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AktuALItāteS

Latvijas diasporai veltītā konferencē 
aicina pašvaldības informēt par iespējām 
un pozitīvajiem piemēriem

Cēsīs 23. un 24. jūlijā notika konference “Latvieši 
pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam”, 
kurā piedalījās arī Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) pārstāvji. Konferences darba grupās tika dis-
kutēts par pašvaldību atbalstu saviem novadnie-

kiem ārvalstīs, uzņēmējdarbības veicināšanu kā 
priekšnosacījumu, lai paliktu vai atgrieztos Latvijā, 
kā arī citiem tematiem.

Uzklausot ārvalstīs dzīvojošo un strādājošo Latvijas 
piederīgo viedokļus, izkristalizējās galvenās pašval-
dību iespējas aizbraukušo atgriešanās veicināšanai. 
Balstoties uz pozitīvajiem piemēriem, pašvaldības 
aicinātas apzināt no savas pilsētas vai novada aiz-
braukušos, intensīvāk un personīgāk viņus uzrunāt, 

LPS padomniece Ivita Peipiņa 
iepazīstina ar darba grupas 
secinājumiem par uzņēmējdarbības 
attīstību



informēt par pašvaldībā trūkstošajiem speciālis-
tiem un darba vakancēm, iespēju robežās risināt 
jautājumus par nepieciešamo dzīvojamo fondu, in-
formēt par uzņēmējdarbības uzsākšanai pieejama-
jām telpām, finansējuma piesaistīšanas iespējām, 
kā arī aktīvāk izmantot sociālos tīklus un stāstīt par 
Latvijā notiekošo. Tāpat atzīmēts, ka ir būtiski aiz-
braukušos nevis aicināt “atpakaļ” uz savu pilsētu 
vai novadu, bet gan rosināt virzīties “uz priekšu” 
savas pašvaldības Latvijā virzienā.

eiropas Gada attīstībai Labas gribas 
vēstniece un Latvijas pašvaldību vadītāji 
piedalās Attīstības izglītības un izpratnes 
veicināšanas mācību seminārā Zagrebā

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, 

Ogres novada domes priekšsēdētājs Arturs Man-
gulis, Eiropas gada attīstībai Labas gribas vēstniece 
Mudīte Priede un Amatas novada domes ārējo sa-
karu koordinatore Rita Merca no 22. līdz 24. jūlijam 
Zagrebā (Horvātijā) piedalījās Attīstības izglītības 
un izpratnes veicināšanas mācību seminārā. Mācī-
bu seminārs organizēts LADDER projektā “Vietējās 
pašvaldības kā sadarbības attīstības izpratnes veici-
nāšanas virzītājspēks”.

Projekta mērķis – stiprināt vietējo pašvaldību lomu 
attīstības sadarbībā, izplatot labo praksi un veici-
not sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības 
jautājumiem. Projektā tiks organizētas apmācības 
Latvijas pašvaldībām attīstības izglītības un izprat-
nes veicināšanai, kā arī izsludināts konkurss pašval-
dībām projektu īstenošanai.

Projekta partneri ir ES dalībvalstu pašvaldību aso-
ciācijas, tai skaitā LPS, un pašvaldību asociācijas un 
nevalstiskās organizācijas no attīstības valstīm.



LPS padomniece Ināra Dundure 28. jūlijā piedalī-
sies Ministru kabineta sēdē, kurā tiks skatīts jautā-
jums par jauno pedagogu atalgojuma modeli.

LPS mītnē (Rīgā, M. Pils ielā 1) 4. augustā notiks LPS 
Valdes sēde. Darba kārtība un sīkāka informācija 
drīzumā būs pieejama LPS mājaslapā.

Norvēģijas finanšu instrumenta projekta 
“Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
sanāksme Jelgavā

Norvēģijas finanšu instrumenta projektā “Lietpra-
tīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” aicinām uz T3-2 apakštīkla “Pašvaldību 
mājokļu politika – sociālās politikas un infrastruk-
tūras politikas sinerģija” rīko sanāksmi 5. augustā 
Jelgavā. Sanāksmes norises vieta – Jelgavas novada 
pašvaldības 5. stāva sēžu zāle (Pasta ielā 37 Jelgavā).

Sanāksmes darba kārtība – Infolapas 1. pielikumā.

ŠoNeDēļ uN turPmāk

INformācIJA No LPS PārStāvNIecīBAS BrISeLē

reģionu komiteja aicina pašvaldības 
izteikt viedokli par Pilsētu mēru paktu
Eiropas Reģionu komiteja aicina pašvaldības iesais-
tīties un līdz 23. septembrim aizpildīt aptauju par 
Pilsētu mēru paktu! Iegūtā informācija būs ļoti bū-
tiska turpmākajā Eiropas Komisijas darbā, veidojot 

nākotnes klimata un enerģijas politiku! Tāpat ap-
taujas rezultāti tiks ņemti vērā, gatavojot Reģionu 
komitejas atzinumu par minēto jautājumu. Aptau-
jas aizpildīšana aizņems 8–10 minūtes laika.

Aptauju varat aizpildīt šajā tīmekļa vietnē: https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CovenantofMayors
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4913&document_id=4913


Pilsētu mēru paktu patlaban parakstījušas jau gan-
drīz 6500 pašvaldības, apņemoties līdz 2020. ga-
dam samazināt CO2 emisijas par aptuveni 28%. 
Savukārt 2014. gada oktobrī Eiropas Savienība (ES) 
apņēmās sasniegt jaunu mērķi – līdz 2030. gadam 
samazināt CO2 emisijas līdz 40%. Lai, veidojot jau-
no klimata un enerģijas politiku, tiktu ņemti vērā 
dažādu ieinteresēto pušu viedokļi, Eiropas Komisija 
izveidojusi šo aptauju.

Saistībā ar Pilsētu mēru paktu Eiropas Komisija iz-
veidojusi arī paralēlu iniciatīvu “mēri pielāgojas” 
(”Mayors Adapt”), lai mudinātu pašvaldības īste-
not aktivitātes, pielāgojoties klimata pārmaiņām. 
Abu iniciatīvu – Pilsētu mēru pakta un “Mēri pie-
lāgojas” – mērķis ir atbalstīt pašvaldību centienus 
īstenot saskaņotas aktivitātes klimata pārmaiņu 
pielāgošanās jomā. Iniciatīvā “Mēri pielāgojas” 
patlaban iesaistījušās gandrīz 200 Eiropas pilsētu.

Patlaban no Latvijas pievienojies tikai Valkas no-
vads, tāpēc arī citas Latvijas pašvaldības, kuras ie-
interesētas klimata un enerģijas jautājumos, aicinā-
tas apsvērt iespēju iesaistīties. Parakstot iniciatīvu, 
pašvaldība brīvprātīgi apņemas veicināt ES pielāgo-

šanās klimata pārmaiņām mērķa sasniegšanu, saga-
tavojot visaptverošu vietējo pielāgošanās stratēģiju 
un/vai integrējot pielāgošanās klimata pārmaiņām 
aktivitātes pašvaldības jau izstrādātajos attīstības 
plānos, tādējādi apliecinot savu ilgtermiņa plānoša-
nu un vēlmi investēt klimata pārmaiņu jomā. Vairāk 
informācijas par “Mēri pielāgojas” atradīsiet šajā tī-
mekļa vietnē: http://mayors-adapt.eu/.

Interesanti, ka 15. oktobrī Briselē norisināsies Pil-
sētas mēru pakta parakstīšanas ceremonija, kurā 
tiks uzsākta arī jaunā Pilsētas mēru pakta iniciatī-
va. Augsta līmeņa parakstīšanas ceremonija norisi-
nāsies “Atvērtajās dienās” un apliecinās nozīmīgo 
pašvaldību lomu enerģijas pārejas jomā un cīņā 
pret klimata pārmaiņām. Reģistrācija šim augsta lī-
meņa pasākumam sāksies 3. augustā Pilsētas mēru 
pakta mājaslapā (www.eumayors.eu), kad arī atra-
dīsiet vairāk informācijas par šo pasākumu. Reģis-
trēšanās pasākumam ir obligāta, un ielūgumi nav 
nododami citām personām; vietu skaits ceremoni-
jā ir ierobežots!

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ProJektI, koNkurSI, SemINārI, fINANSēJumS, PASākumI

cēsīs notiks seminārs “Iespējas 
uzņēmējiem un uzņēmējdarbības 
attīstībai jaunajā eS fondu plānošanas 
periodā 2014.–2020. gadam

Ceturtdien, 6. augustā, Cēsīs, Radošo industriju 
pop-up birojā Lielajā Skolas ielā 6, plkst. 13:00–
16:00 notiks informatīvs seminārs “Iespējas uzņē-
mējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES 
fondu plānošanas periodā 2014.–2020. gadam: 
pārrobežu sadarbības programmas, Ekonomikas 

ministrijas plānotais atbalsts, CFLA un ALTUM”. 
Ikviens interesents varēs uzzināt vairāk par Igauni-
jas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmu un 
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbī-
bas programmu un citiem jautājumiem.

Informatīvajā seminārā piedalīties aicināti mazo 
un vidējo uzņēmumu pārstāvji, kā arī iestādes, uz-
ņēmumi un organizācijas, kas atbalsta un veicina 
uzņēmējdarbības attīstību, organizējot kursus, ap-
mācības, pieredzes nodošanu biznesa uzsākšanai 
un izaugsmes treniņus esošajiem vai topošajiem 
uzņēmējiem.

Dalība seminārā ir bez maksas. Informatīvajam se-
mināram lūgums pieteikties līdz 6. augstam, reģis-
trējoties šeit.

http://mayors-adapt.eu/
http://www.eumayors.eu
http://goo.gl/forms/uLNJggzKh1
http://goo.gl/forms/uLNJggzKh1


tiek izsludināts projektu konkurss 
vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” 
aktivitātē “Sabiedrības informēšana 
par atbildīgu dzīvesveidu tv un radio 
raidījumos”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija iz-
sludina projektu konkursu vadlīnijas “Atbildīgs dzī-
vesveids” aktivitātē “Sabiedrības informēšana par 
atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos”.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pro-
jektus, kuros tiek veicināta sabiedrības informēša-
na un izglītošana par atbildīgu dzīvesveidu, vides 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību 
saglabāšanas nepieciešamību. Projektu iesniegša-
nas termiņš: 20.–31.07.2015. Konkursā pieejamais 
finansējums no fonda līdzekļiem: 120 000 eiro. 
Plašāka informācija šeit: http://esfinanses.lv/lv/a/
lapa/jaunumi/16536/.

Liepāja tuvojas eiropas Sporta pilsētas 
titulam

Eiropas Sporta pilsētu asociācijas (ESPA) delegācija 
Liepājā tikās ar pašvaldības pārstāvjiem un iepazi-
nās ar Liepājas sporta infrastruktūru, kā arī pēdē-
jos gados paveikto sporta nozares attīstībā, lai iz-
vērtētu Liepājas atbilstību Eiropas Sporta pilsētas 
nosaukumam. Liepāja ir pieteikta titulam “Eiropas 
sporta pilsēta 2016”, kuru ik gadu piešķir ESPA žūri-
jas komisija. Eiropas Sporta pilsētas titulu var vien-

laikus piešķirt vairākām pilsētām, kurās iedzīvotāju 
skaits ir no 25 000 līdz 500 000. Liepājas pašval-
dības Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš at-
zina, ka ir pateicīgs par iespēju Liepājai mēroties 
ar citām Eiropas pilsētām sporta jomā: “Mēs to 
uztvērām kā lielisku iespēju izvērtēt mūsu sasnieg-
to gan sporta infrastruktūras, gan arī pasākumu 
kvalitātes un iespēju ziņā.” Kā preses konferencē 
informēja ESPA prezidents Džans frančesko Lupa-
telli, Liepāja ir pārsteigusi ar sporta dzīves dažādī-
bu un iespējām ne tikai rīkot starptautiskus augsta 

NovADu uN PILSētu vēStIS

http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16536/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16536/


līmeņa čempionātus, bet arī pašiem iedzīvotājiem 
dzīvot aktīvu dzīvesveidu. Tuvāko divu nedēļu lai-
kā Briselē notiks informācijas apkopošana, un pēc 
tam tiks pieņemts lēmums, vai piešķirt Liepājai Ei-
ropas Sporta pilsētas nosaukumu. 

ESPA ģenerālsekretārs Hugo Alonso preses konfe-
rencē norādīja, ka pilsētas izvērtē pēc dažādiem 
kritērijiem – gan pēc līdzšinējā investīciju apjoma 
sporta infrastruktūrā, gan arī pašvaldības budžetā 
sportam atvēlētās naudas īpatsvara. No pilsētas bu-
džeta sporta nozarei tiek atvēlēts ap 7%, kas salīdzi-
nājumā ar vidēji 2% citās Eiropas pilsētās ir augsts 
rādītājs. “Statistika rāda, ka 50% Liepājas iedzīvotā-
ju ikdienā ir aktīvs dzīvesveids, turpretī Eiropā vidēji 
tas ir ap 20% iedzīvotāju. Mūs ļoti pārsteidza arī pil-
sētas veloceliņu tīkls, kas ļauj iedzīvotājiem pārvie-

toties jebkur – gan braukt uz darbu un skolu, gan 
atpūsties un būt aktīviem,” pauda H. Alonso.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, 
kultūras un sporta jautājumos vilnis vitkovskis at-
zina, ka asociācijas delegācija Liepājā ieradusies lai-
kā, kad visa pilsētas dzīve ir ļoti piesātināta ar spor-
ta norisēm – notiek gan tradicionālais Liepājas pus-
maratons, gan Deivisa kausa izcīņa Jūrmalas parka 
tenisa kortos, gan arī spēkavīru čempionāts plud-
malē un starptautiskais amatieru hokeja turnīrs. 
“Šie visi pasākumi bija ieplānoti jau krietni iepriekš, 
kad par delegācijas ierašanos vēl nekas nebija zi-
nāms. Taču šī sakritība labi parādīja, cik daudzpusī-
ga un piesātināta ir Liepājas sporta dzīve,” norādīja 
V. Vitkovskis, kurš pats preses konferencē bija iera-
dies tieši pēc pusmaratona noskriešanas.

Puse “Liepājas enerģijas” objektu 
skaitītāju mērījumus nolasa attālināti

SIA “Liepājas enerģija” savas darbības desmitajā 
gadā var lepoties ar to, ka 50% centralizētajai sil-
tumapgādei pieslēgto pilsētas namu uzstādītas 
attālinātās skaitītāju mērījumu nolasīšanas sistē-
mas “Metlink” ierīces, kas ļauj tiešsaistē sekot lī-

dzi siltumenerģijas patēriņam, temperatūrai un 
citiem tehniskajiem raksturlielumiem. Vasaras 
mēnešos tiek turpināta mērierīču uzstādīšana, un 
uzņēmums plāno, ka līdz ar jaunās apkures sezo-
nas sākumu attālināta mērījumu nolasīšana notiks 
lielākajā daļā uzņēmuma objektu. “Liepājas ener-
ģijas” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs no-
rāda: “Investīcijas telemetrijas sistēmas ieviešanā 



ir ne vien ieguldījums mūsu darbības pilnveidē, 
piemēram, samazinot siltuma zudumus kopīgajos 
siltumtīklos vai savlaicīgi novēršot tīklu bojājumus, 
bet arī atbalsts Liepājas namu apsaimniekotājiem, 
kuriem nodrošinām pieeju telemetrijas pakalpoju-
ma rādījumiem.”

Šobrīd ar piekļuvi sistēmas datiem nodrošināti 50 
pilsētas namu apsaimniekotāju, kuriem ir iespēja 
sekot līdzi kopumā aptuveni 350 namu siltumener-

ģijas lietojuma rādījumiem. Liepājas pilsētas lielā-
kie namu apsaimniekotāji un biedrības atzinīgi vēr-
tē telemetrijas iespējas, jo sistēma ne vien ļauj ie-
gūt tūlītējus un precīzus datus par temperatūru un 
patērēto siltumenerģiju, bet arī novērš cilvēciskās 
kļūdas faktoru, iedzīvotājiem iesniedzot ikmēneša 
skaitītāju rādījumus, kā arī izslēdz nesankcionētu 
darbību iespējamību, jo ierīce norāda uz jebkuriem 
mēģinājumiem manuāli izmainīt skaitītāja rādīju-
mus. 

kuldīgas novada dome iestāsies 
organizācijā “mēri mieram”

23. jūlijā Kuldīgas novada domes deputāti ārkārtas 
sēdē nolēma iestāties organizācijā “Mēri mieram” 
(Mayors for Peace). Pašvaldību organizācijā pār-
stāvēs Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa. Iestāties nevalstiskajā organizācijā “Mēri 
mieram” Kuldīgas kolēģus uzaicināja Frongnas paš-

valdības (Norvēģijā) vadītājs un organizācijas “Mēri 
mieram” viceprezidents Tūre Vestbijs. Organizācija 
izveidota 1982. gadā pēc Japānas pilsētu Hirosimas 
un Nagasaki iniciatīvas, lai uzturētu mieru pasau-
lē ar dažādu valstu pilsētu solidaritātes palīdzību 
un mudinātu atteikties no kodolieročiem. Šai or-
ganizācijai pievienojušās gandrīz 7000 pilsētu un 
to mēru 160 valstīs. Dalības maksa organizācijā ir 
15 eiro gadā.

Ķekavas novadu turpmāk vadīs Andis 
Damlics

Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē 23. jūlijā 
par jauno Ķekavas novada domes priekšsēdētāju 
tika ievēlēts Andis Damlics no partijas “Reģionu 
alianse”. Ārkārtas sēdē no 17 deputātiem piedalī-
jās 16, un atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem 
tika balsots par diviem domes priekšsēdētāja kan-
didātiem – Andi Damlicu un līdzšinējo priekšsē-
dētāju Valtu Variku. Par Anda Damlica ievēlēšanu 
domes priekšsēdētāja amatā balsoja 10 deputāti. 
A. Damlics līdz šim vadīja Ķekavas novada domes 
Saimniecisko lietu komiteju, pirms tam bijis lidos-

tas “Rīga” valdes 
loceklis, kā arī 
strādājis Ķekavas 
novada pašval-
dības izpilddi-
rektora amatā. 
A. Damlics aicinā-
ja kolēģus atvēlēt 
viņam tradicionā-
lās simts dienas, 
lai viņš varētu ie-
pazīties ar domes 
darbu un runāt 
jau par konkrētu darbības programmu.



Jēkabpils novadā īsteno projektus, 
daudzinot mūsu literāro dižgaru vārdus

Jēkabpils novada pašvaldība jūnijā sāka īstenot a/s 
“Latvijas valsts meži” atbalstītās “Zemgales kultū-
ras programmas 2015” līdzfinansēto projektu “Pa 
Jēkabpils novada literāro dižgaru bērnības takām”. 
(foto Jēkabpils nov.Dmitrijeva; 400 KB) Projekta va-
dītāja Gunta Dimitrijeva stāsta: “Projekts veicina 
Sēlijas un visas Zemgales specifiskā kultūras man-
tojuma daudzveidības saglabāšanu vienota Zem-
gales tēla tapšanā un attīstībā. Paredzētas trīs ak-
tivitātes – gleznošanas plenērs, virtuāla maršruta 
izveide, projekta vadība un publicitāte. Pašvaldība 
līdztekus īsteno vēl vienu VKKF līdzfinansētu projek-
tu “Rakstnieka Aleksandra Grīna literārā mantoju-
ma saglabāšana un pieejamības uzlabošana Jēkab-
pils novadā”. Plānots iegādāties militāro formas-
tērpu un manekenu, 15. augustā Kalna pagastā or-
ganizēt A. Grīna 120. dzimšanas dienai veltītu pa-
sākumu. Tajā piedalīsies aktieris Artis Robežnieks, 
prozaiķe Māra Svīre, ģenerālis Juris Vectirāns, Ze-
messardzes ansamblis “Junda”, Viesītes pūtēju or-

ķestris. Arī paši 
vietējie ļaudis 
pūlas uzturēt 
dižgaru piemi-
ņu un populari-
zēt viņu atstāto 
literāro man-
tojumu. Tiek 
veidota izstā-
de par A. Grī-
nu, gatavots 
i n f o r m a t ī v s 
materiāls, vei-
dota fotoga-
lerija, plānots 
uzlabot pie-
miņas telpas 
a p r ī ko j u m u . 
2015. gads Lat-
vijā ir bagāts 
ar Rainim un 
Aspazijai veltītiem pasākumiem, mūsu pienākums 
ir atgādināt arī par novadnieka A. Grīna jubileju.”

No 13. līdz 17. jūlijam Jēkabpils novada 
Dunavā notika gleznošanas plenērs 
“Jauno talantu dienas”.

Tajā piedalījās desmit Daugavpils dizaina un māk-
slas vidusskolas “Saules skola” audzēkņu vecumā 
no 9 līdz 15 gadiem. Plenēra mērķis bija popula-
rizēt Jēkabpils novadā dzimušos literātus Raini, 
J. Akurateru un A. Grīnu, uzlabot pieejamību viņu 
bērnības vietām un atstātajam literārajam manto-
jumam, iesaistot arī bērnus un jauniešus. Plenēru 
organizēja Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā 
ar Dunavas kultūras nama vadītāju Anitu Ozoliņu, 
jaunos māksliniekus vadīja “Saules skolas” skolotā-
ja Ieva Reitāle.

Plenēra pirmajā dienā dalībnieki devās pa Raiņa 
dzimtajām vietām Tadenavā, kur bibliotēkas vadī-
tājas Ainas Timofejevas vadībā viesojās Raiņa pie-
miņas istabā, apskatīja piemiņas akmeni un kādrei-
zējo pirts vietu. Bērni ne tikai aizrautīgi skatījās un 
klausījās, bet arī radīja skices gleznām. Vakarpusē, 

atgriezušies Dunavā, bērni ķērās pie darbu īste-
nošanas. Līdzīgi tika pavadītas arī divas nākamās 
dienas, izstaigājot J. Akuratera un A. Grīna bērnī-
bas takas Ābeļu un Kalna pagastā. Ābeļos skolotājs 
Arnolds Jakubovskis iepazīstināja ar Jāņa Akuratera 
biogrāfiju un piemiņas akmeni, bet Kalna pagastā 
vēsturnieks Aigars Pērkons pastāstīja par Aleksan-
dra Grīna dzīves gaitām, iepazīstināja ar izveidoto 
piemiņas vietu “Aleksandra Grīna parks”. Jaunieši 
aplūkoja rakstnieka vecāku māju, kā arī pabija pie 
Klaucānu un Priekulānu ezera, kur pirmo reizi ie-
raudzīja peldošo ezerriekstu. Ceturtdien notika ra-
došā darbnīca, bet piektdien no rīta darbi jau tika 
likti rāmīšos un sagatavoti izstādei. Kopumā tapa 
30 gleznu, 20 palika izstādē Dunavā, bet katrs no 
jaunajiem māksliniekiem tika pie sava darba par 
piemiņu notikušajam plenēram.

Plenērs noslēdzās ar koncertu, kurā uzstājās Duna-
vas kultūras nama un Zasas pagasta pašdarbnieki. 
Tika atklāta arī nedēļas laikā tapušo gleznu izstāde, 
kuru vēlāk varēs apskatīt citos novada pagastos.



Daugavpils novadā – aviošovs “Asti gaisā”

12. jūlijā Grīvas lidlaukā notika Kalkūnes pagasta 
centrālais gada pasākums – trešais aviācijas festi-
vāls “Asti gaisā!”, kas šogad pulcēja ap 3000 skatī-
tāju. Tajā popularizē dažādus lidojošus objektus – 
gaisa pūķus, lidaparātu modeļus, deltaplānus –, kā 
arī piedāvā Nacionālo bruņoto spēku lidaparātu un 
izpletņlēcēju demonstrējumus. Ar lielu interesi gan 
lieli, gan mazi izmantoja iespēju nofotografēties un 
iekāpt lidaparātos.

Festivālu atklāja ar ziepju burbuļu “flešmobu”. 
Skatītāji varēja baudīt kultūras programmu uz di-
vām skatuvēm, apvienojot tautisko romantismu ar 
mūsdienu garšu. Skatītājus priecēja folkloras kopa 

“Rožupes vīri” no Līvāniem, breika grupa “Factory 
Kings”, Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansam-
blis “Pērles”, bērnu moderno deju kolektīvs “Vivat, 
Kalkūne!” un citi pašdarbnieki. Svētku koncertu ar 
tautā iemīļotām dziesmām sniedza Latvijas estrā-
des leģenda Žoržs Siksna.

Festivāla turpinājumā viesiem bija iespēja vizināties 
uz zirgiem, ponijiem un pat uz buļļa, jo ar dzīvnieku 
paraugdemonstrējumiem uzstājās ciemiņi no Rēzek-
nes novada Kaunatas pagasta zemnieku saimniecī-
bas “Rudo kumeļu pauguri”. Gan bērni, gan pieau-
gušie laida gaisa pūķus, ko turpat varēja izgatavot 
radošajās darbnīcās un piedalīties gaisa pūķu parā-
dē. Labākā pūķa īpašnieks ieguva galveno balvu – ģi-
menes lidojumu ar lidmašīnu virs Kalkūnes pagasta.

Daugavpils gatavojas apkures sezonai

Uzņēmumā “Daugavpils siltumtīkli” pirms jaunās 
apkures sezonas tiek veikti tehniskie pasākumi, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu siltumenerģijas padevi. 
Hidrauliskās pārbaudes laikā Ķīmiķu mikrorajonā 
bija divi pārrāvumi, bet pilsētas centrā caurules 
plīsa septiņas reizes. Tas vēlreiz apstiprina to, ka 
vecie tīkli jānomaina. Šobrīd tiek rekonstruēts 
posms 600 metru garumā. Šovasar tiks atjauno-
ti siltumtīkli Ģimnāzijas, Parādes un Sakņu ielā. 
Centrā tas ir pēdējais nerekonstruētais maģistrālo 

siltumtīklu posms, dažās vietās caurules ieliktas 
pirms 50 gadiem. Projektu ar Eiropas Kohēzijas 
fonda līdzfinansējumu veic Rīgas kompānija “Lok-
širs”.

Plānots, ka siltumenerģijas zudumi gadā samazi-
nāsies par vairāk nekā tūkstoš megavatstundām, 
kas ļaus ieekonomēt aptuveni 48–49 tūkstošus 
eiro gadā. Pagājušā gada jūlijā Daugavpilī 
1 megavatstunda maksāja 59,8 eiro. Šā gada jūli-
jā – 52,8 eiro. Tas nozīmē, ka tarifs ir reāli samazi-
nājies par 13%.



turpinās rēzeknes olimpiskā centra 
būvniecība

Rēzeknes Olimpiskā centra būvniecība tuvojas 
finiša taisnei. Atgādinām, ka sporta kompleksu 
paredzēts izbūvēt trijās kārtās. Pērn tika īsteno-
ta projekta pirmā kārta – 2014. gada 18. oktobrī 
Rēzeknē svinīgi atklāja jaunākās paaudzes māk-
slīgā seguma futbola laukumu, kurš nodots SIA 
“Olimpiskais centrs Rēzekne” rīcībā. Otrajā kārtā 
paredzēta viesnīcas izveide (ēkas renovācija), un 
trešajā projekta kārtā – sporta arēnas būvnie-

cība. 2014. gada decembrī Saeimas Budžeta un 
finanšu komisija atbalstīja priekšlikumu piešķirt 
700 000 eiro olimpiskā centra būvniecībai Rēzek-
nē, taču tā ir tikai trešdaļa no Olimpiskā centra 
“Rēzekne” viesnīcas būvniecībai nepieciešamās 
summas. Lai pabeigtu objektu, Rēzeknes pilsētas 
domes deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 1,4 miljonu eiro apmērā. SIA “Olimpiskais 
centrs Rēzekne” valdes loceklis vladimirs Bog-
danovs informēja: nākamgad būs nepieciešami 
līdzekļi trešās kārtas īstenošanai, tāpēc jācer uz 
Finanšu ministrijas atbalstu.



8. augustā mārupes novada 90 gadu 
jubilejas svētki!
Novada 90 gadi mārupē tiek atzīmēti visa gada 
garumā, bet svētku kulminācija gaidāma 8. au-
gustā, kad norisināsies novada svētki “mārupe – 
manas mājas” ar plašu kultūras un aktīvās atpūtas 
programmu.

Galvenā svinību norises vieta būs Jaunmārupes 
ciems, kur svētki ar ūdens un gaismu izrādi “Mirkli 
pirms…” tiks ieskandināti jau 7. augusta pusnaktī.

8. augusta dienā pēc svētku atklāšanas pulksten 
11.00 Jaunmārupes pļavā pie ūdenstorņa gaidāms 
Ditas Balčus teātris ar jautru muzikālu un izglīto-
jošu piedzīvojumu izrādi bērniem “Kas par traku, 
tas par traku”, Liepājas cirka izrāde pieaugušajiem 
un visiem pārējiem “Sanāciet, sanāciet”, koncerts 
bērniem “Mārupē mākoņi mirdz” un grupas “Mu-
siqq” uzstāšanās. Jauniešiem darbosies multime-
diālā mākslas un elektroniskās mūzikas skatuve 
“Zvaigžņu teritorija” ar iespēju līdzdarboties, BMX 
paraugdemonstrējumiem un radošajām darbnī-
cām. Savukārt seniori būs gaidīti deju placī “Mīnus 
90 gadi!”.

Visas dienas garumā darbosies mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš, norisināsies Mārupes gardumu 

degustācijas un tiks vārīts lielais zupas katls.

Latviešu dievības Māras vārds jau izsenis ieausts 
novada nosaukumā, tāpēc apmeklētājiem būs ie-
spēja vērot arī sešus metrus augstas vides instalā-
cijas – uguns skulptūras “Māras koks” – tapšanu.

Novada svētku dienā azartisku sajūtu cienītāji va-
rēs startēt auto orientēšanās sacensībās “Iepazīsti 
novadu” un piedalīties Marupe Wake Park olim-
piskajās spēlēs – veikbordā, SUPošanā, volejbolā, 
golfā u.c. Šajā dienā norisināsies arī Mārupes ri-
teņbraukšanas svētki un sacensību seriāla “Baltais 
Cerību kauss 2015” 7. posms. Vakarā no pulksten 
18.00 uz lielās skatuves koncertēs grupa “Pērkons”, 
kā arī skatuves mākslinieki Žoržs Siksna, Viktors 
Lapčenoks, Roberto Meloni, Sabīne Berezina, Māra 
Zustrupa, Katrīna Bindere, Liene Greifāne un Ira 
Krauja-Dūduma.

Svētku vakara programmas centrālais notikums 
būs koncertuzvedums “Mārupe – Mājas” novada 
tautas mākslinieku – dejotāju, koristu un aktieru – 
izpildījumā pulksten 21.00. Noslēgumā, protams, 
būs salūts un zaļumballe ar grupām “Galaktika” un 
“Credo”.

Uz Mārupes novada svētkiem mīļi gaidīti arī ciemi-
ņi no citiem novadiem! 

VSS-710 – Par plāna projektu “Pieaugušo izglītības 
pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015.–2020.”, 
2. pielikums.

VSS-698 – Par rīcības plānu Ģimenes valsts politi-
kas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenoša-
nai 2015.–2017. gadā, 3. pielikums.

VSS-487 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2014. gada 11. februāra noteiku-
mos nr. 95 “Noteikumi par nodokļu un citu mak-
sājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu 
tehniskajām prasībām””, 4. pielikums.

LPS NeSASkAņo
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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

VSS-789 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

VSS-780 – Noteikumu projekts “Ar radiācijas drošī-
bu saistīto būvju būvnoteikumi”

VSS-781 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas””

VSS-798 – Noteikumu projekts “Noteikumi par sveš-

valodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās 
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas 
testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” 

VSS-779 – Noteikumu projekts “Noteikumi par rūp-
niecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska 
samazināšanas pasākumiem”

VSS-796 – Noteikumu projekts “Vienošanās par 
Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-
2020.gadam pārvaldības, finanšu un kontroles sis-
tēmām”
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