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AktuALitāteS

Vienoto klientu apkalpošanas centru 
izveidei pieteikušās 59 pašvaldības

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) ir saņēmusi 59 pašvaldību pieteikumus 
par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpoša-
nas centru izveidošanu tajās.

Pieteikumus atsūtījuši 48 novadu nozīmes attīstības 
centri: Aglonas, Alojas, Alsungas, Amatas, Auces, 
Ādažu, Baltinavas, Beverīnas, Brocēnu, Carnikavas, 
Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dundagas, 
Grobiņas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Jelga-
vas, Kocēnu, Ķekavas, Lielvārdes, Lubānas, Naukšē-
nu, Neretas, Nīcas, Ozolnieku, Pārgaujas, Pļaviņu, 
Raunas, Riebiņu, Rojas, Rucavas, Rugāju, Rundāles, 
Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Skrundas, Stopi-
ņu, Strenču, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu, Viesī-
tes, Viļakas un Viļānu novada pašvaldība.

Šie pieteikumi jau ir izvērtēti, un tiek gatavoti rīko-
jumi par dotācijas piešķiršanu un līgumi. Saņemti 
arī pieteikumi no 11 reģionālas nozīmes attīstības 
centriem: no Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Krāslavas, 
Kuldīgas, Limbažu, Madonas, Siguldas, Smiltenes, 
Talsu un Tukuma novada pašvaldības.

VARAM plāno tuvākajās divās nedēļās organizēt 
vizīti katrā reģionālas nozīmes attīstības centrā, ie-

pazīstoties ar pašvaldību redzējumu vienotā KAC 
darbībai.

Noslēdz pirmo līgumu par jaunā eS fondu 
perioda projekta īstenošanu

Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA) ir noslēgušas vienošanos 
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdz-
finansēta projekta īstenošanu. Tādējādi aizsarg
dambja pārbūve Ogres pilsētā ar ERAF līdzfinan-
sējumu ir pirmais projekts, kas apstiprināts 2014.–
2020. gada plānošanas periodā.

Līgums ar Ogres novada domi ir pirmais elektronis-
ki parakstītais šāda veida dokuments par Eiropas 
Savienības (ES) fondu projekta īstenošanu. Veici-
not dokumentu elektronisku apriti, jaunajā 2014.–
2020. gada ES fondu plānošanas periodā tādējādi 
tiek vienkāršota fondu administrēšanas sistēma un 
ieviesta ekohēzija.

CFLA direktore Anita krūmiņa: “Noslēgtais līgums 
par ERAF projekta īstenošanu Ogrē ir atskaites 
punkts brīdim, kad jaunais plānošanas periods ir 



uzskatāms par pilnvērtīgi uzsāktu. Kopš brīža, kad 
uzsākām pirmo atlasi šim projektam, esam izslu-
dinājuši vēl septiņas projektu iesniegumu atlases 
satiksmes infrastruktūras, labklājības un nodarbi-
nātības jomās. Pozitīvi, ka varam sajust arī ieguvu-
mus, ko sniedz dokumentu elektroniska aprite: lī-
gumu ir iespējams parakstīt vienas dienas laikā bez 
nepieciešamības finansējuma saņēmējam ierasties 
pie mums klātienē vai ilgstošas līguma dokumentā-
cijas aprites starp iestādēm. Ceru, ka elektroniskās 
dokumentu apmaiņas priekšrocības pozitīvi vērtēs 
arī citi finansējuma saņēmēji.”

Lai novērstu plūdu un krasta erozijas risku apdrau-
dējumu Ogres novada teritorijā, Ogrē rekonstruē 
neapplūstošo aizsargdambi. No ERAF paredzēts fi-
nansēt 85% no attiecināmajām izmaksām, kas pār-
sniedz 1,23 miljonus eiro.

Aizsargdambja rekonstrukcija sākta 2014. gadā, 
un projekts tiek īstenots ES fondu pamata plāno-
šanas dokumenta “Darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku ap-
draudējumu pilsētu teritorijās”” pirmajā atlases 
kārtā. Atlases nolikums un cita informācija pieeja-
ma CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/esfon-
di20142020/izsludinatasatlases/.

ES fondu vadībā CFLA par prioritāti ir izvirzījusi ie-
spēju visu ar projekta īstenošanu saistītās doku-
mentācijas apriti organizēt elektroniski, tādējādi 
nodrošinot Eiropas Komisijas aizsāktās ekohēzi-
jas ieviešanu. Jau kopš 2012. gada CFLA klientiem 
ir pieejama vadības informācijas sistēmas ārējā 
vide, kur ES fondu projektu īstenotāji var iesniegt 
dokumentus un sekot līdzi to statusam savā pro-
jektā. Jaunā 2014.–2020. gada ES fondu plānoša-
nas perioda vajadzībām CFLA vadības informācijas 
sistēmu papildina, lai projektu iesniedzējiem un fi-
nansējuma saņēmējiem nodrošinātu pilnu epakal-
pojumu klāstu, jau sākot ar projekta iesniegumu, – 
sākoties atklātajām projektu atlasēm, to varēs ie-
sniegt evidē jeb pašapkalpošanās portālā. Klientu 
apkalpošanas centrā varēs saņemt atbalstu elek-
troniskās projektu vadības sistēmas izmantošanā.

ŠoNedēļ uN turPmāk

Notiks LPS Valdes sēde

4. augustā plkst. 10.00–12.30 Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) mītnē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1) no-
tiks LPS Valdes sēde.

darba kārtībā:
1. Par LPS Domes sēdi un darba kārtību (ziņo: 
LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis).
2. 2014.–2020. gada ES fondu plānošanas pe-
rioda SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas” aktivitāšu atbal-
sta iespējas (ziņo: VARAM pārstāvji un LPS padom-
niece G. Lukstiņa).
3. Pedagogu atalgojuma ietekme uz pašvaldī-
bu budžetiem (ziņo: LPS padomniece I. Dundure).
4. Par humanitārās palīdzības sniegšanu Uk-
rainai (ziņo: LPS padomnieks E. Bartkevičs).
5. Dažādi.

LPS reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

11. augustā plkst. 13.00 LPS mītnē notiks LPS Re-
ģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

darba kārtībā:
1. Par aktualitātēm ES fondu Darbības pro
grammas stratēģiskajos atbalsta mērķos (SAM) un 
Rīcības programmas zivsaimniecības un lauksaim-
niecības attīstībai 2014.–2020. gadam aktivitātēs 
(ziņo: Andra Feldmane, Gunta Lukstiņa, Ivita Peipi-
ņa, Sniedze Sproģe, LPS padomnieces).
2. Par LDDK pētījumu “Uzņēmējdarbība reģio-
nos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja” 
(ievadvārdi: LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelso-
ne; ziņo: pētnieki Gints Klāsons un Uldis Spuriņš).
3. Diskusija par uzņēmējdarbību reģionos un 
iespējām pašvaldībām atbalstīt uzņēmējus (disku-
siju vada: LPS padomniece uzņēmējdarbības jautā-
jumos Andra Feldmane).
4. Dažādi.

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/
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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 T32 apakštīkla “Pašval-
dību mājokļu politika – sociālās politikas un infra-
struktūras politikas sinerģija” sanāksmi 5. augustā 
Jelgavā, Jelgavas novada pašvaldības 5. stāva sēžu 
zālē (Pasta ielā 37 Jelgavā).

CFLA izsludina atlasi eiropas Sociālā fonda 
projektam par subsidēto darbvietu izveidi 
bezdarbniekiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosūtījusi 
uzaicinājumu Nodarbinātības valsts aģentūrai ie-
sniegt pieteikumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) fi-
nansējuma saņemšanai subsidēto darbvietu izvei-
dei bezdarbniekiem. 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā šim mērķim no ESF paredzēti vairāk nekā 
24 miljoni eiro.

Lai veicinātu nelabvēlīgākā situācijā esošo bez-
darbnieku un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sa-
biedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, 2014.–
2020. gada plānošanas periodā paredzēts izveidot 
vairāk nekā 4500 subsidētu darbvietu.

ESF līdzfinansējums paredzēts daļējai darba algu 
apmaksai, transporta un dzīvesvietas izdevumu 
segšanai. Tāpat līdzekļi tiks piešķirti darba vietu ie-
kārtošanai, veselības pārbaudēm un nepieciešamo 
speciālistu, piemēram, surdotulku vai atbalsta per-
sonu, piesaistei gadījumos, kad darbā tiek pieņem-
ti cilvēki ar invaliditāti.

No ESF plānots segt līdz pat 85% projekta izmaksu: 
specifiskā atbalsta mērķa pasākumam plānotais ko-
pējais attiecināmais finansējums ir 29 205 260 eiro, 
tai skaitā ESF finansējums – 24 824 471 eiro, valsts 
budžeta finansējums – 2 625 393 eiro un privātais 
līdzfinansējums – 1 755 396 eiro.

Subsidēto darbvietu izveide bezdarbniekiem pa-
redzēta ES fondu pamata plānošanas dokumenta 
“Darbības programma “Izaugsme un nodarbinā-
tība”” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļau-
šanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākumā “Subsidētās 
darbvietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bez-
darbniekiem””.

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

Nodarbinātības valsts aģentūrā, kas īsteno valsts 
politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnie-
ku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto 
personu atbalsta jomā, projekta iesniegumu var ie-
sniegt no 22. jūlija līdz 21. augustam.

ProJekti, koNkurSi, SemiNāri, FiNANSēJumS, PASākumi

“Altum” sniegs atbalstu inkubācijas 
pakalpojumu priekšfinansēšanai

28. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas 
ministrijas rosinātos grozījumus biznesa inkubato-
ru programmā, nosakot, ka šajā aktivitātē komer-
santi, kas darbojas biznesa inkubatorā, var saņemt 
arī aizdevumu no akciju sabiedrības “Attīstības fi-
nanšu institūcija “Altum””, ko var izmantot inkubā-

cijas pakalpojumu priekšfinansēšanai.

Noteikumi ir labās prakses piemērs saimnieciskās 
darbības uzsācējiem, kam joprojām saskaņā ar 
Ekonomikas ministrijas veikto tirgus nepilnību ana-
līzi nav pieejams pietiekams finansējums – komerc-
bankas nereti nevēlas atbalstīt saimnieciskās dar-
bības uzsācējus ar augstu darījumu risku (nepie-
tiekama kredītvēsture un nepietiekama darbības 
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http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases


vēsture, neesoša vai nepietiekama naudas plūs-
ma), augstām administratīvajam izmaksām pret 
aizdevumu apmēriem.

Interesentus aicinām vērsties pie kāda no biznesa 

inkubatora operatoriem, kuri noslēguši līgumu ar 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (saraksts 
šeit: http://liaa.gov.lv/lv/biznesaabc/biznesain-
kubatori/biznesainkubatorukontaktinformacija), 
bet par aizdevuma iespējam – sabiedrībā “Altum”.

Smilšu arhitektūra Ventspils pludmalē

24. un 25. jūlijā Ventspils pludmalē pie Dienvidu 
mola pirmoreiz notika smilšu skulptoru festivāls 
“Zelta smilšu grauds”. Profesionāli mākslinieki un 
amatieri veidoja mākslas darbus no smiltīm un 
ūdens, pārsteidzot ar darbu daudzveidību 5000 fes-
tivāla apmeklētājus. Festivāla tēma bija arhitektūra. 
Pamatekspozīcijā darbus veidoja 11 komandas no 
Tukuma, Aizputes, Kuldīgas, Ķekavas, Priekules un 
Ventspils. Žūriju vadīja festivāla idejas autors smilšu 
skulptors Zigmunds Vilnis, un pēc žūrijas lēmuma 
1. vietu ieguva Ķekavas mākslas skolas komanda 
(skolotāja – Zīle OzoliņaŠneidere) par smilšu skulp-
tūru “Nāc uz manām trepēm spēlēties”; 2. vietā 
ierindojās Priekules mūzikas un mākslas skola (sko-
lotāja Zenta Svara) ar smilšu skulptūru “Priekule 
2032”, bet 3. vietas diploms tika Ventspils mākslas 
skolai (skolotāja Eva Kaufmane) par skulptūru “Čuk-

ču viesnīca”. Amatieru grupā piedalījās un festivāla 
organizatoru atzinības rakstu ieguva Ventspils at-
balsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vaja-
dzībām “Cimdiņš”, kas radīja darbu “Cimdiņmāja”, 
kā arī Milleru ģimenes komanda no Talsu novada 
Ģibuļu pagasta ar skulptūru “Saules templis”.

NoVAdu uN PiLSētu VēStiS

Liepājā atjaunos vēsturiskās ēkas
Jūnijā Liepājas pilsētas dome izsludināja pieteik-
šanos uz līdzfinansējuma saņemšanu saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem “Par Liepājas pilsētas 
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 
saglabāšanai”. Līdz 2. septembrim namu īpašnie-
ki un namu apsaimniekotāji var iesniegt projektu 
pieteikumus ar plānoto izmaksu aprēķinu pašval-
dības līdzfinansējuma iegūšanai. Finansiālo atbal-
stu pašvaldība plānojusi sniegt gan vēsturisko ēku 
saglabāšanas projektu izstrādei un dokumentāci-
jas sakārtošanai, gan arī būvdarbiem. Būvdarbiem 
līdzfinansējums ir paredzēts līdz 75% no kopējām 
izmaksām, bet atsevišķu detaļu, piemēram, vēs-
turisko logu, durvju u.c. elementu, atjaunošanai – 
līdz 50% no kopējām izmaksām.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem labāk sagatavot pietei-
kumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 
vēsturisko ēku atjaunošanai, 29. jūlijā Liepājas 
domē notika izglītojošs seminārs, kas pulcēja ap 
50 namīpašnieku un namu apsaimniekotāju pār-
stāvju.

“Liepājā ir daudz kultūras mantojuma objektu. Tie 
stāsta par to, kas mēs esam, kādu tradīciju un pie-
redzes mantinieki, kā veidojusies pilsēta un dzīvoju-
šas paaudzes pirms mums. Diemžēl daudzas no šīm 
kultūrvēsturiskajām celtnēm šodien var pastāstīt 
arī to, ka kādā laika posmā pietrūcis naudas, laika, 
attieksmes, gribas vai vēl kā cita, lai šos skaistos na-
mus spētu saglabāt cienīgus arī nākamajām paau-
dzēm. Prieks, ka Liepājā ir daudz aktīvu un aizrau-
tīgu cilvēku, kuri nebaidās no darba un atbildības, 
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ko uzliek rūpes par vēsturiskas mājas saglabāšanu. 
Šo cilvēku pārliecība un neatlaidība sekmējusi paš-
valdībā īpašu saistošo noteikumu izstrādi, kas ļauj 
saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu sakār-
tošanai un saglabāšanai,” tiekoties ar namīpašnie-
kiem un apsaimniekotājiem, norādīja Liepājas do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.

Informatīvajā seminārā “Kultūras pieminekļu sagla-
bāšana un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansēju-
ma saņemšanas iespējas” Liepājas būvvaldes piemi-
nekļu aizsardzības inspektore ilze Bernāte informēja 
par kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 
kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā arī atbalstā-
mām un neatbalstāmām izmaksām, līdzfinansējuma 
apmēru, projektu iesniegumu vērtēšanas un līguma 

slēgšanas kārtību. Latvijas Piļu un muižu asociācijas 
viceprezidents Juris Zviedrāns iepazīstināja semināra 
dalībniekus ar vēstures pieminekļu kultūrvēsturiskās 
izpētes nepieciešamību, lai precīzi identificētu priori-
tāri veicamos uzlabojumus un atbildīgi soli pa solim 
sagatavotu ēku restaurācijai vai konservācijai. Viņš 
aicināja liepājniekus nebaidīties, bet interesēties par 
mājas vai kāda vēsturiski vērtīga elementa iekļauša-
nu valsts mākslas pieminekļu sarakstā, tādējādi gūs-
tot iespēju pretendēt uz valsts atbalstu pieminekļa 
saglābšanā vai uzturēšanā. Ar metodēm un tenden-
cēm vēsturisko ēku “ārstēšanā” klātesošos iepazīsti-
nāja vācu būvkompānijas “Schomburg” reģionālais 
pārstāvis Kurzemē Andrejs Sisenis, kurš īpaši pievēr-
sa uzmanību lietām, kas jāzina par vēsturisko mūra 
ēku un to detaļu vai elementu atjaunošanu.

Nīcas novadā lasa, sver un mēra mellenes

Jūrmalciema kāpās aizvadītais trešais Melleņu lasī-
šanas čempionāts bija īpašs ar to, ka šogad bija vis-
vairāk ogotāju, visvairāk salasīto ogu un visvairāk 
gados jaunu čaklu lasītāju. Uz Nīcas novada domes 
atbalstīto pasākumu viņi bija mērojuši ceļu no Rīgas, 
Liepājas, Durbes, Grobiņas, Priekules un Nīcas no-
vada. 29 lasītāji trīs stundās kopā salasīja 61,285 kg 
melleņu. Ar pilnākajiem traukiem no meža atgrie-
zās pieredzējusī ogotāja kalnišķniece Dzintra Pļav-
niece. Viņas ogu svars – 4,544 kg. Dz. Pļavniecei bija 
izdevies atrast arī lielāko ogu – 1,229 cm diametrā! 

Otro vietu nopelnīja iepriekšējo gadu uzvarētāja 
liepājniece Vera Fomina ar 3,747 kg ļoti tīri lasītu 
ogu, bet trešā vieta – durbeniecei Lilitai Lauraitei 
ar 3,696 kg melleņu. Jāpiebilst, ka ogas tika lasītas 
bez tehniskām palīgierīcēm. L. Lauraite savas pras-
mes godam nodemonstrēja jau pirmajā disciplīnā, 
visātrāk pielasot plastmasas ogu glāzīti pusdienu 
maltītei, tādējādi gūstot uzvaru nominācijā “Ašā-
kais ogotājs”.

Uz balvām nominācijā “Skaistāk noformētais gro-
ziņš” pretendēja vairāk nekā puse čempionāta 
dalībnieku – groziņi un spainīši bija cits par citu 



skaistāki. Pēc nopietnām diskusijām vērtēšanas 
komisija nolēma pasniegt divas “tautu draudzības” 
godalgas – senlatviskā tāšu groziņa lietotājam Jā-
nim Ķaupelim un tatāru nacionālā noformējuma 
groziņa īpašniecei Innai Meškovai. Uz nomināciju 
“Dūšīgākā komanda” pretendēja piecas komandas 
trīs cilvēku sastāvā. Summējot kopējo trijnieka ogu 
svaru, par dūšīgākajiem tika atzīti kalnišķnieki Dzin-
tra Pļavniece, Jānis Ķaupelis un Irēna Rāte. Nomi-

nanti saņēma noderīgas balvas – skaistus grozus, 
cukuru un koka karotes ievārījuma gatavošanai un 
recepšu grāmatas.

Kamēr ogotāji steidza pildīt savus traukus, Jūrmal-
ciema biedrības “Aizjomietes” darbīgās sievas da-
lībniekiem sarūpēja garšīgas pusdienas – melleņu 
klimpu zupu un badapankūkas ar melleņu ievārīju-
mu, ko čaklie lasītāji notiesāja ar gardu muti.

Saldus ezera svētki 2015

Jau sesto gadu Saldus kultūras centrs ar novada 
pašvaldības atbalstu saldeniekus un novada viesus 
aicināja piedalīties Ezera svētkos. Saldus ezera plud-
malē visas dienas garumā notika 
gan sportiskas atrakcijas un sacen-
sības, gan radošās darbnīcas bēr-
niem un ģimenēm. Bērni un viņu 
vecāki piedalījās arī sejas apglez-
nošanā, pūta lielos ziepju burbuļus 
un fotografējās dubultajā jūrnieku 
kreklā. Sadarbībā ar sporta darba 
vadītāju Elgu Grotu notika sporta 
sacensības – pludmales volejbols, 
skrējiens apkārt ezeram, peldēša-
na un laivošana. Patīkami pārstei-
dza lielais dalībnieku skaits tautas 
skrējienā “Saldus izaicinājums” 
apkārt Saldus ezeram – astoņās 
vecuma grupās pieteicās 59 dalīb-

nieki. Liela atsaucība bija netradicionālajām sportis-
kajām atrakcijām, kurās dalībnieki pārbaudīja spē-
kus, veiklību un precizitāti gumijas zābaka mešanā 
vai virves vilkšanā. Katrs dalībnieks saņēma mazas 
balviņas par centību un piedalīšanos.

http://www.saldus.lv/2013-jaunakas-zinas/saldus-ezera-svetki-2015/


Viesītes novadu apmeklē Čeladzas delegācija
Jūlijā Viesītes novadā ciemojās delegācija no sa-
draudzības pilsētas Čeladzas (Polijā) vicemēres 
Elžbetas Dmitrukas vadībā. Vizītes mērķis bija ap-
spriest turpmākās sadarbības iespējas starp Viesī-
tes novada un Čeladzas pilsētas pašvaldībām. Plā-
nots, ka šā gada rudenī notiks atbildes vizīte Polijā, 
lai konkretizētu 2016. gada sadarbības plānu. Viesī-
tes novada domes priekšsēdētājs Jānis dimitrijevs 
norāda: “Šajā tikšanās reizē tika ievirzītas sarunas 
par mūsu pašdarbnieku iespējām piedalīties kādā 
no Čeladzas pilsētas pasākumiem 2016. gadā. 

Apspriedām arī sadarbības iespējas jaunatnes un 
sporta jomā – starptautiska futbola turnīra organi-
zēšanu un skolēnu vasaras nometnes. Liela intere-
se Polijas delegācijas pārstāvjiem bija par iespējām 
attīstīt uzņēmējdarbības infrastruktūru Viesītes no-
vadā.”

Viesi tika iepazīstināti ar Viesītes pilsētu, tās vēstu-
ri un infrastruktūru. Lai Polijas delegācijas pārstāvji 
pilnīgāk iepazītu latviešu kultūru, viņiem bija iespē-
ja piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku noslēguma pasākumos – svētku gājie-
nā un noslēguma koncertā.

Ludzas pilsētas svētki “Visa sākums – 
ģimene”

7. augustā
No 10.00  Futbola turnīrs jauniešiem U14
No 12.00  Pludmales handbola turnīrs
16.00  Izstādes “Poļu kultūras mantojums” at-

klāšana
17:00  Individuālās un komandu sacensības 

laivās uz ūdens
17.30 Jeļenas Arbuzovas grāmatas “Un tomēr 

kaut kas ir palicis” prezentācija
8. augustā
No 10.00 Pilsētas svētku tirgus un seno arodu diena



No 10.00  Pludmales handbola un volejbola turnīrs
11–13.00 Policijas un glābšanas dienesta paraug-

demonstrējumi; ūdensslēpošanas pa-
raugdemonstrējumi (sportisti no Balt-
krievijas)

11.00  Sacensības svarcelšanā
No 11.00  Tenisa turnīrs
15.00  Rundāles amatierteātra “Stella” izrāde 

bērniem “Kad zāle bija zaļa”
No 18.00  Ludzas novada muzicējošo ģimeņu kon-

certs “Savējie”; ratiņu parāde “Laimes 
luteklītis”; konkursa “Ludzas novada 
gada ģimene” uzvarētāju godināšana

20.30  Koncerts “Muzikāls sveiciens svētkos” – 
grupas “PATRIOTI. LG” un “Dvinskas 
muzikanti”, aktieris G. Skrastiņš ar gru-
pu “No pusvārda”

No 23.00  Balle kopā ar Ēriku Gruzniņu un disko-
tēka

9. augustā
Dievkalpojumi par Ludzu un ludzāniešiem
No 10.00 Pludmales futbola turnīrs
10.00 Šaha turnīrs
13.00  Rundāles amatierteātra “Stella” kri-

minālkomēdija “Trīs dāmas un ar-
sēns”

izskanējuši novada svētki “Annas dagdā”

22. jūlijā Dagdas novada lielākie svētki sākās ar 
velomaratonu “Apkārt Ežezeram”. 33 velomīļi iz-
brauca 31 km garu maršrutu. Vakarā Dagdas tautas 
namā pulcējās novada pagastu ļaudis uz dziesmu 
kariem “Novads dzied!”. Kaut arī daudzi dziedātāji 
pirmo reizi kāpa uz skatuves, pagastu koru grupas 
pārsteidza skatītājus ar dziesmām, izpildījumu, tēr-
piem un šovu. Svētku otrajā dienā 45 cilvēki devās 
ekskursijā “Aplis pa Dagdas novadu”, kuras laikā ap-
meklēja Kroma kolnu, muzeju “Andrupenes lauku 
sēta”, Jaundomes vides izglītības centru un ekspo-
zīciju zāli, Svariņu novadpētniecības istabu, “Kun-
dalini jogu” Bērziņu tautas namā un vides izglītības 
un kultūras centru “Ķepa”. Jelgavas ielas atpūtas 
vietā pie Dagdas ezera notika pludmales volejbo-
la turnīrs, Svariņu novadpētniecības istabā notika 
akcija “Nakts muzejā”, un vēlu vakarā JIC “Parka ro-
zes” sacentās strītbola spēlētāji.

24. jūlijā notika tradicionālais Annas dienu gadatir-
gus, kura laikā novada pagastu ļaudis izpaudās ar 
savām radošajām idejām. Katra pagasta teltī varēja 
kaut ko nogaršot, apskatīt, aptaustīt un paspēlēt. 
Tikmēr citi vizinājās zirgu pajūgā. Tie, kas vēlējās, 
varēja izbraukt lielu apli pa pilsētu ar vairākām pie-
turām, kurās jaunieši izspēlēja dažādas leģendas 

par Dagdu. Svētki turpinājās ar folkloras kopu uz-
vedumu “kod saimineicys gostus gaida”, kura lai-
kā varēja mācīties kult sviestu, vārīt sieru, gatavot 
citus gardumus un pēc tam tos nogaršot. Pēcpus-
dienā savus spēkus pārbaudīja Izturības skrējiena 
dalībnieki. Trase bija tik sarežģīta, ka ne visiem tā 
bija pa spēkam, dažs finišu varēja sasniegt tikai ar 
citu dalībnieku palīdzību.

Sestdiena sākās ar zirgu rikšotāju sacensībām. 
Skatītāji varēja ne tikai baudīt azartiskās sacensī-
bas, bet arī apskatīt un samīļot dažādus dzīvnie-
kus – kazas, govis, ponijus, trušus un pundurbulli. 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesu-
mus varēja redzēt koncertā pie veselības un sociālo 
pakalpojumu centra “Dagda”. Svētku kulminācijā – 
noslēguma koncertā – uz skatuves kāpa gan vie-
tējie pašdarbības kolektīvi, gan viesi no Krāslavas 
un Daugavpils novada, gan no Visaginas (Lietuvā). 
Estrādi pildīja daudzie deju kolektīvi, izdejojot deju 
rakstus, un vokālie ansambļi ar skanīgajām balsīm.



Aglona gaida ielu basketbolistus

Gulbenes novada vasaras ceļojumu 
maršruti

Līdz 8. augustam Rankas pagastā norisinās desmit 
dienu vasaras nometne Latvijā un ārvalstīs dzīvojo-
šajiem latviešu bērniem. Nometnē piedalās 30 bēr-
nu, 18 no viņiem dzīvo ārvalstīs – Spānijā, Īrijā, Igau-
nijā, Maltā, Anglijā, Beļģijā un Vācijā. Nometnes lai-
kā dalībnieki izzina saulgriežu svinēšanas tradīcijas 
Latvijā, apgūst latviešu tautas dejas un dziesmas, 
kā arī dodas ekskursijās pa Vidzemi un uz Rīgu. Tā 
tiek attīstīta un veicināta bērnu interese par dabas 
un kultūras mantojumu, kā arī sekmēta Latvijas vēs-

tures un valodas apguve. Nometne tiek īstenota ar 
projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas 
bērniem “Saule meta zelta loku”” atbalstu, tā izmak-
sas 100% apmērā sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas deju kolektīvs 
“Rūsiņš” (vadītāja Edīte Ķikuste) no 28. jūlija līdz 
4. augustam piedalās kultūras, sporta un atpūtas 
nometnē Gulbenes novada sadraudzības pilsētā 
Florešti (Moldovā). Bērni var dibināt jaunus kon-
taktus, iepazīt citu vidi, kā arī dalīties ar latviešu 
tradīcijām un kultūru. Viesošanās Moldovā notiek 
pēc Florešti pilsētas mēra ielūguma.

Variņos aizvadīti sestie Smiltenes novada 
svētki

Šogad Smiltenes novada svētki notika Variņos 
25. jūlijā. Svētkus atklāja ar svinīgu parādi, kurā 
devās novada kolektīvi un domes pārstāvji. SIA 

“Palsa” demonstrēja traktorus, kombainus un citu 
lauksaimniecības tehniku. Atklājot svētkus, Smil-
tenes novada domes priekšsēdētājs Gints kukai-
nis pauda prieku par uzsākto tradīciju – katru reizi 
novada svētkus svinēt citā novada pagastā. Domes 
pārstāvji apbalvoja konkursa “Smiltenes novada 



sakoptākais īpašums 2015” laureātus nominācijās 
“Sakoptākā ģimenes māja pilsētas vai ciema teri-
torijā”, “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”, 
“Sakoptākais uzņēmums” un “Vides elements vai 
“Odziņa””.

Rīgas Latviešu biedrības “Sprīdīša skola” iesaistīja 
svētku dalībniekus leļļu darināšanā no siena, bet 
tirdziņā varēja iegādāties vietējo amatnieku dari-
nājumus. Smiltenes novada svētku laikā bija ap-
lūkojama fotoizstāde “Cilvēks manā novadā”, ko 

papildināja novada dziedātāju un dejotāju priekš-
nesumi.

Īpašas emocijas virmoja Variņu tautas nama 
50 gadu jubilejas koncertā “Manas saknes – ti-
kai te…”, kad koncerta skatītāji piecēlās kājās par 
godu kādreizējam kolhoza “Oktobris” priekšsēdē-
tājam ēvaldam Viļumsonam un viņa ieguldījumam 
Smiltenes novada attīstībā. Uz tikšanos nākamgad 
Launkalnē!

Valmieras mozaīka

* taps Valmieras pārstāvniecība rīgā. 30. jūlijā Val-
mieras pilsētas domes deputāti atbalstīja Valmie-
ras pilsētas pārstāvniecības Rīgā izveidi. Pamatojot 
šā lēmuma nepieciešamību, domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks uzsvēra: “Pārstāvniecības izveide gal-
vaspilsētā ļaus nodrošināt pilnvērtīgu pašvaldības 
interešu pārstāvniecību dažādās iestādēs, tikšanās 
un sanāksmēs, kā arī palīdzēs koordinēt sadarbību 
valsts un pašvaldības lietās, uzņēmējdarbībā un 
projektu attīstībā. Valmieras pārstāvniecībā Rīgā 
ikviens varēs saņemt informāciju par Valmieras 

pilsētu un tās paš-
valdības darbību.” 
Valmieras pilsētas 
pārstāvniecību Rīgā 
vadīs līdzšinējais Val-
mieras pilsētas iz-
pilddirektors Aigars 
Vītols, kurš vienlai-
kus būs arī Valmieras 
mēra Jāņa Baika pa-
domnieks.

* Valmieras muzejā 31. jūlijā atklāja divas jaunas 
izstādes. Velvju zālē līdz 2016. gada 14. maijam 
skatāma izstāde “Lelles, lellītes. Spēles, spēlītes”. 

Valmieras mu-
zeja Vēstures 
nodaļas vadošā 
pētniece Liene 
Rokpelne stāsta: 
“Izstāde pare-
dzēta visām au-
ditorijām. Pieau-
gušajiem tā ļaus 
atgriezties bēr-
nībā, ieraudzīt 
vai uzzināt par 
savu bērnības 
rotaļu biedru, 

bet bērni uzzinās daudz jauna par rotaļlietām pa-
gātnē, kā arī izgatavos paši savas lelles. Izstādē būs 
apskatāmas gan privātkolekciju lelles un spēles, 
gan arī vairāku Latvijas muzeju krājumos glabātie 
priekšmeti.”

Valmieras muzeja Izstāžu namā līdz 1. septembrim 
gaida tikšanās ar Anitas Jansones-Zirnītes mākslu 
viņas 70 gadu jubilejas personālizstādē “Vienkār-
ši – ainavas”. Lai iezīmētu laika plūdumu, māksli-
niece uzsvaru likusi uz pēdējā laika darbiem – arī 
šajā vasarā tapušiem. Būdama labi zināma Val-
mieras mākslas telpas pazinējiem (Valmieras mu-
zejā notikušas jau piecas izstādes), viņa uzrunā 



skatītājus kā se-
nus sarunu bied-
rus. Māksliniece 
savus darbus rā-
dījusi daudzviet 
pasaulē, bet allaž 
atgriezusies pie 
saknēm – vietā, 
kas iedvesmo un 
palīdz uzturēt gai-
šu skatu uz dzīvi. 

Vairums gleznu un grafiku tapušas teiksmainā Burt-
nieku ezera apkaimē.

* Siltumnīca Vecpuišu parkā. 8. augustā valmie-
riešus un pilsētas viesus aicinām uz “Zaļās Valmie-

ras” aktivitātēm Vecpuišu parkā. Stilizētā siltumnī-
cā Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 
kampaņas “BioLOģiski! Tīra pārtika cilvēkam un 
videi” laikā aicina iepazīt bioloģisku pārtiku. Šajā 
stendā varēs degustēt Latvijā pieejamos bioloģis-
kos produktus un iepazīt to daudzveidību. Biolo-
ģiskās pārtikas vēstneši informēs un izglītos par 
bioloģisko pārtiku, kas ir audzēta un ražota saskaņā 
ar dabiskajiem augu un dzīvnieku augšanas pro-
cesiem, neizmantojot ķīmiski ražotus pesticīdus, 
minerālmēslus un antibiotikas. Dabas aizsardzības 
pārvaldes vides izglītības speciālisti, iesaistot ap-
meklētājus interaktīvās spēlēs, iepazīstinās ar ziv-
ju daudzveidību Gaujā. Bērni un pieaugušie varēs 
izzināt un izprast vecupju veidošanos un nozīmi 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā dabā. Val-
mieras iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja izteikt 
atbalstu Valmieras pilsētas pašvaldības apņēmībai 
rūpēties par zaļu un tīru pilsētu, parakstot Valmie-
ras vides deklarāciju.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 8. jūlija notei-
kumos nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldī-
bas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem””, 1. pielikums.

Par priekšlikumiem bērnudārzu pieejamības pro
blēmas risināšanai, 2. pielikums.

VSS764 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos 
nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares 
elektronisko informācijas sistēmu””, 3. pielikums.

LPS NeSASkAņo

LPS SASkAņoŠANAi PiePrASītie dokumeNtu ProJekti

VSS819 – Plāna projekts “Pamatnostādņu “Apvie-
noto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu 
ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostād-
nes 2014.2020.gadam” īstenošanas plāns 2015.
2017.gadam”

VSS804 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 
“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēr-
šanas kārtība””

VSS808 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpa-
šumā”

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv
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