita Pētersone klātesošajiem pastāstīja, ka par 
oficiālo bibliotēkas dzimšanas dienu Ādažos var 
uzskatīt 1924. gadu. Starpkaru periodā Ādažu pa-
gasts teritorijas ziņā bija liels un uzturēja četras 
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bibliotēkas: Ādažu centrā, kā arī Berģos, Ropa-
žos un Carnikavā. Kā liecina statistika – kopā ap 
4000 grāmatu. Ādažu pagasta iedzīvotāju skaits 
pagājušā gadsimta 30. gados bijis aptuveni tāds 

pats. Katram iedzīvotājam pa grāmatai. Un arī 
šobrīd ir līdzīgi. Ādažos dzīvo gandrīz 11 000 ie-
dzīvotāju, bet grāmatu skaits novada bibliotēkā – 
gandrīz 14 000.

Straupes tirdziņš iekļaujas starptautiskajā 
Slow Food kustībā

21. jūnijā tradicionālajā Straupes lauku labumu tir-
dziņā Pārgaujas novada Straupes pagasta Plācī tika 
atvērts Slow Food loks – vieta, kur savu produkciju 
tirgos zemnieki, mājražotāji un amatnieki, kuri ap-
vienojušies tikko dibinātajā biedrībā “Slow Food 
Straupe”.

Jaunā biedrība iekļāvusies starptautiskajā asociācijā 
“Slow Food International”, kurā piedalās 150 valstu 
no visas pasaules. Latvijā ir divas šādas biedrības: 
“Slow Food Riga”, ko dibinājis pazīstamais šefpa-
vārs Mārtiņš Rītiņš, un nu arī “Slow Food Straupe” 

(salīdzinājumam – Lietuvā šāda biedrība ir tikai vie-
na, Igaunijā – divas).

Dalība starptautiskajā kustībā Straupes tirdziņam 
dod iespēju iekļauties Slow Food International 
Earth Market (Zemes tirgus) tīklā. Tā moto – laba, 
svaiga, sezonāla un veselīga pārtika, kas ražota ar 
vides ilgtspēju nodrošinošām lauksaimniecības me-
todēm un kas ir brīva no ĢMO, tiek pārdota par pir-
cējiem pieejamu cenu, bet ražotāji saņem godīgu 
samaksu par padarīto darbu.

Straupes lauku labumu tirdziņš jau septīto gadu 
divas reizes mēnesī pulcē gan labākos vietējos 
zemniekus un mājražotājus, gan prasīgākos pircē-
jus un ir ieguvis atzinību visā Latvijā. Tirdziņā tiek 
piedāvāta tradicionāla, sezonāla un pašu audzēta 
un gatavota pārtika, kā arī mājai un sētai vajadzī-
gas lietas. Vairāk informācijas par Straupes lauku 
labumu tirdziņu var atrast internetā: www.strau-
pestirdzins.lv.

4. jūlijā – skrējiens “Apkārt Vaidavas 
ezeram”

Skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”, kas norisinā-
sies 4. jūlijā Kocēnu novada Vaidavā, notiks jau 
34. reizi. Ik gadu tas pulcē dažādu vecumu sporta 
entuziastus, sākot no bērniem līdz pat veterāniem.

Sacensības sāksies plkst. 9.40, kad startēs jaunākie 
dalībnieki, kas atkarībā no vecuma grupas mēros 
800 m vai 1600 m garu distanci. Plkst. 10.30 starts 
tiks dots 11,7 km garajam skrējienam “Apkārt Vai-
davas ezeram”.

Pēc visu skrējienu rezultātu apkopošanas apmēram 
plkst. 12.30 sāksies apbalvošanas ceremonija, kurā 

katras pieaugušo un veterānu vecuma grupas trīs 
ātrākie skrējēji saņems medaļas, bet visiem finišu 
sasniegušajiem bērniem paredzētas pārsteiguma 
balviņas.

http://www.straupestirdzins.lv
http://www.straupestirdzins.lv


12. jūlijā pirmo reizi Livonijas indriķa 
dienas pasākums Rubenē

12. jūlijā Kocēnu novada Rubenē, vietā, kur savu-
laik Imeras katoļu priesteris Indriķis sarakstīja bagā-
tīgāko vēsturisko pirmavotu par tagadējās Latvijas 
un Igaunijas teritoriju – Indriķa Livonijas hroniku –, 
pirmo reizi notiks Indriķa dienas pasākums, iedibi-
not to kā ikgadēju tradīciju.

Datums pasākuma norisei nav izvēlēts nejauši – 
12. jūlijs ir Indriķa vārda diena. Šajā dienā plkst. 11 
Rubenes baznīcā notiks dievkalpojums, plkst. 12.30 
Rubenes pamatskolā sāksies konference par Rube-
nes kultūrvēsturisko mantojumu “Rubenē satiekas 

pagātne un nākotne”, bet plkst. 16.30 pasākumā 
gardēžiem “Mielasts pie Indriķa” šefpavārs Valters 
Zirdziņš cienās ar ēdieniem, ko pagatavos pēc se-
najām receptēm no 1795. gadā Rubenē drukātās 
pirmās pavārmākslas grāmatas latviešu valodā.

Vēsturiski fakti liecina, ka Kocēnu novada Rubenes 
draudzē 18. gs. beigās izdota Latvijā pirmā pavār-
grāmata latviešu valodā. Rubenes luterāņu drau-
dzes mācītājs Kristofs Harders 1795. gadā, tulkojot 
no vācu valodas, turpat mācītājmājā nodrukāja pa-
vārmākslas grāmatu ar nosaukumu “Tā pirmā pa-
vāru grāmata”. Grāmatas oriģināls ir saglabājies un 
atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grā-
matu un rokrakstu nodaļā.

No 3. līdz 5. jūlijam – Latvijas Jaunatnes 
vasaras olimpiāde

29. jūnijā ar olimpiskās lāpas iedegšanu Ventspils 
pludmalē sākās lāpas ceļš no Ventspils caur visām 
olimpiādes norises vietām uz Valmieru, kur 3. jūlijā 
plkst. 21 notiks Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiā-
des atklāšanas ceremonija.

Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde ir nozīmīgs no-
tikums Latvijas sportā, kas pulcē jaunos sportistus 
no visas Latvijas. Olimpiādes laikā tiks noskaidrota 
sportiskākā Latvijas pašvaldība un labākie Latvijas 
sportisti vasaras olimpisko spēļu sporta veidos.

Valmierā norisināsies sacensības badmintonā, 
boksā, futbolā, handbolā, peldēšanā, svarcelša-
nā, vieglatlētikā, mākslas vingrošanā, volejbolā un 
pludmales volejbolā. Cēsīs sacentīsies basketbolis-
ti, cīkstoņi, džudisti, galda tenisisti, loka šāvēji, pau-
kotāji, MTB un šosejas riteņbraucēji, teikvandisti 
un tenisisti. Burtnieku novadā notiks sacensības 
burāšanā, golfā un BMX riteņbraukšanā, bet kocē-
nu novadā – jātnieku sportā, regbijā un triatlonā. 
Sacensības airēšanā norisināsies Jūrmalā, smaiļo-

šanā un kanoe – Limbažu novadā, šaušanā – Val-
kas novadā, bet sporta vingrošanā – Rīgā.

Dalībai olimpiādē šogad pieteikts rekordliels da-
lībnieku skaits – 3064 sportisti no 86 pašvaldībām. 
Jaunos sportistus sasniegumiem iedvesmos un uz-
mundrinās divi olimpiādes talismani – vērsēns Vol-
diņš un sikspārnēns Valters.



4. jūlijā Gulbenes novada svētki “Meža 
zieds Lejasciems”

Gulbenes novada svētki šogad 
notiks Lejasciemā 4. jūlijā un 
sāksies ar medību trofeju izstā-
des atklāšanu kultūras namā un 
novada skolu tautisko deju kon-
certu “Kas mežā brakšķināja”. 
Svētku norises laikā varēs doties 
aplūkot skaistākos Lejasciema 

dārzus, vizināties ar elektrovilcieniņu, “ķert” sa-
jūtas romantiski vēsturiskajās Lejasciema ielās un 
priecāties par novada floristu veikumu.

No pulksten 14 līdz 17 pie estrādes būs iespējams 
iesaistīties atraktīvā “Latvijas valsts mežu” izglīto-
jošajā programmā, doties izziņas ekskursijās, pie-
dalīties viktorīnās un radošajās darbnīcās, kā arī 

izmēģināt spēkus alternatīvi sportiskā izaicinājumā 
pa mežu. Šajā laikā norisināsies arī novada amat-
nieku, lietišķās mākslas meistaru un mākslinieku 
radošās darbnīcas “Radi savu puķi!”, bet bērnus ie-
priecinās pie dīķa ierīkotā atrakciju zona, kurā būs 
aplūkojams minizoo, varēs pavizināties ar poniju 
un iesaistīties radošajās darbnīcās.

Plkst. 15 Kultūrvēsturiskā mantojuma centrā inte-
resenti būs gaidīti uz tikšanos ar novada dzejnie-
kiem un mūziķiem radošajā dienā “Par ziediem un 
ne tikai...”, bet stundu vēlāk pie estrādes norisi-
nāsies komandu sacensības dubļu futbolā un loka 
šaušanas paraugdemonstrējumi.

Vakarā – svētku gājiens “Taures skan, zeme rīb – 
med(i)nieki lepni brauc!”, A. Mačuka koncertuzve-
dums “Ciems starp divām upēm” un lielā zaļumbal-
le “Šalc zaļais mežs.

Līdz 1. jūlijam var pieteikties dalībai 
Latvijas Puķu draugu saietā

Vēl līdz pat 1. jūlijam ik-
viens, kurš vēlas piedalīties 
Latvijas Puķu draugu saietā 
18. jūlijā Alūksnē un ap-
ciemot skaistākos novada 
dārzus, var pieteikties šim 
pasākumam, aizpildot da-

lībnieka anketu, kas pieejama īpaši saietam izvei-
dotajā vietnē www.aluksne.lv/pukudraugi vai arī 
žurnāla “Dārzs un Drava” jaunākajā numurā.

Latvijas Puķu draugu saieta mājvieta šogad ir 
Alūksnes novads. 18. jūlijā puķu draugi Alūksnē 
sāks pulcēties jau no pulksten 8. Pēc reģistrācijas 
un savstarpējas viesu un rīkotāju iepazīšanās saie-
ta dalībnieki sēdīsies organizatoru sarūpētajos vai 
arī paši savos autobusos un dosies aplūkot puķu 
dārzus. Apmēram 80 km garajā maršrutā apciemot 
čaklākos novada sētu saimniekus varēs doties tie 
pasākuma dalībnieki, kuri būs atbilstoši pasākuma 
nolikumam reģistrējušies un veikuši nepieciešamās 
dalības maksas.

Latvijas puķu mīļotājiem būs iespēja iepazīties ar de-
viņiem objektiem – septiņām sētām un divām paš-
valdības aprūpētām teritorijām. Viesus savās sētās 
uzņems Baložu ģimene Ziemera pagastā, Pūpolu ģi-
mene un Tīcu ģimenes zemnieku saimniecība “Spro-
gas” Jaunalūksnes pagastā, Guntis Meisters Jaunlai-
cenes pagastā, Līču ģimene Mārkalnes pagastā un 
alūksnieši – Veliranda Šļivka un Pāvels Priedeslaipa 
un Dambju ģimene. Puķu draugu saieta dalībnieki 
varēs veldzēties arī Jaunlaicenes muižas parka un 
muižas muzeja sarūpētajā svētku atmo sfērā, kā arī 
aplūkot Alūksnes Jauno pili, floristu plen ēra dalīb-
nieku radītos vides objektus tās apkārtnē un nova-
da mākslinieku darbu izstādi “Ziedi sajūtās”. Dalībai 
floristu plenērā gan individuāli, gan komandās vēl ir 
iespējams pieteikties līdz 10. jūlijam.

Dienas vidū saieta dalībnieki atgriezīsies Alūksnē, 
kur varēs ieturēt pusdienu maltīti un baudīt kul-
tūras un sporta aktivitāšu programmu. Visu dienu 
Pilssalā, stadiona teritorijā, notiks tirdziņš, kurā va-
rēs iegādāties gan dažādus stādus un dēstus, gan 
amatniecības darinājumus. Vakarā Puķu draugu sa-
ieta dalībniekiem Pilssalas estrādē paredzēta kopī-
ga vakariņošana un noslēguma pasākums.

http://www.aluksne.lv/pukudraugi


Rēzeknē seši uzņēmēji saņems domes 
atbalstu

Jau otro gadu Rēzeknes pilsētas dome rīko uzņē-
mējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkursu, 
lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un stiprinā-
tu ekonomisko kapacitāti pilsētā. Šogad, pateico-
ties pašvaldības līdzfinansējumam, seši uzņēmēji 
realizēs savas biznesa idejas, izveidojot apmēram 
17 darba vietas.

Šogad tika atbalstīti šādi projekti: veikborda trases 

izveide Kovšu ezera pludmalē, jaunu ražošanas teh-
noloģiju ieviešana uzņēmumā “LaPizza” un jaunas 
tirdzniecības vietas atklāšana, SIA “Moros Servis” 
jaunu saldēšanas iekārtu iegāde, SIA “Rimora” māj-
ražošanas inventāra un aprīkojuma iegāde, siet-
spiedes darbnīcas “Pleķis” inventāra un aprīkojuma 
iegāde un pilna servisa auto SPA salona izveide.

Viena pretendenta vienam projektam maksimā-
li pieļaujamais domes līdzfinansējuma apmērs ir 
3000 eiro. Finansējums piešķirts līdz 50% no pro-
jekta budžeta attiecināmajām izmaksām.

Daugavpils skolās bezmaksas pusdienas 
1.‒9. klašu skolēniem

Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums 
nākamajā mācību gadā nodrošināt bezmaksas pus-
dienas visiem skolēniem no 1. līdz 9. klasei.

Līdz šim pašvaldība apmaksāja 4.–8. klašu bērnu 
ēdināšanu, no pilsētas budžeta šim mērķim izlieto-

jot 903 tūkstošus eiro. Sākot ar jauno mācību gadu, 
uz ēdnīcām bez maksas tiks aicināti arī visi devīto 
klašu audzēkņi. Turklāt pilsētas skolās tiek realizēta 
arī programma “Bezmaksas piens”, bet no septem-
bra līdz februārim bērniem piedāvā ābolus, ko ie-
pērk no vietējiem lauksaimniekiem.

Bezmaksas ēdināšanu saņem arī vecāko klašu sko-
lēni no maznodrošinātām ģimenēm.

Līvānu novadā līdz 200 eiro palielināts 
bērna piedzimšanas pabalsts

18. jūnijā stājās spēkā Līvānu novada pašvaldības 
saistošie noteikumi “Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Līvānu novadā” un “Par pašvaldības materiā-

lās palīdzības pabalstiem”. Noteikumi nosaka bērna 
piedzimšanas (palielināts līdz 200 eiro), Zelta kāzu, 
daudzbērnu, donoru, apbedīšanas un citu pabalstu 
apmērus, kā arī palīdzības veidus trūcīgām un maz-
nodrošinātām ģimenēm vai personām, audžuģime-
nēm, represētajiem u.c. iedzīvotāju kategorijām.

tapis video “Madona var labāk!”

Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu ta-
pis videorullītis “Madona var labāk”, ko var 
aplūkot šeit: https://www.youtube.com/
watch?v=bg5DWz_6vp8.

Videorullīša mērķis ir motivēt iedzīvotājus pieda-
līties pašvaldības organizētajā biznesa ideju kon-
kursā “Madona var labāk”, kas paver iespēju iegūt 
finansējumu līdz 2000 eiro uzņēmējdarbības uz-
sākšanai Madonas novadā. Vairāk par biznesa ideju 
konkursu uzzini šeit: http://businessmadona.lv/.

https://www.youtube.com/watch?v=bg5DWz_6vp8
https://www.youtube.com/watch?v=bg5DWz_6vp8
eit:


3.–5. jūlijā – kokneses novada svētki

Vasaras vidū Latvijas sirds 
vietā – Koknesē – novadnie-
ki un ciemiņi aicināti kopī-
gi svinēt Kokneses novada 
svētkus “Zied Kokneses no-
vads!”.

Svētku pirmajā dienā tiks turpināta pagājušajā gadā 
aizsāktā tradīcija – jauno novadnieku sumināšana. 
3. jūlijā pulksten 18 Kokneses kultūras namā svi-
nīgā sarīkojumā “Man blakus tava sirsniņa” sveiks 
bērniņus, kuri dzimuši laikā no 2014. gada jūlija līdz 
2015. gada jūlijam. Svētku noskaņa šajā vakarā tur-
pināsies ar ziedu paklāju veidošanu pie Kokneses 
pasta nodaļas un Blaumaņa pagalmā – vietā, kas 
glabā seno dienu atmiņas, brīvdabas kinoseansā 
demonstrēs latviešu mākslas filmu “Purva bridējs”, 

bet īpašu svētku atmosfēru radīs spēlmaņu kopa 
“Skutelnieki”, folkloras kopa “Urgas” un kapela 
“Aizezeres muzikanti”.

4. jūlijā Blaumaņa pagalmā plkst. 11.15 svinības tra-
dicionāli iesāksies ar svētku gājienu uz Kokneses es-
trādi, kur novada pašdarbnieki vienosies koncertā 
“Zied Kokneses novads!”, bet svētku tirdziņā vietē-
jie uzņēmēji, organizācijas un biedrības izrādīs savu 
veikumu un savu vietējo produkciju. Jauno paaudzi 
gaidīs piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas, kā 
arī koncertuzvedums “Visi kopā!”. Novada spēcīgā-
kie vīri aicināti piedalīties virves vilkšanas sacensī-
bās. Svētku vakara koncertā plkst. 19 muzicēs Uldis 
Marhilēvičs ar draugiem, bet 5. jūlija rīts iesāksies 
ar zaļumballi, un plkst. 00.05 Kokneses estrādē de-
besīs uzziedēs krāsaini ziedi svētku uguņošanā.

Svētku pasākumu programma: www.koknese.lv.

Latvijas saldākajā pilsētā Saldū atklāts 
Māra Čaklā skvērs un šonedēļ svinēs 
Saldumu svētkus

Saldus centrā atklāts Māra Čaklā skvērs. Tā vidū at-
rodas Kārļa Īles veidotā strūklaka “Medus piliens”, 
kas tapusi, iedvesmojoties no Čaklā dzejas. Māra 
Čaklā skvēra atklāšanas pasākums notika dzejnie-
ka un publicista dzimšanas dienā – 16. jūnijā. Pie 
skvēra uzstādīta norāde, ko svinīgajā pasākumā 
simboliski atklāja Saldus novada domes priekšsē-
dētāja indra Rassa. Pasākuma iniciatori bija Saldus 
Rotari kluba pārstāvji, un tajā piedalījās arī Māra 
Čaklā skvēra norādes autors Egils Mednis, dzejnie-
ka radinieki un citi interesenti.

Saldū, ko dēvē par “medus pilienu Kurzemē”, šīs 
nedēļas nogalē norisināsies Saldumu svētki, kuru 

laikā notiks arī gaisa balonu sporta sacensības un 
balonu spīdēšana, kā arī pirmais Saldus pūksprun-
guļu mešanas čempionāts.

Iedzīvotāji un viesi jau piektdien, 3. jūlijā, varēs 
noskaņoties svētkiem un priecāties par skaisto 
balonu skatu virs Saldus. Balonu pacelšanās labvē-
līgos laikapstākļos plānota plkst. 20. Arī sestdien, 
4. jūlijā, balonu ekipāžas turpinās sacensības, ku-
rās notiks divi lidojumi – pussešos no rīta un asto-
ņos vakarā.

4. jūlijā Kalnsētas parkā plkst. 11 uz tiltiņa pār Cie-
ceres upīti notiks pirmais Saldus pūksprunguļu me-
šanas čempionāts. Piedalīties aicinātas komandas 
un arī individuālie dalībnieki. Sacensību organizētāji 
parūpēsies par sprunguļu un Pūka medus podiņa 
sagādāšanu, bet dalībniekiem jāparūpējas par ko-
mandas nosaukumu un noformējumu. Tiem, kam 
nav skaidrs, kas ir pūksprunguļi, priekšstata gūša-
nai ieteicams palasīt Alana Milna grāmatas “Vinnijs 
Pūks un viņa draugi” 6. nodaļu, kurā Pūks izdomā 
jaunu spēli un Iā spēlē līdzi.

Dienas gaitā Saldumu svētku apmeklētāji Kalnsētas 
parkā varēs ļauties vēderpriekiem un baudīt visda-
žādākos našķus, noskaidrot, kurš ir svētku veiklākais 
konfekšu “Gotiņa” tinējs, izmēģināt savas prasmes 
kādā no radošajām darbnīcām, kā arī baudīt plašu 
jo plašu kultūras programmu.

http://www.koknese.lv


Liepājā var saņemt līdzfinansējumu 
vēsturisko ēku saglabāšanai

Liepājas pašvaldība līdz šim gādājusi par savā īpa-
šumā esošo arhitektūras pieminekļu saglabāšanu, 
bet nu pienākusi kārta vēsturiskajām celtnēm, kas 
atrodas privātīpašumā.

18. jūnijā pašvaldība izsludināja pieteikšanos līdz-
finansējuma saņemšanai saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem “Par Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāša-
nai”. Projektu iesniegumi māju valdītājiem vai ap-
saimniekotājiem jāiesniedz Liepājas pilsētas domē 
līdz 2. septembrim.

Pilsētas līdzfinansējums atbilstoši šiem noteiku-
miem veicinās ne tikai vēsturisko ēku sakārtošanu, 
bet uzlabos pilsētvidi kopumā. Turpmāk saistoša-

jos noteikumos noteiktās kārtības izpildei Liepājas 
pilsētas dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plā-
nos līdzekļus. Šogad līdzfinansējumam ir rezervēti 
50 000 eiro. Finansiālo atbalstu pašvaldība plāno-
jusi sniegt gan projektu izstrādei un dokumentāci-
jas sakārtošanai, gan arī būvdarbiem.

kuldīgas Sociālā dienesta klienti iesaistās 
“kartupeļu brālībā”

Kuldīgas Sociālā dienesta klienti – desmit ģimenes 
ar bērniem – pirmoreiz iesaistījušies “Kartupeļu 
brālībā”, projektā, ko īsteno Sociālais dienests sa-
darbībā ar projekta iniciatoru, “Kartupeļu operu”, 
un fondu Kuldīgā “Mamma mammai”.

Spēle ir gana aizraujoša un ģimeni saliedējoša, jo 
liek darboties kopā. Tās mērķis ir klātienē iepazīt 
kartupeļu audzēšanas prieku, audzējot savu kartu-
peli podā, dobē vai vagā, radot un stiprinot izpratni 
par bioloģisku saimniekošanu.

Katra projektā iesaistītā ģimene saņēma podu kar-
tupeļa audzēšanai un pirmo kartupeli jeb ciltstēvu. 
Par stāda labsajūtu jārūpējas līdz oktobrim un visas 

kartupeļa aktivitātes augšanas procesā ir jāfiksē fo-
togrāfijā. Arī Sociālajā dienestā uz palodzes podā 
aug viens kartupelis – eksperimentam, kā pašiem 
izdosies izaudzēt.



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

VSS104 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. ap-
rīļa noteikumos nr. 305 “Kadastrālās vērtēšanas 
noteikumi””, 3. pielikums.

Likumprojekti “Grozījumi Valsts kontroles likumā” 
un “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzek-
ļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”, 
4. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 19. marta noteikumos nr. 154 
“Noteikumi par republikas pilsētu un novadu ad-
ministratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprinā-
šanu””, 5. pielikums.

VSS610 – Par informatīvo ziņojumu “Par Publiskās 
pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrā-
cijas vides darbību un visaptverošu ieviešanu valsts 
pārvaldē”, 6. pielikums.

VSS674 – Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 
"Noteikumi par republikas pilsētu un novadu ad-
ministratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprinā-
šanu""

VSS675 – Noteikumu projekts "Grozījumi Nolieto-
tu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

VSS676 – Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru 
kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 
"Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas re-
ģioniem""

VSS667 – Noteikumu projekts "Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos 
Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimnie-
cības zemi""

LPS NeSASkAņO
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