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AktuALItāteS

Pašvaldības iesaistās humanitārās 
palīdzības projektā ukrainai

Latvijas pašvaldības aktīvi iesaistās Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) un Latvijas Sarkanā Krusta 
humanitārās palīdzības projektā Ukrainas Čerņigo-
vas slimnīcai, savāktos līdzekļus izmantos medicī-
nas materiālu un medikamentu iegādei slimnīcām.

Līdz šim lēmumu iesaistīties projektā pieņēmušas 
vairākas pašvaldības, kopumā atvēlot apmēram 
5000 eiro. Pašvaldības, kas paudušas atbalstu, ir 
Dagdas, Jaunpils, Madonas, Apes, Vecumnieku, Ēr-
gļu, Ilūkstes, Lubānas, Lielvārdes, Saldus, Jēkabpils, 
Cesvaines, Līgatnes, Jaunjelgavas, Alojas, Rēzek-
nes, Kokneses un Pļaviņu novads.

Vēl vairākās pašvaldībās deputāti atbalsta palīdzī-
bas projektu individuāli, ieskaitot līdzekļus Latvijas 
Sarkanā Krusta kontā, savukārt Priekules novads 
šovasar atbalsta Ukrainas bērnu nometni Rucavā. 
Tieša un aktīva sadarbība ir arī Rīgai, Jelgavai un Lī-
vāniem.

Savas aktivitātes ir arī Liepājas pilsētai, kam ir ko-
pīgs projekts ar Liepājas Rotari klubu. Ogres nova-
dā sākta ziedojumu vākšana Čerņigovas pilsētas 
iedzīvotājiem, par ko plašāk var lasīt novada do-
mes mājaslapā: http://www.ogresnovads.lv/lat/

zinas__jaunumi/?page=0&doc=231698.

Iepriekš jau vēstījām, ka LPS priekšsēdis un Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) ģenerālsekretārs Uldis Līkops 
noslēguši vienošanos par sadarbību humanitārās 
palīdzības sniegšanā Ukrainas pašvaldībām. Vieno-
šanās mērķis ir sniegt palīdzību Ukrainas Čerņigo-
vas apgabala kara hospitālim un citām ārstniecības 
iestādēm projektā “Pašvaldību palīdzība Ukrainai”.

LPS 2015. gada 12. maijā saņēma Ukrainas reģio-
nālo un vietējo pašvaldību savienības lūgumu palī-
dzēt ar materiāli tehnisko nodrošinājumu, un dau-
dzas Latvijas pašvaldības ir izteikušas vēlmi iesaistī-
ties palīdzības sniegšanā.

LPS aicina pašvaldības izvērtēt palīdzības sniegša-
nas iespējas. Lēmumus par ziedojumiem aicinām 
pieņemt līdz 1. augustam. 

Likteņdārzā godina represijās cietušos un 
bojāgājušos sportistus

LPS padomnieks sporta jautājumos Guntis Apinis 
13. jūlijā Likteņdārzā piedalījās represijās cietu-
šo un bojāgājušo sportistu un sporta darbinieku 
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piemiņas pasākumā. To rīkoja Latvijas sporta ve-
terānu senioru savienības valde kopā ar Latvijas 
Sporta muzeju, lai godinātu tautas likteņa biedrus, 
represijās cietušos, bojā gājušos Latvijas sportam 
atdotos mūžus. 

Kopā ar savulaik pasaules labāko šķēpmetēju olim-
pisko čempionu Jāni Lūsi pasākuma dalībnieki ie-
stādīja kociņu Latvijas pirmās olimpiskās čempio-
nes Ineses Jaunzemes piemiņai. 

Informē par iespēju pieteikties atbalstam 
ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

16. jūlijā LPS notika videokonference “Atbalsts ie-
guldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” un par sagatavoto MK no-
teikumu projektu “Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība pasākumam “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu 
projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienes-

ta pārstāvji informēja par atbalsta pasākumiem un 
iespējām iesniegt projektus finansējuma saņemša-
nai.

Konferences videoierakstu un prezentācijas var ap-
lūkot LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/
Videoieraksti/?task=view&article_id=4899/.

eS fondi atbalstīs modernas mācību vides 
veidošanu

Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā 
2014.–2020. gadam plānots atbalsts modernas 
mācību vides veidošanai vispārīgās izglītības ie
stādēs. Piektdien, 17. jūlijā, Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvji tikās ar 21 reģionālas nozīmes 
attīstības centru un Pierīgas pašvaldībām, lai dis-
kutētu par speciālā atbalsta mērķa “Uzlabot vispā-
rīgās izglītības iestāžu mācību vidi” priekšatlases 
kritērijiem.

Šajā fondu periodā paredzēts komplekss atbalsts 
vispārīgajā izglītībā, modernizējot izglītības iestāžu 
mācību vidi, pilnveidojot mācību saturu un attīstot 
skolēnu individuālās kompetences. Jau patlaban ir 
uzsākts darbs pie kompetenču pieejā balstīta mācī-
bu satura izstrādes. Kopējais plānotais finansējuma 
apmērs atbalstam šajās jomās ir 209,5 miljoni eiro. 
No šī finansējuma par 162,81 miljonu eiro plānots 
atbalstīt ergonomiskas mācību vides izveidi, inovatī-
vu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinā-
jumu ieviešanu un aprīkojuma iegādi, dabaszinātņu 
kabinetu aprīkošanu vai jaunu kabinetu izveidoša-
nu 7.–9. klasēm. Tāpat finansējumu varēs saņemt 
dienesta viesnīcu sakārtošanai, skolas sporta infra-
struktūras modernizācijai un uzlabošanai. Savukārt 
jaunas skolas ēkas būvniecība atbalstāma gadīju-
mos, ja pašvaldības attīstības programmā ir norādīta 
pamatota nepieciešamība, piemēram, būtisks skolē-
nu skaita pieaugums un nepietiekama pašreizējā in-
frastruktūra mācību procesa nodrošināšanai.

Šādus ieguldījums paredz arī Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, kuru mērķis 
ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības at-
tīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts iz-
augsmei. Šī mērķa sasniegšanai ir noteikti arī trīs 
apakšmērķi: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, 
veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infra-
struktūru, veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda 

http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=4899/
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=4899/


profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un 
konkurētspējai darba vidē un uzlabot resursu pār-
valdības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu insti-
tucionālo izcilību un resursu konsolidāciju.

Septembrī norisināsies eiropas sporta 
nedēļa “esi aktīvs!”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir deleģējusi 
Latvijas Tautas sporta asociāciju (LTSA) par Eiropas 
Sporta nedēļas nacionālo koordinatoru. Eiropas 
Sporta nedēļa norisināsies no 7. līdz 13. septem-
brim vienlaicīgi visā Eiropā.

Eiropas Sporta nedēļa ir jauna Eiropas Komisijas 
iniciatīva, lai veicinātu sportu un fiziskās aktivitā-
tes Eiropā un palielinātu izpratni par to daudzajām 
priekšrocībām. Sporta nedēļa tiek īstenota visā Ei-
ropā vienlaicīgi un ciešā sadarbībā ar valstu koordi-
natoriem. Tiks organizēti jauni pasākumi un izman-
totas pašreizējās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi 
tiek īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā 
mērogā.

Sports un fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Ei-
ropas iedzīvotāju labklājību. Tomēr fizisko aktivi-
tāšu līmenis pašlaik nav pietiekami augsts un da-
žās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas 
mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā 

aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un 
cilvēka veselību, bet arī palielina ekonomikas iz-
maksas. Eiropas Sporta nedēļā aicināts iesaistīties 
ikviens neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās 
sagatavotības.

Pirmā Eiropas Sporta nedēļa notiks no 7. līdz 
13. septembrim. Šajā nedēļā Latvijā tiks organizē-
tas vairākas tematiskas dienas, piemēram, sports 
izglītības iestādēs, darba vietās, brīvā dabā, sporta 
klubos un fitnesa centros.

Infolapas 1. pielikumā – Latvijas Tautas sporta aso-
ciācijas vēstule pašvaldībām ar aicinājumu iesaistī-
ties #BeActive sporta nedēļā.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru kārtējā ikmēne-
ša sanāksme atvaļinājumu perioda dēļ pārcelta un 
notiks 21. augustā.

ŠoNedēļ uN turPMāk

INforMācIjA No LPS PārStāvNIecīBAS BrISeLē

Aicina konsultēties ar pašvaldībām 
pakalpojumu tirdzniecības nolīguma 
gatavošanā

15. jūlijā Briselē (Beļģijā) Eiropas Reģionu komite-
jas Ekonomikas politikas komisijas sēdē diskusijās 

par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) Lat-
vijas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvis Liepā-
jas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas 
attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš 
sanāksmes dalībniekiem norādīja uz negatīvajām 
sekām, kādas līguma parakstīšana varētu radīt 
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vietējām un reģionālajām pašvaldībām.

G. Ansiņš aicināja Eiropas Komisijas un dalībvalstu 
valdību pārstāvjus ievērot atklātuma politiku un 
vairāk konsultēties ar iedzīvotājiem sarunu gaitā. 
“Protams, pozitīvi, ka pēc nolīguma parakstīšanas 
Eiropas Savienības ekonomika varētu pieaugt par 
5%. Taču, runājot par iedzīvotājiem, rodas vairāki 
būtiski jautājumi, piemēram, kā šis nolīgums varē-
tu negatīvi ietekmēt sabiedriskās ēdināšanas jomā 
sniegtos pakalpojumus un līdz ar to radīt vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām papildu izdevumus 
veselības un sociālajā nozarē,” uzsvēra Latvijas de-
legācijas pārstāvis.

Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta 
nodaļas vadītājs Injacio Iruarisaga uzsvēra, ka TiSA 
ir politisks un ekonomisks nolīgums, taču par so-
ciālajiem standartiem sarunas nenotiek. “Eiropas 
Savienības sociālie standarti ir mūsu izvēle, kas nā-
kotnē var mainīties, jo mēs varētu izvēlēties piemē-
rot vēl augstākus standartus. Tāpat TiSA priekštecī 
Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecī-
bu, kas stājās spēkā 1995. gadā, mēs arī iekļāvām 
atrunu par darbaspēka klauzulām, kas noteica Ei-

ropas Savienības dalībvalstu lēmumu pieņemšanu 
darba tiesību jomā, iekļaujot tādus jautājumus kā 
minimālā alga, darba devēju un darba ņēmēju vie-
nošanās,” norādīja Eiropas Komisijas pārstāvis.

Savukārt Eiropas Parlamenta referente par TiSA 
vivjena redinga uzsvēra, ka ar šo nolīgumu Eiropas 
Savienība vēlas panākt lielākas Eiropas Savienības 
iedzīvotāju tiesības. “Labs TiSA nolīgums nozīmē 
lielākas Eiropas Savienības patērētāju tiesības un 
mazākus šķēršļus Eiropas Savienības uzņēmumiem. 
Nav pieļaujams, ka ārzemju uzņēmumiem, kas ie-
nāk Eiropas Savienības tirgū, nav tikpat stingri no-
teikumi kā mūsu uzņēmumiem, kuri vēlas strādāt 
ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc mums jānodroši-
na, ka spēles noteikumi ir godīgi, jo par noteikumu 
trūkumu maksās mūsu, Eiropas Savienības, uzņē-
mumi,” uzsvēra Redinga.

TiSA ir tirdzniecības nolīgums, par kuru patlaban 
norit sarunas starp 24 Pasaules Tirdzniecības orga-
nizācijas biedriem, ieskaitot ES, kuras pārstāv 68% 
no pasaules pakalpojumu tirgus. Pakalpojumu no-
zīme gan globālajā, gan katras ES dalībvalsts eko-
nomikā kļūst arvien būtiskāka. Nolīguma mērķis ir 
pavērt jaunas iespējas tirgus piekļuves saistībās un 
uzlabot starptautiskos standartus. Eiropas Savienī-
ba ir pasaules lielākais pakalpojumu eksportētājs, 
nodrošinot pakalpojumu nozarē darbavietas des-
mitiem miljonu darba ņēmēju. Pasaules Tirdznie-
cības organizācijas dalībvalstis, kuras iesaistījušās 
sarunās par TiSA, vēlas atvērt pakalpojumu tirdz-
niecību savā starpā. Tāpēc TiSA pamats ir patlaban 
pastāvošā Vispārīgā vienošanās par pakalpojumu 
tirdzniecību (VVPT), kas ietver visas PTO dalībval
stis. Tas nozīmē, ka, ja pievienojas pietiekami daudz 
PTO dalībvalstu, tad TiSA varētu kļūt par jaunu, pla-
šu PTO līgumu.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ProjektI, koNkurSI, SeMINārI, fINANSējuMS, PASākuMI

konference “Latvieši pasaulē – piederīgi 
Latvijai un savam novadam”

Cēsīs, Vidzemes koncertzālē, 23. un 24.  jūlijā notiks 
konference “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un 
savam novadam”. Konferences mērķis ir turpināt 

dialogu starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, 
Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību latviskās 
identitātes saglabāšanai un saišu stiprināšanai ar 
Latviju.

Konferences pamattēmas nosacīti sadalītas divās 
lielākās grupās: dzīves materiālās jeb praktiskās 



vajadzības un identitātes apzināšanās un stiprinā-
šana, kas sīkāk iedalās tādās tēmās kā “Pašvaldību 
saites ar novadniekiem”, “Uzņēmējdarbības attīstī-
ba”, “Mobilitāte un piederība – XXI gs. realitāte”, 
“Aktualitātes izglītības jomā”, “Kultūras dzīves va-
jadzības”, “Latvijas simtgade – kopības apzināšanās 
un iespēja sadarbībai”.

Konferences pirmajā dienā notiks darbs paralēla-

jās grupās, savukārt otrā diena pilnībā tiks veltīta 
diskusijām, darba grupu secinājumiem un neatlie-
kamajiem jautājumiem. Viena diskusija būs veltī-
ta Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūta pētījumam “Latvijas emigrantu kopienas: 
nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un 
diasporas politika”. Plānots pārrunāt arī jautājumu 
par kopējas komunikācijas telpas ar tautiešiem at-
tīstību.

rīgā notiks seminārs “Iespējas 
uzņēmējiem un uzņēmējdarbības 
attīstībai jaunajā eS fondu plānošanas 
periodā 2014.–2020. gadam: pārrobežu 
sadarbības programmas“

Rīgā 14. augustā plkst. 11.00 Biroju centra “Ostas 
skati” konferenču zālē notiks informatīvs seminārs 
“Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīs-
tībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.–
2020. gadam: pārrobežu sadarbības programmas”, 
ko organizē Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadar-
bības programma, Centrālā Baltijas jūras reģiona 
programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā un 
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu infor-
mācijas un uzņēmējdarbības centrs.

Seminārā tiks prezentētas atbalsta iespējas, ko pie-
dāvā pārrobežu sadarbības programmas jaunajā 
ES plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. 
Ikviens interesents varēs uzzināt vairāk par Igauni-
jas–Latvijas un Centrālā Baltijas jūras reģiona pār-
robežu sadarbības programmām, par plānotajiem 
projektu konkursiem un atbalsta veidiem uzņēmē-
jiem un uzņēmējdarbības sekmēšanai. Sadarbības 
pieredzē ar Igauniju dalīsies uzņēmējdarbības pro-
jekta “EstLat Pharma” ieviesējs a/s “Grindeks” un 
tūrisma projekta “Riverways” pārstāvji.

Informatīvajā seminārā aicinām piedalīties mazo un 
vidējo uzņēmumu pārstāvjus, kas pārrobežu sadar-
bībā ir ieinteresēti attīstīt jaunus produktus vai pa-
kalpojumus un veikt kopīgas mārketinga aktivitātes. 
Aicinām piedalīties iestādes, uzņēmumus un orga-
nizācijas, kas pārrobežu sadarbībā ir ieinteresēti 
veicināt jaunu uzņēmumu izveidi un attīstīt jaunas 
biznesa idejas, kopā ar sadarbības partneriem orga-
nizējot kopīgus kursus, apmācības, izaugsmes tre-
niņus un pieredzes nodošanu biznesa uzsākšanai. 

Tāpat aicinām piedalīties uzņēmējdarbības atbalsta 
organizācijas, kuras ir ieinteresētas kopīgi sniegt in-
formāciju par biznesa vidi kaimiņvalsts tirgū.

dalība seminārā ir bez maksas. Lūgums pieteik-
ties līdz 11. augustam http://ej.uz/seminars_Os-
tas_skati.

Igaunijas–Latvijas programmas 2014.–2020. ga-
dam mērķis ir stiprināt sadarbību starp Igaunijas un 
Latvijas reģioniem, sasniedzot šādus stratēģiskos 
mērķus: aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide, 
tīra un augstvērtīga dzīves vide, labāks mazo ostu 
tīkls un integrēts darba tirgus. Plašāka informācija: 
www.estlat.eu.

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014.–
2020. gadā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu 
konkurētspējīgas ekonomikas, ilgtspējīgas kopīgu 
resursu izmantošanas, transporta, preču un cilvēku 
plūsmas, kā arī mazo ostu pakalpojumu uzlaboša-
nas, kvalificēta un sociāli iekļaujoša reģiona attīs-
tīšanas aktivitātēm. Plašāka informācija – www.
centralbaltic.eu.

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu infor-
mācijas un uzņēmējdarbības centra darbības mēr-
ķis ir paaugstināt ES fondu finansējuma apguves 
efektivitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības 
aktivitāšu veicināšanai Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldībās, nodrošinot bezmaksas konsultācijas 
uzņēmējiem, pašvaldībām, nevalstiskām organizā-
cijām jautājumos, kas saistīti ar ES fondu līdzekļu 
piesaisti un apgūšanu projektu ideju īstenošanai. 
Plašāka informācija: www.esfinanses.lv.

Kontaktinformācija: Vineta Šnore, Igaunijas–Lat-
vijas programmas konsultante, mob. tālrunis: 
29274310; epasts: vineta.snore@estlat.eu; www.
estlat.eu; Facebook: EstoniaLatvia Programme.
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komunikācijas kampaņa “dzīvo siltāk” – 
Energy Globe konkursa nacionālā uzvarētāja

Ekonomikas ministrijas īstenotā komunikācijas kam-
paņa “Dzīvo siltāk” kļuvusi par Energy Globe balvas 
konkursa nacionālo uzvarētāju, saņemot starptau-
tisku atzinību par ilgtspējas veicināšanu energo-
efektivitātes jomā Latvijā. Vienlaikus kampaņa no-
minēta dalībai konkursa starptautiskajā līmenī.

Energy Globe balva ir nozīmīgākā balva vides jomā 
pasaulē. Tā ir kā starptautiski atzīta ilgtspējības 
preču zīme, kas tiek piešķirta par izcilu veikumu 
energoefektivitātē, atjaunojamās enerģijas plašākā 
izmantošanā un resursu saglabāšanā visā pasaulē. 
Šogad konkursā kopumā piedalās 177 valstis, kas 
iesniegušas vairāk nekā 1500 projektu.

Energy Globe nacionālā līmeņa atzinības saņemša-
na ir augsts novērtējums ministrijas un komunikā-
cijas kampaņas “Dzīvo siltāk” sadarbības partneru 
izvirzītajiem mērķiem un īstenotajām aktivitātēm 
jau vairāk nekā piecu gadu laikā, sekmējot uzņē-
mēju un iedzīvotāju izpratni par dažādām enerģijas 
taupīšanas iespējām un īstenojot konkrētus pasā-
kumus siltumenerģijas, elektroenerģijas un citas 
enerģijas ietaupīšanai.

Ekonomikas ministrija pateicas par sadarbību vi-
siem komunikācijas kampaņas “Dzīvo siltāk” part-
neriem, ar kuriem kopā īstenoti dažādi informa-
tīvi pasākumi, palielinot sabiedrības izpratni par 
energoefektivitāti, jo īpaši par energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu nepieciešamību un ieguvu-
miem daudzdzīvokļu ēkās Latvijā.

Pabeigta platjoslas interneta optiskā tīkla 
izbūve

ERAF līdzfinansētā projekta “Nākamās paaudzes 
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 
pirmajā kārtā ir pabeigta platjoslas interneta optis-
kā tīkla fiziskā izbūve. Pašlaik notiek pēdējā izbūvē-
tā tīkla posma nodošana ekspluatācijā.

Kopumā kopš projekta 1. kārtas uzsākšanas Latvijas 
teritorijā ir ieguldīti vairāk nekā 1800 km optiskā 
kabeļa un izbūvēti 177 pieslēguma punkti reģio-
nos, kur elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji 
augsto investīciju un nelielā iedzīvotāju skaita dēļ 
to nebija plānojuši darīt. Visgarākā optiskā tīkla tra-
se un visvairāk pieslēguma punktu projekta 1. kār-
tā ir izveidoti Vidzemē – 637 km un 65 pieslēguma 
punkti, tai seko Latgale, Kurzeme un Zemgale.

Pieslēguma punkti pārsvarā izbūvēti skolās un ci-
tās pašvaldību iestādēs. Trases maršruts, kā arī 
pieslēguma punktu atrašanās vietas tika plānotas, 
balstoties uz nozares ekspertu, nozares uzņēmu-

mu un pašvaldību redzējumu par to, kur šāda tīkla 
izbūve tām būtu iespējami izdevīgāka. Ikvienam 
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam – 
gan reģionālajiem, gan nacionālajiem komersan-
tiem – tehnoloģiski un finansiāli ir vienlīdzīgas ie-
spējas pieslēgties platjoslas interneta optiskajam 
tīklam.

Nākamajā projekta attīstības kārtā paredzēts tīklu 
izbūvēt tuvāk dzīvojamajiem masīviem, vietām, kur 
koncentrētas iestādes un organizācijas, kas varētu 
būt potenciālie platjoslas interneta lietotāji, kā arī 
tas, ka vienā apdzīvotā vietā drīkstēs būt vairāk 
nekā viens pieslēguma punkts.

Vairākos Latvijas novados iedzīvotāji jau izmanto 
ātra interneta sniegtās iespējas, jo pašlaik ar elek-
tronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem ir no-
slēgti vairāk nekā 30 līgumu par platjoslas optiskā 
kabeļa nomu. Lai uzzinātu par platjoslas interneta 
lietošanas iespējām savā reģionā, iedzīvotājiem 
jāvēršas pie saviem elektronisko sakaru pakalpoju-
mu sniedzējiem.

MINIStrIju zIņAS



Grants autoceļus pārklās ar melno 
segumu gandrīz 32 km garumā

“Latvijas Autoceļu uzturētājs” šogad gandrīz 32 km 
garumā grants autoceļiem veiks dubultās virsmas 
apstrādi. Līdz šim tā veikta 215 km garumā, tādē-
jādi kopumā ar šādu segumu būs pārklāti gandrīz 
250 km grants autoceļu.

Galvenie ieguvumi no šāda ceļa seguma ir iedzīvo-
tājiem, kas dzīvo autoceļu apkaimē, un autovadītā-
jiem, jo tiek novērsta ceļa seguma putēšana un no-

drošināti komfortablāki braukšanas apstākļi. Tāpat 
uz autoceļiem tiek sakārtota ūdens atvade no ceļa 
seguma – tīrītas caurtekas, grāvji, noņemti nomaļu 
uzaugumi, cirsti krūmi, kā arī novērsti iesēdumi un 
bedres. Autoceļa virsma iegūst asfaltam līdzīgu se-
gumu, tomēr tas nav pielīdzināms asfalta seguma 
noturībai. Tāpēc šo tehnoloģiju izmanto uz ceļiem 
ar nelielu satiksmes intensitāti. Seguma kalpošanas 
ilgums ir atkarīgs no satiksmes intensitātes un kra-
vas autotransporta pārvietošanās biežuma. Vidēji 
seguma noturība ir no pieciem līdz desmit gadiem, 
pēc tam virsma jāapstrādā atkārtoti.

koalīcija vienojas atlikt pedagogu 
atalgojuma modeļa skatīšanu valdībā

Koalīcijas partiju sadarbības padome 13. jūlijā 
nolēma atlikt jaunā pedagogu atalgojuma mo-
deļa izskatīšanu Ministru kabineta (MK) komi-
tejā.

Koalīcija vienojās, ka Izglītības un zinātnes minis-
trija sadarbībā ar Finanšu ministriju, LPS, Latvijas 
Lielo pilsētu asociāciju un koalīcijas partneriem 
pārskatīs vairākus jautājumus, tajā skaitā modeļa 
finanšu ietekmi un finansēšanas avotus. Modeļa 
normatīvo aktu paketi plānots skatīt nākamajā MK 
komitejas sēdē, kas notiks nākamnedēļ.

jaunajā mācību gadā valsts apmaksātas 
brīvpusdienas arī 4. klašu skolēniem

Sākot ar šāgada 1. septembri, no valsts budžeta 
līdzekļiem plānots nodrošināt brīvpusdienas arī 
4. klašu skolēniem – to paredz 16. jūlijā valsts sek-
retāru sanāksmē izsludinātie Izglītības un zinātnes 
ministrijas sagatavotie grozījumi attiecīgajos MK 
noteikumos, kas izstrādāti saskaņā ar Saeimas pie-

ņemto lēmumu.

Ar noteikumu projektu “Grozījums Ministru ka-
bineta 2010. gada 28. decembra noteikumos 
nr. 1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”” ie-
spējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?pid=40363987.

Izmaiņas uztura normu noteikumos 
izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes 
iestādēm

14. jūlijā MK sēdē apstiprināti Veselības ministrijas 
izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteiku-
mos, kas nosaka uztura normas izglītības iestādēs, 
sociālās aprūpes un ārstniecības iestādēs.

Noteikumos definēts pārtikas produktu saraksts, 

ko nedrīkst iekļaut izglītojamo, pacientu, kā arī 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu klien-
tu ēdienkartē, piemēram: apstrādāti zvejniecības 
produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kas satur pie-
vienoto kofeīnu, aminoskābes, aromatizētājus un 
noteiktas pārtikas piedevas, kā arī papildus no-
teikti kvalitātes kritēriji gaļas produktiem, cukura 
un miltu konditorejas izstrādājumiem un ēdiena 
pagatavošanā izmatojamai majonēzei, kečupam 
un tomātu mērcei, nosakot to lietošanas biežuma 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363987
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ierobežojumu. Tāpat noteikumi papildināti ar no-
sacījumiem pieļaujamā pievienotā cukura daudzu-
mam dienas ēdienkartē tām pirmsskolas izglītības 
iestādēm, kas īsteno izglītības programmu 24 stun-

das dienā. Noteikumos nosaukti arī atļautie pārti-
kas produkti, ko drīkst izplatīt izglītības iestādēs un 
to teritorijā (tajā skaitā skolu kafejnīcās, uzkodu un 
dzērienu automātos).

Precizētas higiēnas prasības bērnu 
uzraudzības un pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu sniedzējiem

14. jūlijā MK sēdē apstiprināti Veselības ministrijas 
izstrādātie grozījumi MK noteikumos, kas nosaka 
higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpoju-
mu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu.

Grozījumi MK noteikumos veikti tāpēc, lai pārskatī-
tu pakalpojumu sniedzējiem – fiziskām personām, 
kuras sniedz pilna laika uzraudzības pakalpojumus 
savā dzīvesvietā, – izvirzītās prasības telpām, teri-
torijai un aprīkojumam, tās pielāgojot mūsdienu 
situācijai. Tāpat noteikumos precizētas normas 
attiecībā uz higiēnas un drošības prasībām pakal-
pojumu sniedzējiem (attiecībā uz telpām, telpu ap-
rīkojumu u.c.), kā arī bērnu ēdināšanu saskaņā ar 
uztura normām un veselīga uztura principiem.

Palielinās apmaksātu psihologa 
pakalpojumu apjomu bērniem ar 
invaliditāti

Bērniem ar pirmreizēji noteiktu invaliditāti, kuri 
dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskajiem pārstāv-
jiem turpmāk būtiski palielināsies no valsts budže-
ta apmaksātu psihologa pakalpojumu apjoms – to 
paredz 14. jūlijā valdībā apstiprinātie MK noteiku-
mi par psihologa pakalpojuma apjomu personai 
līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invalidi-
tāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam 
pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību. 
Tādējādi Labklājības ministrija paredz uzlabot at-
balstu krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, kuru 
bērniem noteikta invaliditāte.

Divu konsultāciju laikā psihologs var nodrošināt ti-
kai gadījuma izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu, 
kur meklēt palīdzību, ja ģimenei ir tam atbilstošas 
finansiālās iespējas. Līdz ar to, lai sniegtu psiholo-
ģisko atbalstu, nepieciešams kurss – vismaz desmit 
psihologa konsultācijas.

Pašvaldības sociālais dienests turpmāk varēs pie-
ņemt lēmumu arī par cilvēku uzņemšanu rindā. Tas 
paredzēts situācijās, kad pieprasījums pēc psiholo-
ga pakalpojuma kārtējā gadā tomēr pārsniegs plā-
noto apjomu – tad cilvēkiem būs tiesības saņemt 
šo pakalpojumu nākamajā gadā. Tāpat plānots ne-
noteikt periodu, kādā cilvēki psihologa pakalpoju-
mu varēs saņemt. Tiesības saņemt psihologa pakal-
pojumu nodrošinās, ja to pieprasīs gada laikā pēc 
pirmreizējas invaliditātes noteikšanas.

kultūras ministrija uzsākusi mediju politikas 
pamatnostādņu sabiedrisko apspriešanu

Sagatavotais dokumenta projekts par Latvijas me-

diju politikas virsmērķi izvirza stipru, daudzveidīgu, 
profesionālu, caurskatāmu, ilgtspējīgu un stabilu 
mediju vidi, kurā nacionālā, reģionālā un vietējā lī-
menī top kvalitatīvs, Latvijas sabiedrības interesēm 



un kopējam labumam atbilstošs saturs.

Mediju politikas pamatnostādņu projekta doku-
ments Latvijā tiek izstrādāts pirmo reizi un ietver 
mediju politikas mērķi, četrus apakšmērķus, poli-
tikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus, rīcības 
virzienus un uzdevumus. Tie balstīti Latvijas mediju 
situācijas analīzē un atbilst definētajām galvena-
jām problēmām.

Kultūras ministrija uzsākusi darbu arī pie Mediju 
politikas rīcības plāna 2016.‒2020. gadam izstrā-

des. Dokumentu galaversijas plānots izstrādāt līdz 
rudenim. Savukārt mediju politikas pamatnostād-
ņu sabiedriskās apspriešanas noslēgumā 30. jūlijā 
notiks sabiedriskā apspriede. Kultūras ministrija 
aicina uz aktīvu sabiedrības līdzdalību dokumenta 
projektu pilnveidošanā.

Latvijas mediju pamatnostādņu projekts un tā pie-
likums ir pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā: 
http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/lidzdaliba/
pazMedPol_Pamatnost.html.

ventspils gatavojas smilšu festivālam un 
725. dzimšanas dienai

Šīs nedēļas nogalē 24. un 25. jūlijā Ventspils plud-
malē pie Dienvidu mola norisināsies smilšu skulp-
toru festivāls “zelta smilšu grauds”. Festivāls, kas 
aizsācies 1996. gadā Kurzemes jūrmalā, šogad pul-
cēs gan profesionālus māksliniekus, gan amatierus 
no Latvijas, Lietuvas un Krievijas. Konkursā piedalī-
sies arī mākslas skolu komandas no Aizputes, Kuldī-
gas, Tukuma, Ķekavas un Priekules, kā arī individu-
ālie dalībnieki un ģimeņu grupas. Šāgada festivāla 
tēma ir arhitektūra.

Lai gan festivāls kulmināciju sasniegs sestdienas va-
karā, kad līdz ar tumsas iestāšanos uz skulptūrām 
būs vērojamas krāsu un gaismu spēles, rosība pie 
Dienvidu mola sāksies jau trešdienas pēcpusdienā, 
jo smilšu skulptūru tēlnieki veidos demoskulptūru 
vairāk nekā piecu metru augstumā. Tā Ventspils 
pludmalē būs apskatāma līdz 2. augustam.

Festivālu “Zelta smilšu grauds” pieskandinās arī da-
žādas muzikālās apvienības. Sestdien pulksten 17 
paredzēta apbalvošanas ceremonija, bet plkst. 22 – 
muzikāls vakars pirms saulrieta kopā dziedātāju 
Fox Lima. Festivāls tradicionāli noslēgsies ar Latvi-
jas autoru veidotu ugunsskulptūru saulrietā.

Savukārt no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils 
pilsēta ar plašu un daudzveidīgu svētku program-
mu atzīmēs 725. dzimšanas dienu. 2015. gads 
pilsētai un ventspilniekiem ir nozīmīgs ne vien kā 
725. jubilejas gads, bet arī kā 25. gadskārta, kopš 
Ventspilī tiek svinēti Pilsētas svētki. Tieši Ventspils 
ir pirmā pilsēta Latvijā, kas 1990. gadā aizsāka šo 

tradīciju. Ventspils dzimšanas diena tiek atzīmēta 
katru vasaru, sasniedzot aizvien jaunus apmeklēju-
ma rekordus – līdz pat 130 tūkstošiem viesu.

Kā jau ierasts, Pilsētas svētki ilgs trīs dienas, kuru 
laikā sev tīkamas nodarbes un daudzveidīgās pro
grammas iespējas varēs izbaudīt ikviens ventspil-
nieks un svētku viesis. Programmā iekļautas gan 
iecienītas tradīcijas – svētku gājiens, ziedu paklāju 
festivāls, grāmatu svētki, spēkavīru čempionāts, 
nakts dejas Reņķa dārzā un citas –, gan arī jaunas, 
dažādām gaumēm saistošas aktivitātes – simfo-
niskās dziesmuspēles “No saldenās pudeles” ie-
studējums, pasaules garšas un mūzikas festivāls 
“Garšvielas”, vinila skaņuplašu tirdziņš u.c. Svētku 
muzikālajā daļā Latvijas mūzikas izcilību – grupas 
“Prāta vētra” un Intara Busuļa – koncertprogram-
mas, kā arī “Latvian Blues Band” un viesmākslinie-
ces Džastinas Lī Braunas uzstāšanās. Arī svētku kul-
minācija ar salūtu šogad būs īpaša un emocionāli 
piesātināta, jo vizuālos efektus papildinās kompo-
nista Raimonda Tigula speciāli Ventspils pilsētas 
svētkiem radīts skaņdarbs.

NovAdu uN PILSētu vēStIS
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ventspils novada Popē atvērta Amatmāja

16. jūlijā Popes kultūras namā notika Amatmājas 
telpas atvēršana. Popes kultūras nama vadītāja 
Indra Grosbārde attīstīja šādu ideju, lai vietējiem 
amatu pratējiem, rokdarbniekiem, pērļotājiem, ku-
linārijas meistariem un citiem iedzīvotājiem būtu 
iespēja īstenot savām interesēm atbilstīgas aktivi-
tātes, papildinot zināšanas un prasmes un pamā-
cot tās citiem.

Lai to varētu paveikt, tika iekārtota atsevišķa telpa, 
kurā ir izvelkams galds, vaļējs plaukts, krēsli, virtu-
ves iekārta, elektriskā plīts un cepeškrāsns, arī le-
dusskapis un tvaika nosūcējs. Amatmājas iekārto-

šanas kopējās izmaksas veido 2299 eiro, no kuriem 
1710 eiro ir ES finansējums, bet pārējā summa – 
Ventspils novada pašvaldības finansējums.

Uz Amatmājas telpas atvēršanas svētkiem sanākušie 
tika cienāti ar svētku kūku. “Ļoti gribētos, lai Amat-
mājas telpas aktīvi izmantotu Popes pamatskolas au-
dzēkņi, jo jaunajai paaudzei jāapgūst dažādas amat-
niecības prasmes, kas ir būtiska kultūras mantojuma 
daļa. Mums ir saimnieces, kuras var iemācīt siet sieru 
vai cept sklandraušus un pīrāgus, ir amatnieks, kurš 
var parādīt, kā izgrebt karotes un uzpīt grozus. Amat-
mājas telpas būs īstā vieta, kur jaunajai paaudzei sa-
tikties ar dzīvesgudriem popiņiem un amatniekiem 
no citiem pagastiem,” teic Indra Grosbārde.

Parakstīts līgums par kuldīgas sporta 
skolas rekonstrukciju un peldbaseina 
būvniecību

14. jūlijā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa un galvenā būvuzņēmēja SIA “Abora” 
valdes loceklis juris kravalis parakstīja līgumu par 
Kuldīgas novada sporta skolas rekonstrukciju un 
peldbaseina būvniecību, kas izmaksās 2,19 miljo-
nus eiro. Paredzams, ka būvdarbus pabeigs 18 mē-
nešu laikā. Sporta skolas rekonstrukcijas un peld-
baseina būvniecības būvprojekta autors ir SIA “Di-
ānas Zalānes projektu birojs”, bet būvuzraudzību 
objektā nodrošinās SIA “Būves un būvsistēmas”.

Ēka Kalna ielā 6, kurā atrodas vairākas sporta sko-
las nodaļas, ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības un 
arheoloģijas pieminekļa daļa. Tā kā Kuldīgas nova-

da pašvaldības iecere ir veidot Kuldīgas vecpilsētā 
sakārtotu vidi un koncentrēt te sabiedriski nozīmī-
gas iestādes, nolemts vecpilsētas kvartālu, kurā at-
rodas sporta skola, sakārtot līdzīgi kā kvartālu ap 
vēsturisko sinagogas ēku, kur pēc rekonstrukcijas 
atrodas Kuldīgas Galvenā bibliotēka un Kuldīgas 
Mākslas nams.

Liepājā norisināsies Argentīnas tango 
mūzikas un dejas festivāls

No 30. jūlija līdz 3. augustam Liepājā, viesnīcā 
“fontaine royal”, norisināsies II starptautiskais Ar-
gentīnas tango mūzikas un dejas festivāls “AMBER 

& WINDS TANGO MARATHON 2015”, kurā aicināti 
piedalīties Argentīnas tango dejotāji no visas pa-
saules. Maratona muzikālo noformējumu arī šogad 
nodrošinās izcili tango mūzikas dīdžeji no Latvijas, 
Ukrainas, Krievijas, Polijas, Itālijas, Argentīnas un 
citām valstīm.



Pirmo reizi šāds festivāls Liepājā notika pirms gada, 
pulcējot ap 200 tango entuziastu no 23 valstīm. Pa-
redzams, ka arī šogad šis pasākums kļūs par izcilu 
notikumu Latvijas sociālās dejas pasākumu piedā-
vājumā.

Lai dotu iespēju baudīt īpašo Argentīnas tango 
mūziku un tango dejas gaisotni arī liepājniekiem 
un pilsētas viesiem, kuri tango vēl nedejo, 1. au-
gustā, pusnaktī no sestdienas uz svētdienu, notiks 
Ukrainas tango mūzikas orķestra “Trinidad Arfố” 
koncerts “Pusnakts tango”. Koncerta apmeklētā-
ji varēs gan klausīties slavenu tango komponistu 
skaistākās melodijas, gan vērotāju statusā piedalī-
ties īpašā tango dejas vakarā – milongā.

Atgādinām, ka vasaras mēnešos ik sestdienu 

plkst. 16 pie Gulbju dīķa ar muzikālu priekšnesu-
mu uzstāsies mazākumtautību nevalstiskās orga-
nizācijas un liepājnieku muzikālās apvienības, bet 
katru svētdienu pulksten 12 jūrmalas parkā pie 
bērnu laukuma norisināsies bērnu rīti, kuros mazie 
liepājnieki un pilsētas viesi bez maksas varēs pieda-
līties dažādās aktivitātēs.

Savukārt līdz 31. augustam katru dienu pulk-
sten 14 rožu laukumā gids ar Liepājas karodziņu 
rokās gaidīs ikvienu, kurš divu stundu garumā vē-
las iepazīt Liepāju, dodoties aizraujošā pastaigā pa 
Liepājas centru. ekskursijas laikā var iepazīt visas 
interesantākās pilsētas apskates vietas, izbaudīt 
brīnišķīgu skatu uz vēju pilsētu no katedrāles torņa, 
kā arī pastaigas noslēgumā baudīt atspirdzinošu 
pārsteigumu.

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā atklāta 
laikmetīgās mākslas kolekcijas izstāde

18. jūlijā Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā 
biedrības “Ascendum” sabiedriskā kustība “Mans 
Doms” atklāja laikmetīgās mākslas kolekcijas izstā-
di, kas būs pieejama apskatei līdz 10. oktobrim. 
Tajā apmeklētājus gaida tikšanās ar fotogrāfu Nilu 
Vilni, gleznotājām Magoni Šarkovsku un Andu Lāci, 
multimāksliniekiem Brigitu ZelčuAispuri, Evelī-
nu Deičmani, Lauru Feldbergu un Arturu Bērziņu, 
mākslinieku Kristapu Ģelzi, stikla mākslinieci Martu 
Ģibieti un mediju mākslinieku Voldemāru Johanso-
nu.

Projektā “Mans Doms” Rīgas Doma dārzs jau trīs 
sezonas kļuvis par pirmo atvērtā tipa brīvdabas 
mākslas galeriju pašā Rīgas sirdī, kur notikušas jau 
11 laikmetīgās mākslas izstādes. Pēc katras izstādes 
autori atsevišķus mākslas darbus dāvināja “Mana 
Doma” arhīvam, tā izveidojot vairāk nekā desmit 

dažādu vizuālu un audiālu mākslas darbu kolekciju. 
Sadarbojoties ar tēlnieku Ojāru Feldbergu, šī ko-
lekcija izstādīta unikālā brīvdabas mākslas vietā – 
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā, radot pieeju 
laikmetīgajai mākslai arī Kurzemes novadā muzeja 
23. sezonā.

rundāles mājtirgū uzburs stāstu par 
skaisto Anniņu un sirds pažaru

Sestdien, 25. jūlijā, Rundāles mājtirgū notiks tra-
dicionālais Annas dienas gadatirgus, kur aicināts 

piedalīties ikviens amatnieks un mājražotājs. Tir-
gošanās sākums paredzēts desmitos no rīta, bet 
plkst. 11 līdztekus tirdzniecībai apmeklētājus prie-
cēs uzvedums “Ķemermiestiņā dzīvoja reiz skaista 
Anniņa jeb Kā to sirds pažaru dzēst”, kurā piedalīsies 



novada amatierkolektīvi – folkloras kopa “Svitene”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rundāle”, senioru 
deju kolektīvs “Šurpu turpu” un deju kopa “Mag-
nolijas”, deju kopa “Ir varianti”, drāmas terapijas 
grupa, līnijdeju grupa “Nāc dejot” un teātra studi-
ja “Savējie”. Visu pasākuma laiku ar retromūzikas 
programmu priecēs grupa “Sievasmāte laukos”.

Paredzēti divi interesanti konkursi – Anniņas mīk-
lu minēšana “Jel dod man bučiņ” par Latvijas laika 
ziņģēm, dejām, saldumiem un apģērbu un sievu un 
meitu turēšanas sacensības “Stiprs kā Annas sapņu 
tēls”. Darbosies arī stādu apmaiņas punkts, kur būs 
iespējams iemainīt sev tīkamos stādus, meistar-
klases bērniem un pieaugušajiem, Bauskas muzeja 
30. gadu tērpu defilē, būs izstādīta ugunsdzēsēju 

mašīna, notiks Rundāles amatierteātra “Stella” iz-
rāde bērniem un vecākiem “Kad zāle bija divreiz”, 
un apmeklētāji tiks cienāti ar īpašo Anniņas zupu.

operas dienas jēkabpilī

Jau ceturto gadu Jēkabpilī norisināsies Operas die-
nas. No 21. līdz 26. jūlijam šeit koncertēs “Maska-
vas virtuozu” pirmā vijole Aleksejs Lundins ar ģi-
meni, Sonora Vaice kopā ar Rīgas Doma kora skolas 

solistiem un ērģelnieku Robertu Hansonu, režisora 
Jurija Aleksandrova vadībā Krustpils brīvdabas es-
trādē viesosies “Sanktpēterburgas opera” ar Joha-
na Štrausa komiskās operetes “Sikspārnis” iestu-
dējumu, bet Latvijas Jaunatnes teātris uz Jēkabpili 
vedīs muzikālo izrādi “Un atkal Pifs”.

jēkabpils pašvaldība ziedo Mirgorodas 
slimnīcai un organizē nometni ukraiņu 
bērniem

Lai atbalstītu sadraudzības pilsētu Mirgorodu Uk-

rainā, Jēkabpils pilsētas dome 16. jūlijā pieņēma 
lēmumu piešķirt 1500 eiro Mirgorodas slimnīcas 
vajadzībām. Humanitārās palīdzības piegādi Uk-
rainas ārstniecības iestādēm, tajā skaitā Mirgoro-
dā, organizē LPS ar Latvijas Sarkanā Krusta atbal-
stu, atsaucoties uz Ukrainas Reģionālo un vietējo 
pašvaldību savienības lūgumu palīdzēt ar materiāli 
tehnisko nodrošinājumu Ukrainas kara hospitāļiem 
un ārstniecības iestādēm.

Savukārt laikā no 10. līdz 21. augustam Jēkabpils 
pilsēta uzņems 24 bērnus no Mirgorodas. Viņi ir no 
bēgļu ģimenēm, pārvietoti no karadarbības skarta-
jām teritorijām un izmitināti Mirgorodā, tāpat arī 
antiteroristiskās operācijas dalībnieku un karavī-
ru bērni. Bērniem līdzi dosies arī divi pedagogi un 
medicīniskais darbinieks. Bērnu nometni organizē 
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs. Nometnes or-
ganizatoriskās izmaksas finansē Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbības līgumu ar 
Mirgorodas pilsētu Ukrainā noslēdza 2014. gada 
19. novembrī. Līgums paredz sadarbību kultūras un 
pašdarbības, vēstures mantojuma saglabāšanas, 
tūrisma, ekonomisko sakaru un citu jomu veicinā-
šanā. Sadarbība starp Jēkabpili un Mirgorodu tika 
uzsākta, atsaucoties Latvijas vēstnieces Ukrainā Dr. 
Argitas Daudzes aicinājumam veicināt Latvijas paš-
valdību sadarbību ar Poltavas apgabalu Ukrainā.



klāt dagdas novada svētki “Annas dagdā”

Jau tradicionāli jūlija beigās Dagdā tiek svinēti An-
nas svētki. Arī šogad tie būs krāšņi, daudzveidīgi un 
spilgti – no 22. līdz 25. jūlijam varēs baudīt dažā-
dus kultūras, sporta un izklaides pasākumus.

Svētki tiks atklāti ar pasākumu “Novads dzied!”, 
kurā sadziedāsies visu pagastu ļaudis. 22. un 23. jū-
lijā notiks novada iepazīšanas pasākumi – velo
maratons “Ežezera noslēpumi” un ekskursija “Aplis 
pa Dagdas novadu!”. Sportisku aktivitāšu cienītāji 
varēs piedalīties vai just līdzi pludmales volejbolā, 
nakts strītbola turnīrā vai izturības skrējienā.

Tradicionālais piektdienas gadatirgus tiks papildināts 
ar pagastu iestāžu un iedzīvotāju jaunrades izpaus-
mēm pilsētas skvērā, atraktīvu folkloras uzvedumu 
“Kod saimineicys gostus gaida” un iespēju bez mak-
sas iepazīt Dagdas leģendas zirgu pajūgā. Piektdie-
nas vakarā uz viesmākslinieku koncertu aicina iecie-
nītā dziedātāja Antra Stafecka un grupa “Otra puse”.

Savukārt sestdien zirgu mīļotāji pulcēsies uz rikšo-
tāju sacensībām Dagdas muižā, novada pašdarbī-
bas kolektīvi sniegs priekšnesumus pie veselības 
un sociālo pakalpojumu centra “Dagda”, bet vakarā 
pilsētas parka estrādē notiks Dagdas novada svēt-
ku “Annas Dagdā” noslēguma koncerts.

valka pirmā pievienojusies pašvaldību 
iniciatīvai pielāgošanās klimata 
pārmaiņām jomā

Jūlijā Valka pievienojās Mayors Adapt iniciatīvai. 
Pamudinājums šādam solim bija Valkas novada vēl-
me izstrādāt savu pielāgošanās klimata pārmaiņām 
stratēģiju, īstenot LIFE projektu un piedalīties City 
Twinning programmā.

Mayors Adapt ir pēc Mēru pakta uzsākta iniciatī-
va, kas vērsta uz pielāgošanās klimata pārmaiņām 
pasākumu ieviešanu pašvaldību līmenī, veicinot 
stratēģiju un projektu izstrādi un ieviešanu. Pielā-
gošanās klimata pārmaiņām ir pasākumu kopums 
mainīgos un ekstrēmos klimatiskos apstākļos, lai 

mazinātu postījumus cilvēka un dabas infrastruk-
tūrai, mazinātu klimata pārmaiņu ekonomisko un 
sociālo ietekmi, kā arī nodrošinātu videi draudzīgu 
attīstību. Mayors Adapt ir noderīgs instruments 
pašvaldībām, kas vēlas attīstīt savu spēju pretoties 
klimata pārmaiņām vai kas jau cieš no klimata pār-
maiņām un vēlas mazināt ekonomiskos un sociālos 
zaudējumus. Iniciatīvas sadarbība ar tādām finanšu 
programmām kā LIFE dod priekšroku pašvaldībām, 
kas ir dalībnieces Mayors Adapt programmā, – 
efektīvāka informācijas apmaiņa, konsultācijas, pie-
redzes apmaiņa utt.

Valka ir pirmā Latvijas pašvaldība no kopumā 131 
Mayors Adapt pašvaldībām, kas pievienojušās ini-
ciatīvai. Dalību apsver arī citas Latvijas pašvaldības.

tuvojas valsts prezidenta balvas izcīņa vieglatlēti-
kā un valmieras 732. dzimšanas diena

No 31. jūlija līdz 1. augustam Jāņa Daliņa stadionā 
jau 21. reizi norisināsies Valsts prezidenta balvas 
izcīņa vieglatlētikā, kurā par Prezidenta kausiem 
sacentīsies Baltijas valstu izlašu komandas. Šovasar 
paralēli nacionālo izlašu cīņām notiks arī Baltijas 
valstu sacensības U16 vecuma grupā.

Pasākuma atklāšana paredzēta 31. jūlijā plkst. 20 

Jāņa Daliņa stadionā, un tajā piedalīsies jaunievē-
lētais Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Valmie-
ras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis 
Baiks un Latvijas Vieglatlētikas savienības pārstāvji. 
Atklāšanas laikā notiks simbolisks sponsoru skrē-
jiens – 100 metru stafete, uzstāsies grupa “Elektro-
Folk”, un noslēgumā klātesošos priecēs uguņošana.

Valsts prezidenta balvas izcīņas laikā stadiona ap-
kārtnē notiks sacensības un sporta aktivitātes 
dažādos tradicionālos un mazāk zināmos sporta 



veidos – “Valmiera ACTIVE”. Interesenti varēs iz-
baudīt sacensību garu gan komandu sporta veidos 
(basketbolā, futbolā, florbolā, regbijā un beisbolā), 
gan individuālajos sporta veidos (spīdmintonā, ve-
lopolo, āra vingrošanā). 1. augustā plkst. 12 stāv-
laukumā pie Vidzemes Olimpiskā centra tiks dots 
starts jaunai tradīcijai – veloparādei. Tajā aicināts 
piedalīties ikviens velobraukšanas piekritējs – jau-
nieši, ģimenes ar bērniem, seniori, uzņēmumu 
kolektīvi, draugu pulciņi u.c. Maršruts: Vidzemes 
Olimpiskais centrs–Valmieras dzelzceļa stacija–
Jāņa Daliņa stadions.

Savukārt laikā no 6. līdz 8. augustam Valmiera at-
zīmēs pilsētas 732. dzimšanas dienu. Arī šogad 
svētku programma būs plaša un daudzveidīga, lai 
ikviens var izvēlēties un apmeklēt piemērotākos 
pasākumus.

Svētki 6. augustā tiks atklāti ar svinīgu gājienu “Val-
miera lepojas” no Vienības laukuma līdz Hanzas 
sienai. Pēc gājiena notiks atklāšanas koncerts, kurā 
uzstāsies Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvi. Svētku pirmo dienu noslēgs 
brīvdabas kinoseansi vairākās Valmieras vietās. Val-
mierieši varēs noskatīties dokumentālo kino, spēl-
filmu un vērot bilžu un tērpu izrādi “Pils mistērijas”.

Svētku otrajā dienā, 7. augustā, iecerētas vairākas 
sportiskas aktivitātes – orientēšanās sacensības 
un velobrauciens ģimenēm –, kā arī romantisks un 
muzikāls atpūtas vakars pie Dzirnavu ezeriņa. Va-
karā laukumā pie Hanzas sienas notiks grupas “The 
Sound Poets” koncerts, bet dienu noslēgs balle.

8. augustā valmierieši un pilsētas viesi jau tradi-
cionāli varēs apmeklēt svētku tirdziņu, kurā īpašu 

programmu sagatavojis Valmieras muzejs, – Vec-
pilsētā ikviens varēs apgūt senās spēles un uzzināt 
vairāk par to, kā norisinājās dzīve pirms vairākiem 
gadsimtiem. Šogad pirmo reizi pilsētas svētkos 
būs Senioru parks, kurā vecāka gadagājuma ļaudis 
varēs spēlēt galda spēles un baudīt dažādus mu-
zikālus priekšnesumus. Savukārt Vecpuišu parks 
jau tradicionāli pārtaps par bērnu un jauniešu par-
ku, aicinot iesaistīties radošās darbnīcās un iepa-
zīt zaļo dzīvesveidu. Vienlaikus pilsētā notiks gan 
sportiskas, muzikālas, izklaidējošas, gan arī izglī-
tojošas aktivitātes – suņu sacensības, izbraucieni 
ar laivām Dzirnavu ezeriņā, pludmales volejbola 
turnīrs, “Rimi” Vislatvijas gardo kūku konkurss, 
publiskā ekskursija pa Valmieru un citas aktivitā-
tes. Mazākie svētku dalībnieki varēs atpūsties “An-
nels” piepūšamajās atrakcijās un pārbaudīt savu 
veiklību un atjautību bērnu piedzīvojumu parkā 
“Mazais stiprinieks”. Svētku noslēgumā uzstāsies 
“Slavenais Jersikas orķestris”, solisti Igo Fomins un 
Samanta Tīna un grupa “DaGamba”. Pēc koncerta 
būs balle līdz rīta gaismai, savukārt pusnaktī svēt-
ku salūtā Valmieras debesīs uzziedēs krāšņi uguns-
ziedi.

kocēnu novadā notiks leģendārais florbola 
turnīrs “vaidavas kauss”

Florbola 20. jubilejas gada turpinājumā 1. un 
2. augustā Kocēnu novada Rubenē un Vaidavā 
pēc ilgāka pārtraukuma norisināsies Latvijā pir-
mais divu dienu florbola turnīrs “Vaidavas kauss 

2015”. Tas notiks vienlaikus divās zālēs – vaida-
vas sporta zālē un rubenes sporta namā. Tur-
nīrā aicinātas piedalīties 12 vīriešu un pa pie-
cām sieviešu un veterānu komandām. “Vaida-
vas kausu” organizē biedrības “Kocēnu Sporta 
klubs” un “VFTK VK” sadarbībā ar Kocēnu novada  
domi.



Inčukalna novadā izveidota jauna atpūtas 
vieta pie Gaujas

Inčukalna novadā jūnijā noslēdzās projekts “Ūdens-
tūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes 
attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb “Riverways” – iz-
veidotas un labiekārtotas divas atpūtas vietas Gau-
jas krastos. Tās būs pazīstamas ar nosaukumu “At-
pūtas vieta “vangažu baznīca”” un izvietotas netā-
lu no Vangažu kapiem.

Pašreiz populārākais ūdenstūrisma posms Gaujas 
upē ir no Valmieras līdz Siguldai, taču šā projekta 
rezultātā sakārtota infrastruktūra arī citos posmos, iekārtojot pievilcīgas atpūtas vietas.

ādažu uzņēmēji apvienojušies biedrībā

7. jūlija vakarā kopā sanāca vairāk nekā 30 Ādažu 
uzņēmēju, lai dibinātu biedrību “Ādažu uzņēmēji”. 
Par jaunās biedrības valdes locekļiem ievēlēja Uldi 
Štēbeli, Valēriju Bulānu (SIA “Emerald Baltic”), Uģi 
Dambi (SIA “K Property”), Halforu Krastu (H. Kras-
ta zemnieku saimniecība “Ozolkrasti”), Gati Tauri-
ņu (SIA “Keramserviss”) un Normundu Zviedri (SIA 
“Zviedri”). Jaunās biedrības dalībnieki apstiprināja 
biedrības statūtus, pilnvaras, noteica biedru mak-
su, kā arī jaunās biedrības valdes pirmajā sēdē par 
biedrības priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja uldi 
Štēbeli.

“Man ir prieks, ka Ādažu novada dome ieguvusi 
jaunu, nopietnu sarunu partneri. Jautājumi, kas 
mums kopā jārisina, ir patiešām daudzi un svarīgi,” 
uzskata domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Uz jautājumu, kādēļ uzņēmējiem bijis svarīgi ap-
vienoties, Uldis Štēbelis atbild: “Uzņēmēji domei 
paudīs savu viedokli par jautājumiem, kas tieši skar 
uzņēmēju darbu un ietekmē viņu ikdienu. Uzņēmē-
ju biedrība būs palīgs domei, lai Ādažu rūpniecisko 
un biznesa vidi attīstītu labāk un straujāk.”

LPS NeSASkAņo

VSS699 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi 
iekšējos ūdeņos”, 2. pielikums.

VSS  681 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaug-

stināt sociālo dienestu darba efektivitāti un dar-
binieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā 
esošām personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts 
bērniem ar saskarsmes grūtībām un vardarbī-
bas mazināšana ģimenē” īstenošanas noteikumi”, 
3. pielikums.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4903&document_id=4903
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4902&document_id=4902


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

VSS749 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos 
Nr.674 “Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glāb-
šanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā””

VSS751 – Informatīvais ziņojums “Par elektroener-
ģijas obligātā iepirkuma un subsidētās elektroener-
ģijas nodokļa ietekmi uz siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifiem”

VSS778 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos 
Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai””

VSS750 – Noteikumu projekts “Valsts kapitāla daļu 
un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordināci-
jas institūcijas padomes nolikums”

VSS774 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu “V1224” un “Autoceļš V1224” 
Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā nodošanu Gro-

biņas novada pašvaldības īpašumā”

VSS761 – Likumprojekts “Noziedzīgi iegūtas man-
tas konfiskācijas izpildes likums”

VSS762 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””

VSS764 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 
“Noteikumi par vienoto veselības nozares elektro-
nisko informācijas sistēmu””

VSS769 – Informatīvais ziņojums “Par mežsaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību iz-
veidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības 
praktiskās īstenošanas gaitu periodā no 2013.gada 
līdz 2015.gada pirmajam pusgadam”

VSS770 – Noteikumu projekts “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos 
Nr.178 “Trakumsērgas profilakses un apkarošanas 
kārtība””
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