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AktuALitāteS

Vairāki desmiti pašvaldību piedalās 
palīdzības projektā ukrainai

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) palīdzības projektā militārajā 
konfliktā cietušajām Ukrainas pašvaldībām pietei-
kušies vairāki desmiti pašvaldību no visas Latvijas – 
līdz šim informāciju par pieņemtajiem atbalsta 
lēmumiem iesūtījušas 46 pašvaldības par kopējo 
summu ap 26 tūkstošiem eiro.

LPS Valdes sēdē otrdien tika informēts, ka LPS un 
LSK vēl gaida informāciju no pašvaldībām par lē-
mumiem projekta atbalstam, lai LSK varētu lemt 
par atvēlēto līdzekļu izmantošanu. Pēc projekta 
beigām LSK sniegs sīku informāciju, kādiem mēr-
ķiem nauda izlietota.

Vēl vairākās pašvaldībās deputāti individuāli atbal-
sta palīdzības projektu un ieskaita līdzekļus Latvi-
jas Sarkanā Krusta kontā, Priekules novads šovasar 
atbalsta Ukrainas bērnu nometni Rucavā. Tieša un 
aktīva sadarbība ir arī Rīgai, Jelgavai un Līvāniem.

Pāvilostas novads 15. augustā Upesmuižas parka 
estrādē rīko svētkus “Ar mīlestību no Ukrainas”, 
kuru laikā savāktie ienākumi tiks atvēlēti labdarības 
mērķiem. Plašāka informācija: http://www.pavilos-
ta.lv/lv/get/nid/1592/.

Savas aktivitātes ir arī Liepājas pilsētai, kam ir ko-
pīgs projekts ar Liepājas Rotari klubu. Ogres nova-
dā sākta ziedojumu vākšanas akcija Čerņigovas pil-
sētas iedzīvotājiem, par ko plašāk var lasīt novada 
domes mājaslapā: http://www.ogresnovads.lv/lat/
zinas__jaunumi/?page=0&doc=231698.

Kopumā papildus tām 46 pašvaldībām, kas iesais-
tījušās projektā, dažādas citas atbalsta aktivitātes 
notiek vēl desmit pilsētās un novados.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un LSK ģenerāl-
sekretārs uldis Līkops ir parakstījuši vienošanos 
par sadarbību humanitārās palīdzības sniegšanā 
Ukrainas pašvaldībām. Vienošanās mērķis ir palī-
dzēt Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim 
un citām ārstniecības iestādēm projektā “Pašvaldī-
bu palīdzība Ukrainai”.

Latvijas Pašvaldību savienība 2015. gada 12. maijā 
saņēma Ukrainas Reģionālo un vietējo pašvaldību 
savienības lūgumu palīdzēt ar materiāli tehnisko 
nodrošinājumu, un daudzas Latvijas pašvaldības ir 
izteikušas vēlmi iesaistīties palīdzības sniegšanā.
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LPS padomniece Mk komitejas sēdē 
uzsver: no 2018. gada visu pedagogu algas 
jānodrošina no valsts budžeta

LPS padomniece Olga kokāne pirmdien, 10. au-
gustā, piedalījās Ministru kabineta komitejas sēdē, 
kurā tika skatīts jaunais pedagogu darba samaksas 
modelis. Paužot pagājušajā nedēļā LPS Valdes pie-
ņemto viedokli, O. Kokāne uzsvēra, ka valdībai ir 
jāapņemas nodrošināt vienlīdzīgu pieeju pedagogu 
atalgojumam un radīt vienotu atalgojuma sistē-
mu un aprēķina pieeju visām pedagogu grupām – 
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, interešu 
izglītības pedagogiem un citiem – un visas pedago-
gu algas no 2018. gada 1. septembra nodrošināt no 
valsts budžeta.

Savukārt līdz 2018. gada 1. septembrim LPS prasa 
no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksu atbilstoši normatīvā akta 
projektā paredzētajām amata algām ieviest pašval-
dību budžetā pieejamā finansējuma ietvaros.

IZM izstrādātais MK noteikumu projekts “Pedago-
gu darba samaksas un valsts finansējuma pedago-
gu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas 
noteikumi” bija iekļauts 10. augusta MK komitejas 
darba kārtībā, taču komiteja to vēl neakceptēja.

Papildus tam O. Kokāne MK komitejas sēdē uzsvē-
ra, ka, pārtraucot sniegt atbalstu bērnudārzu pie-
ejamības nodrošināšanai, ietekme uz pašvaldību 
budžetu būs 37 miljoni eiro.

informē par finansējuma pieejamību 
ūdenssaimniecības projektiem

LPS Valdes sēdē otrdien, 4. augustā, piedalījās 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (VARAM) pārstāvji, lai informētu par 2014.–
2020. gada ES fondu plānošanas perioda SAM 5.3.1. 
“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pie-
slēgšanas iespējas” atbalsta iespējām ūdenssaim-
niecības projektiem.

Situācija šajā jomā nav iepriecinoša, Latvijai ir jā-
nodrošina ES pievienošanās līgumā definēto Pa-
domes direktīvas 91/271/EEK “Par komunālo no-
tekūdeņu attīrīšanu” prasību izpilde, un, kā liecina 
VARAM aplēses, atbalsts 126 miljonu eiro apjomā 

no ES fondiem sedz tikai daļu no darbības program-
mā noteiktās pirmās investīciju prioritātes “notek-
ūdeņu tīkla pieejamības veicināšana” un nepietiek 
līdzekļu nākamajām četrām investīciju prioritātēm.

Finansējuma indikatīvi pietiek kanalizācijas tīklu 
pieejamības uzlabošanai projektiem apdzīvotās 
vietās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 10 000 līdz 
100 000 un nedaudz vairāk nekā pusei aglomerāci-
ju ar CE no 2000 līdz 10 000, trūkst aglomerācijām 
ar CE virs 100 000, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
darbības uzlabošanai, nodrošinot trešo attīrīšanu 
13 apdzīvotās vietās virs 2000 iedzīvotājiem, pie-
slēgumu izveidei notekūdeņu savākšanas tīkliem, 
papildu pasākumu veikšanai notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu uzlabošanai apdzīvotās vietās līdz 2000 
iedzīvotājiem, kā arī dzeramā ūdens infrastruktū-
ras attīstībai.

LPS Valde pieņēma zināšanai VARAM sniegto infor-
māciju, un, lai sakārtotu ūdenssaimniecības sistē-
mas jautājumus, tika atbalstīta neformālas darba 
grupas izveide, tajā iekļaujot pārstāvjus no LPS, 
VARAM un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoro-
loģijas aģentūras. Galvenie uzdevumi – mērķtiecī-
ga finansējuma ieguldījumu novirzīšana maksimāli 
plašam pakalpojumu saņēmēju lokam; datu bāzes 
izveide; aglomerāciju robežu pārskatīšana; Minis-
tru kabineta noteikumu sagatavošana un izvērtēša-
na un kopīgas pozīcijas veidošana.

Plašāka informācija – VARAM prezentācijā Info
lapas 1. pielikumā un 2. pielikumā.

LPS padomnieki tiekas ar ukrainas NVO 
vadītāju

Pagājušajā nedēļā Latvijā stažējas nevalstiskās or-
ganizācijas “Ukrainas asociācija kopienu organizā-
ciju attīstībai” priekšsēdētājs Andrejs krupniks no 
Odesas. 6. augustā Krupnika kungs viesojās LPS, 
kur tikās ar LPS vecāko padomnieku Māri Pūķi un 
padomnieku edvīnu Bartkeviču.

Ukrainas nevalstiskās organizācijas vadītāju intere-
sēja LPS darbības metodes, LPS pastāvīgās komite-
jas, sarunu sistēma ar valdību, pašvaldību funkciju 
izpilde un finansēšana.

Edvīns Bartkevičs informēja par LPS noslēgto lī-
gumu ar Latvijas Sarkano Krustu par humanitārās 
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palīdzības sniegšanu Ukrainai un aicinājumu Latvi-
jas pašvaldībām ziedot līdzekļus Ukrainas ārstniecī-
bas iestādēm.

Elita Kresse,
padomniece ārējo sakaru jautājumos

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 program-

mas stratēģiskajos atbalsta mērķos (SAM) un 
Rīcības programmas zivsaimniecības un lauk-
saimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam akti-
vitātēs (ziņo: Andra Feldmane, Gunta Lukstiņa, 
Ivita Peipiņa, Sniedze Sproģe, LPS padomnie-
ces).

2. Par LDDK pētījumu “Uzņēmējdarbība reģionos 
Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja” 
(ievadvārdi: LDDK ģenerāldirektore Līga Meņ-
ģelsone; ziņo: pētnieki Gints Klāsons un Uldis 
Spuriņš).

3. Diskusija par uzņēmējdarbību reģionos un ie-
spējām pašvaldībām atbalstīt uzņēmējus (dis-
kusiju vada: LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane).

4. Dažādi.

Notiks LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Otrdien, 11. augustā, plkst. 10.00 LPS mītnē notiks 
LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtībā:
1. Par sociālo pakalpojumu pieejamību patvēruma 

meklētājiem (ziņo: “Patvērums “Droša māja”” 
darbinieki).

2. Par plānotajām izmaiņām asistenta pakalpoju-
ma pašvaldībās piešķiršanas nosacījumos.

3. Dažādi.

LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

Lai spriestu par sabiedriskā transporta pakalpo-
jumu organizēšanu, valsts un pašvaldību autoce-
ļiem, kā arī citiem kopīgi risināmiem jautājumiem, 
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19. augustā plkst. 13 LPS mītnē notiks ikgadējās 
Latvijas Pašvaldību savienības un Satiksmes minis-
trijas sarunas.
Dienu iepriekš – 18. augustā – notiks LPS priekšsē-
ža Andra Jaunsleiņa un satiksmes ministra Anrija 
Matīsa tikšanās, lai jau pirms sarunām pārrunātu 
būtiskākās tēmas un iezīmētu kopīgo viedokli.

Sarunu darba kārtībā plānotās tēmas:
1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu orga-

nizāciju 2016. gadā:
1.1. Par paredzēto valsts finansējumu sabiedriska-

jam transportam 2016. gadam, finanšu nepie-
ciešamība 2015. gadam.

1.2. Par sabiedriskā transporta tarifu politiku.
1.3. Par bezskaidras naudas norēķinu principu ie-

viešanu sabiedriskajā transportā: problēmas, 
risinājumi.

1.4. Par skolēnu pārvadājumu problemātiku; kārtī-
ba; kādā veicami iekšzemes pasažieru neregu-
lārie pārvadājumi.

1.5. Par finansējumu valsts noteiktajām pasažieru 

kategorijām, kurām pienākas atvieglojumi sa-
biedriskā transportā, 2016. gadā.

2. Par valsts un pašvaldību autoceļiem:
2.1. Par valsts un pašvaldību autoceļu finansējumu 

2016. gadam.
2.2. Par grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 

11. marta noteikumos nr. 173 “Valsts pamat-
budžeta valsts autoceļa fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.

2.3. Par iespējamo finansējumu valsts vietējiem un 
pašvaldību ceļiem 2016.–2020. gadā.

2.4. Par valsts autoceļu sakārtošanas programmu 
2014.–2020. gadam.

2.5. Par Satiksmes ministrijas priekšlikumiem 
valsts vietējo autoceļu uzturēšanai.

3. Par optiskā tīkla ierīkošanas projekta 2. kārtu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sarunu norisi, LPS vei-
dos divas darba grupas, kas kopīgi ar VAS “Latvijas 
valsts ceļi” un valsts SIA “Autotransporta direkcija” 
sagatavos priekšlikumus iespējamajiem problēmu 
risinājumiem.

Par projektu “Vienotās ielu nosaukumu un 
norāžu sistēmas ar un bez apgaismojuma”

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina un er-
gonomikas centrs ir izstrādājis inovāciju ieviešanas 
projektu “Vienotās ielu nosaukumu un norāžu sis-
tēmas ar un bez apgaismojuma” (turpmāk – vie-
notā sistēma). Ņemot vērā, ka inovāciju attīstība 
reģionālajā un vietējā līmenī ir viens no Reģionālās 
politikas pamatnostādņu līdz 2020. gadam projek-
ta uzstādījumiem, VARAM aicina pašvaldības, iz-
strādājot un īstenojot projektus, kas vērsti uz trans-
porta infrastruktūras un pilsētvides sakārtošanu 
atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas doku-
mentos noteiktajām prioritātēm, izvērtēt iespēju 
ieviest vienoto sistēmu savās administratīvajās te-
ritorijās, izmantojot iespēju piesaistīt līdzfinansēju-
mu no ES fondu aktivitātēm teritoriju attīstībai. Kā 
liecina Finanšu ministrijas sniegtā informācija RTU 
Dizaina un ergonomikas centram, šādus ieguldīju-
mus ir iespējams finansēt ES fondu aktivitātēs īste-
notos projektos.

Vienotā sistēma piedāvā Latvijā izstrādātu inova-

tīvu risinājumu pilsētvides sakārtošanā. VARAM 
uzskata, ka kvalitatīva, mūsdienu zinātnes atziņām 
atbilstoša satiksmes vide pašvaldībās pozitīvi ietek-
mē visas tautsaimniecības nozares, uzlabo satik-
smes drošību un pilnveido tūrisma infrastruktūru. 
Vienotā sistēma ir patentēta, jau ieviesta un sekmī-
gi darbojas Rīgā, Cēsīs, Bauskā, Saulkrastos, Salac-
grīvā, Siguldā u.c. pašvaldībās. Ņemot vērā, ka RTU 
šogad atzīmē 150 gadu jubileju, RTU Dizaina un er-
gonomikas centrs pašvaldībām, kas vēlēsies ieviest 
vienoto sistēmu, papildus piedāvās arī inovatīvus 
sadarbības projektus eksportspējīgā ražošanā, ie-
saistot visu RTU zinātnisko potenciālu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par vienoto sistēmu 
un tās ieviešanas iespējām savā pašvaldībā, aici-
nām sazināties ar projekta zinātnisko personālu. 
Projekta zinātniskais vadītājs ir RTU Dizaina un 
ergonomikas centrs sadarbībā ar RTU Autotrans-
porta institūtu. Informāciju par projektu un sis-
tēmu var saņemt Rtu Dizaina un ergonomikas 
centrā ezermalas ielā 6 – 339 Rīgā, LV-1006, tel.: 
67089357, 26790170, 26450872, e-pasts: dec@
tvnet.lv.

PROJekti, kONkuRSi, SeMiNāRi, fiNANSēJuMS, PASākuMi
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eS fondu plānošanas perioda finiša taisnē 
uzņēmēji vēl var gūt atbalstu pasākumos, 
kas sekmē to eksportspēju

Rīgas plānošanas reģionā 2007.–2013. gada ES fon-
du plānošanas periodā aktīvi īstenoti dažādi pro-
jekti inovāciju veicināšanai un uzņēmējdarbības 
konkurētspējas uzlabošanai. Kamēr vēl nav izsludi-
nāti jaunā ES fondu plānošanas perioda konkursi, 
uzņēmēji aicināti izmantot ES finansējuma atbalstu 

pasākumos, kas sekmē to eksportspēju.

Uzņēmējdarbības vidi Rīgas plānošanas reģionā, ko 
veido divi statistiskie reģioni – Rīgas un Pierīgas re-
ģions –, raksturo vairāki pozitīvi rādītāji, piemēram, 
jaundibināto uzņēmuma skaita piegums, jaundi-
bināto uzņēmumu skaits uz katriem 1000 iedzī-
votājiem, iekšzemes kopprodukts (IKP), un vairāk 
nekā puse Latvijas jauno uzņēmumu radīti Rīgas 
plānošanas reģiona teritorijā. Saskaņā ar Centrā-
lās statistikas pārvaldes jaunākajiem pieejamajiem 
datiem 2012. gadā Rīgas plānošanas reģiona paš-
valdībās radīts 67% nacionālā IKP, no kuriem 52% 
jeb 11 501 370 eiro bija Rīgas reģionā, bet 15% jeb 
3 222 662 eiro – Pierīgas reģiona pienesums.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16565/.

izsludināta Latgales NVO projektu 
programma

Konkursā kopā pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 
trīs jomu atbalstam:

1) pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 
8 000 euR;

2) starpkultūru dialoga projektiem 8 000 euR;
3) mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 euR 

(t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 
1500 euR).

finansējums pieejams šādām aktivitātēm:
•	 informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu 

aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, 
iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašval-
dībām, izglītības iestādēm u.c.; pasākumi, kas 
sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes 
un iespējas; organizēt pasākumus, kas veicina 
sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās 

kopienas dzīves uzlabošanā;
•	 savstarpējās izpratnes veidošana, stereotipu 

mazināšana, dažādu tautību pārstāvju iesaiste 
aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļau-
jošu pilsonisko līdzdalību;

•	 mazākumtautību identitātes un kultūras man-
tojuma saglabāšana un attīstība, atbalstot da-
žādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, 
mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību, 
sekmējot mazākumtautību pilsonisko līdzdalību 
un sadarbību, veicinot Latvijas romu kopienas 
integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmējot sa-
darbību starp romu kopienu un pašvaldībām un/
vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas 
romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, 
kā arī atbalstot romu kopienas kultūras identitā-
tes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

Plašāk: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunu-
mi/16556/.
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VARAM

•	 Latvijas zemes dzīļu izmantošanas regulējums 
ir jāpilnveido

Lai pilnveidotu Latvijas zemes dzīļu izmantošanas 
noteikumus un ilglaicīgi ieguvēji būtu gan iedzīvo-
tāji, gan valsts, VARAM izstrādājusi koncepciju tie-
siskā regulējuma izmaiņām.

Koncepcija potenciālo investīciju piesaistei paredz 
četrus iespējamos rīcības variantus, kas balstīti uz 
apkopoto 14 valstu pieredzi un ietver tiesības ze-
mes īpašniekiem saņemt kompensāciju, ja viņu te-
ritorijā atrod derīgos izrakteņus.

Ministrija aicina atbalstīt koncepcijā iekļauto B va-
riantu. Tajā piedāvātie risinājumi balstīti uz norma-
tīvā regulējuma pilnveidošanu Latvijā, nosakot ze-
mes dzīļu lietošanas tiesību aprobežojumus zemes 
dzīļu izpētes gadījumos, kā arī paredzot iespēju 
noteikt valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalus mi-
nerālresursu izmantošanai. Koncepcijas A variants 
nosaka, ka normatīvais regulējums netiek pārska-
tīts un mainīts. C variants paredz, ka valstij ir eks-
kluzīvas tiesības uz derīgajiem izrakteņiem, ja tādi 
tiek atrasti, sākot no 100 metru dziļuma, un tas no-
zīmē, ka privātpersonām ir tiesības izmantot zemes 
virsmu un augsni un iegūt derīgos izrakteņus, kas 
atrodas līdz 100 metru dziļumam. D variants nosa-
ka, ka valstij ir ekskluzīvas tiesības uz metālu rūdu 
un dimantiem, ja tādi tiek atrasti.

•	 Valdība atbalsta plānošanas reģionu 
kompetences pilnveidošanu

4. augustā valdība izskatīja VARAM sagatavoto in-
formatīvo ziņojumu par plānošanas reģionu dar-
bības pilnveidošanu un atbalstīja ierosinājumu pa-
plašināt plānošanas reģionu kompetences.

Izvērtējot plānošanas reģionu darbību, secināts, ka 
atsevišķās jomās nozaru ministrijas saskata reģio-
nus kā nozīmīgus partnerus nozaru politikas īste-
nošanā, piemēram, jauniešu politikas, tūrisma at-
tīstības, sociālo pakalpojumu politikas jomā. Vien-
laikus viena no būtiskākajām plānošanas reģiona 
funkcijām ir pašvaldību sadarbība kopīgu jautāju-
mu risināšanai.

Paredzēts, ka arī turpmāk plānošanas reģioni turpi-
nās pildīt esošās funkcijas: attīstības plānošana un 
uzraudzība; atzinumu sniegšana par vietējā līme-
ņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem; 
projektu izstrāde reģionālās attīstības atbalsta pa-
sākumu ieviešanai un īstenošanai; sabiedriskais 
transports; pašvaldību darba ar jaunatni koordinā-
cija un deleģētās funkcijas veikšana kultūras jomā.

Papildus līdzšinējām funkcijām jau šogad visos plā-
nošanas reģionos pēc Latgales uzņēmējdarbības 
centra piemēra ir izveidoti uzņēmējdarbības centri. 
Tāpat plānošanas reģioni ar ES fondu atbalstu uzsā-
kuši reģionālo deinstitucionālizācijas plānu izstrādi 
un turpmāk koordinēs to īstenošanu.

Satiksmes ministrija

•	 Precizēta sabiedriskā transporta sniedzējiem 
radušos zaudējumu aprēķināšanas kārtība

Lai veidotu maršrutu tīklam atbilstošu budžeta plā-
nošanu, Satiksmes ministrija precizējusi sabiedris-
kā transporta pakalpojumu sniedzējiem radušos 
zaudējumu un izdevumu aprēķināšanas kārtību.

Piemēram, no valsts budžeta līdzekļiem kompensē-
jamo izdevumu apmēra noteikšanai, kuri saistīti ar 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pār-
vadājumos ar autobusiem, sabiedriskā transporta 
pakalpojumu līgumi turpmāk tiks sadalīti grupās 
atbilstoši nobraukumam maršrutu tīklā kalendārajā 

gadā. Līdz ar to pārvadātāja izdevumi tiks segti sa-
skaņā ar noteiktajiem izmaksu griestiem. Pārvadā-
tāja faktiskā pašizmaksa tiks salīdzināta attiecīgajā 
grupā, un gadījumā, ja pārvadātāja faktiskā pašiz-
maksa atšķirsies no grupas vidējās pašizmaksas un 
pārvadātājs nespēs sniegt objektīvu pamatojumu 
pašizmaksas atšķirībām, pārvadātāja izmaksas tiks 
segtas grupas vidējās pašizmaksas apmērā.

Tāpat mainīta sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzēju izmaksu sadales metodika – pārvadātā-
ju uzņēmumu netiešo izmaksu jeb administrācijas 
izmaksu sadale. Līdzšinējā kārtība paredzēja, ka 
netiešās izmaksas, kas attiecināmas uz sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu, tiek nodalītas 

MiNiStRiJu ziņAS



no citas pārvadātāju uzņēmumu saimnieciskās 
darbības proporcionāli pārvadātāja ieņēmumiem, 
neņemot vērā valsts vai pašvaldības izmaksātās 
kompensācijas vai dotācijas. Savukārt precizējumi 
kārtībā paredz principu, ka uz sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumu sniegšanu attiecināmās netiešās 
izmaksas tiks dalītas proporcionāli ieņēmumiem, 
par kuriem šajā gadījumā uzskatāmi no sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanas gūtie ieņēmu-
mi, tajā skaitā arī nesaņemtie ieņēmumi par tādu 
pasažieru kategoriju pārvadāšanu, kurām ir noteik-
ti braukšanas maksas atvieglojumi.

Lai pārvadātāju uzņēmumi varētu atjaunot savu 
transportlīdzekļu parku, kas iesaistīts sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanā, un paaugstināt 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 
kvalitāti, paredzēts pakāpeniski palielināt peļņas 
apmēru atbilstoši nobraukto kilometru komponen-
tei. 2015. gadā peļņas aprēķināšanai tiks piemērots 
nobraukuma reizinājums ar 0,01 eiro, 2016. gadā – 
0,02 eiro un 2017. gadā – 0,03 eiro.

Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpoju-
mu sniegšanas nepārtrauktību un iespēju iedzīvo-
tājiem apmeklēt izglītības vai ārstniecības iestādes, 
darbavietas un valsts un pašvaldību institūcijas, 
pasūtītājam būs jānodrošina avansa maksājums 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 
vismaz 95% apmērā no kopējiem plānotajiem zau-
dējumiem.

•	 Grozījumi Ministru kabineta (Mk) 2008. gada 
11. marta noteikumos nr. 173 “Valsts pamat-
budžeta valsts autoceļu fonda programmai pie-
šķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”

Grozījumi sagatavoti, lai samazinātu administratīvo 
slogu, vienkāršotu pašvaldību atskaišu sagatavoša-

nu un precizētu mērķdotācijas līdzekļu izlietošanas 
kārtību.

Valsts sekretāru sanāksmē 6. augustā izsludinā-
tais grozījumu projekts paredz noteikt, ka turpmāk 
pašvaldības atskaites un vidēja ilguma plāns būs 
jāiesniedz tikai elektroniskā veidā, kā arī precizēts 
pārskata saturs par paredzētās mērķdotācijas izlie-
tojumu.

VAS “Latvijas valsts ceļi” audits daudzkārt konsta-
tējis, ka norēķinu kontos, kuros uzskaita mērķdotā-
cijas līdzekļus, faktiski tiek uzskaitīti arī citi speciālā 
budžeta līdzekļi (dabas resursu nodoklis, ziedoju-
mi, privatizācijas līdzekļi un citi), no kuriem mērķ-
dotācijas līdzekļi tiek nodalīti, vien izmantojot grā-
matvedības sistēmu, kas nenodrošina pārskatāmu 
un nepārprotamu mērķdotācijas izlietojumu. Pro-
jektā precizēts punkts, kas nosaka, ka mērķdotācija 
ir ieskaitāma atsevišķā norēķinu kontā, kas atvieg-
los mērķdotācijas izlietojuma kontroli un atskaišu 
sagatavošanu.

Tāpat noteikumu projektā precizēti mērķi, kādiem 
drīkst izlietot mērķdotāciju. To var izlietot pašval-
dību ceļu un ielu uzturēšanai, būvniecībai un ci-
tiem, ar būvniecību un uzturēšanu nesaistītiem 
mērķiem – zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīs-
tītu pašvaldību ceļus un ielas, kā arī bankas konta 
apkalpošanas izmaksu segšanai. Šie mērķi aptver 
lielāko daļu no pašreiz sīkāk izdalītajiem mērķiem. 
Turpmāk mērķdotāciju nevarēs izlietot pašvaldību 
ceļu un ielu uzturēšanas tehnikas iegādei un uztu-
rēšanai un algu izmaksām.

Atbilstoši jaunajam Būvniecības likumam notei-
kumu projektā ir precizēta terminoloģija, tostarp 
redakcionāli precizēti mērķdotācijas līdzekļu lieto-
šanas mērķi.

zemkopības ministrija

•	 Arī turpmāk varēs saņemt atbalstu par ieguldī-
jumiem meža attīstībā

4. augustā valdība atbalstīja Zemkopības ministri-
jas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas no-
saka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 
atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot 

no 2015. gada.

Jaunais noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā 
piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu 
šādiem apakšpasākumiem: “Meža ieaudzēšana”, 
“Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 
mežaudžu atjaunošana” un “Ieguldījumi meža eko-
sistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabo-
šanai”. Uz atbalstu varēs pretendēt meža zemes un 
zemes īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, 
kā arī pašvaldības. Atbalsts par meža ugunsgrēkos 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40365565


un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjauno-
šanu būs 100% no attiecināmo izmaksu summas, 
savukārt pārējos meža attīstības pasākumos – 
60‒70% no attiecināmo izmaksu summas.

•	 Vēl var pagūt pieteikties gada balvai zivsaim-
niecībā “Lielais loms”

ZM aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un 
jaunos darbiniekus pieteikties balvai “Lielais loms-
2015”. Izvirzīt pretendentus var ne tikai zivsaimnie-
cības nozares uzņēmumi un nevalstiskās organizā-
cijas, bet arī pašvaldības.

Pretendenti tiks vērtēti vairākās nominācijās – 
“Gada uzņēmums zivsaimniecībā”, “Jauns un 

daudzsološs nozarē” un “Par inovatīvu uzņēmēj-
darbību”, kā arī tiks pasniegta balva “Par mūža ie-
guldījumu zivsaimniecībā”.

Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centra kon-
sultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD 
Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, 
Republikas laukumā 2, līdz 17. augustam.

Iepazīties ar gada balvas “Lielais loms-2015” noli-
kumu, vērtēšanas kritērijiem un pieteikuma veidla-
pu var ZM mājaslapā: www.zm.gov.lv, sadaļā “Lie-
lais loms”.

Labklājības ministrija

•	 LM izsludina konkursu “Labākais sociālais dar-
binieks Latvijā-2015”

Labklājības ministrija (LM) līdz 31. augustam iz-
sludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā-2015”.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominā-
cijās:
•	 Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 

sociālais darbinieks Latvijā;
•	 Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sekto-

ra sociālais darbinieks Latvijā;
•	 Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institū-

cijas vadītājs Latvijā;
•	 Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbi-

nieks Latvijā.

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no 
nominācijas tiks nominēts par labāko sociālo darbi-
nieku Latvijā 2015. gadā.

Konkursu īsteno LM sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji 
strādās žūrijā un vērtēs iesniegtās anketas.

Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē: 
www.lm.gov.lv.

NOVADu uN PiLSētu VēStiS

Latvijā atzīmē Starptautisko jaunatnes dienu

Visa augusta garumā 
ar sporta, mūzikas, 
kultūras un jaunrades 
aktivitātēm Latvijā 
tiek atzīmēta Starp-
tautiskā jaunatnes 
diena.

Pirmais Jaunatnes 
dienai veltītais pasā-
kums notika Mado-

nas daudzfunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā 
“KUBS” sestdien, 8. augustā, bet svētdien Stopiņu 
novadā jaunieši varēja piedalīties dažādās atraktī-
vās spēlēs un konkursos un sniegt savu ieguldījumu 
ideju veidošanā par nākotnes vīzijām un jauniešiem 
svarīgiem jautājumiem. 10. augustā sekoja Jaunat-
nes dienai veltītie sporta svētki Dagdas novadā.

Starptautisko jaunatnes dienu 12. augustā atzīmēs 
ne tikai galvaspilsētā, bet arī Liepājā, Preiļos, Burt-
niekos un Jūrmalā, kur varēs gan piedalīties spor-
tiskās aktivitātēs, izmēģinot veiklību dažādās stafe-
tēs, gan arī izpausties radoši – zīmējot uz asfalta un 

http://www.zm.gov.lv
http://www.lm.gov.lv


talsus pārņems Gruzijas dienas un 
Dižmāras tirgus

14. un 15. augustā Talsus pārsteigs Gruzijas skaņas 
un deju soļi – jau par tradīciju kļuvušās Talsu drau-
gu dienas un Dižmāras gadatirgus būs klāt! Šogad 
Talsu draugu dienas notiks Gruzijas zīmē, savukārt 
Dižmāras gadatirgus devīze ir “Ripo ritulis deviņos 
pakalnos”, ceļot godā Talsiem tik piederīgo un arī 
citviet jau iecienīto siera rituli.

Talsu draugu dienas ir ikgadējs notikums, kas vie-
nuviet pulcē visus Talsu novada sadarbības part-
nerus no ārvalstīm. Šoreiz Talsos ieradīsies viesi no 
Gruzijas, Krievijas, Lietuvas, Turcijas, Igaunijas, Dā-
nijas un Moldovas. Telavi delegācija uz Talsiem at-
vedīs daļiņu no Gruzijas skaistuma, ko ikviens varēs 
aplūkot fotoizstādē “Telavi vēstures un mūsdienu 
skatījumā”, būs iespējams nobaudīt Gruzijas tra-
dicionālo virtuvi, kā arī starplaikā starp priekšne-
sumiem aplūkot Gruzijas nacionālos ietērpus. Lai 
pilsētā radītu Gruzijas atmosfēru, īpašus priekšne-
sumus novada iedzīvotājiem un ciemiņiem sniegs 
Latvijas gruzīnu biedrības “Samšoblo” pārstāvji. 
Gruzijas paviljona atklāšana un nacionālā program-
ma Talsos paredzēta 14. augustā pulksten 18, to va-
rēs vērot arī 15. augustā Dižmāras gadatirgus laikā.

14. augusta vakarā Talsu Sauleskalna estrādē notiks 
Noras Bumbieres fonda koncerts “Senas dziesmas 
jauno zvaigžņu mirdzumā”, ko sniegs Latvijā popu-
lāri mūziķi, bet vakars turpināsies deju naktī Talsu 
tautas nama Radošajā sētā.

15. augustā sāksies Dižmāras tirgus rosība – ikviens 
aicināts dižoties, mieloties, tirgoties, lustēties, kau-
lēties un priecāties. Pilsētas laukumā uz skatuves 
notiks dejošana, dziedāšana, bungošana, Gruzijas 
viesu uzņemšana un sasaukšanās ar visiem tirgo-
tājiem. Īpašajā Siera ielā (no Kalna ielas sākuma 
līdz kafejnīcai “Piena sēta”) savu produkciju izrādīs 
un tirgos dažādi siera ražotāji. Rosība ne mirkli ne-
norims arī Talsu tautas nama Radošajā sētā – tur 
būs Talsu Krūmu mākslas grupas lielās puzles akci-
ja “Gleznu atradumēšana”, radošā darbnīca “Dots 
devējam atdodas” bērniem un zīmējumu konkurss 
“Talsu rituļa piedzīvojumi siera zemē”. Talsu tautas 
nama foajē varēs aplūkot fotogrāfa Raita Strautma-
ņa fotoizstādi “Talsi no putna lidojuma”, bet Talsu 
novada fonda rīkotā akcija “Labdarības bumbu ral-
lijs 2015” notiks Talsu pilskalnā. Vakars noslēgsies 
ar dejām tautas ballē pilsētas laukumā un strūklaku 
un gaismas šovu Talsu ezerā “Pils augšāmcelšanās”.

veidojot puzles.

Šajā dienā Saeimas namā norisināsies atvērtās de-
bates “Jauniešu līdzdalība sabiedrībā”, ko atklās iz-
glītības un zinātnes ministre Mārīte Seile kopā ar 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsē-
dētāja biedru Raivi Dzintaru. Debatēs piedalīsies 
gan ministriju atbildīgie speciālisti, gan Jauniešu 

Saeimas pārstāvji. Pasākumā tiks prezentēts Latvi-
jas Jaunatnes padomes pērn veiktais pētījums par 
jauniešu politisko līdzdalību Latvijā. Pasākuma no-
risei varēs sekot līdzi arī tiešsaistē: www.saeima.lv.

Starptautiskajai jaunatnes dienai veltīti pasākumi 
turpināsies līdz augusta beigām. Vairāk par tiem: 
http://jaunatneslietas.lv/jaunatnes-pasakumu-ka-
lendars.

http://www.saeima.lv/
http://jaunatneslietas.lv/jaunatnes-pasakumu-kalendars
http://jaunatneslietas.lv/jaunatnes-pasakumu-kalendars


 

“Ventspils Groove 2015” pulcē Latvijas un 
ārvalstu profesionāļus

Pirms nedēļas Ventspils ar plašu un daudzveidīgu 
svētku programmu atzīmēja 725. dzimšanas die-
nu, un svētku organizētāji lēš, ka šajās dienās pa-
sākumus un dažādas aktivitātes apmeklējuši ap 
125 000 cilvēku. Ventspils Pilsētas svētki aizritēja 
krāšņi – ar triju kontinentu mūziķu piedalīšanos, 
pasaules garšas un mūzikas festivālu “Garšvielas”, 
15. Starptautisko ziedu paklāju festivālu un citām 
daudzveidīgām aktivitātēm, bet no 7. līdz 9. augus-
tam Ventspilī norisinājās ielu sporta un kultūras 
svētki “Ghetto Games festivāls 2015” – šīsvasaras 
vērienīgākais ielu kultūras un sporta festivāls Bal-

tijā, kas desmit sporta veidos pulcēja vairāk nekā 
1000 dalībnieku no 25 valstīm.

Savukārt šonedēļ – no 10. līdz 15. augustam – 
Ventspilī notiks 10. mūsdienu ritma mūzikas festi-
vāls “Ventspils Groove 2015”. Tajā darbosies meis-
tarklases pie izciliem mūziķiem, būs mūsdienīgi un 
kvalitatīvi koncerti, kā arī jam session jeb brīvā mu-
zicēšana.

Festivāla atklāšanas koncerts paredzēts 12. au-
gusta vakarā Dzirnavu laukumā, un tajā koncertēs 
viens no meistarklašu pasniedzējiem – izcilais Nī-
derlandes džeza ģitārists Erans Hars Evens. 14. au-
gustā Rātslaukumā uzstāsies divas apvienības – 
grupa “E13CTRICTRIO” no Francijas un Horvātijas 
dziedātājs Daniels Čačia ar grupu. Festivāla pēdējā 
dienā, 15. augustā, Rātslaukumā notiks meistarkla-
šu audzēkņu koncerts un galā koncerts, kurā pieda-
līsies Ventspils bigbends, “Junior Bigband”, Liepājas 
bigbends un profesionāļi no Latvijas Radio bigben-
da, kā arī meistarklašu pasniedzēji – tostarp Inga 
Bērziņa, Annija Putniņa un Annija Zahovska.

kuldīga aicina uz starptautiskā plenēra 
izstādi un “kuldīgas labumu” jauno 
veikaliņu

Šogad Kuldīgā notika starptautiskā glezniecības re-
zidence – turpinājums ikgadējam projektam, kas 
transformējies no vēsturiskās glezniecības studen-
tu vasaras plenēra tradīcijas. Tajā piedalījās māksli-
nieki un aptuveni 30 studentu no Latvijas, Lietuvas 
un Francijas, lai pilnveidotu tehniskās prasmes un 
meistarību mākslā, satiktu domubiedrus no Eiro-
pas akadēmijām un mēneša laikā paveikto sagata-
votu izstādei. Glezniecības rezidenci vadīja māksli-
nieki Lins Ļandzberģis no Lietuvas, Džons Kornu no 
Francijas un Andris Eglītis no Latvijas.

2015. gada rezidencē dalībnieku uzmanība tika 
vērsta ne tikai uz prasmi tehniski attēlot dabā re-
dzamo, bet arī nepieciešamību domāt par un ap 
mākslas darbu un tā būtību.

Starptautiskā vasaras plenēra izstāde “Kā tas nāk” 
apskatāma KAR galerijā Kuldīgā, Pils ielā 2, līdz 
30. augustam.

Pirms divām nedēļām Kuldīgā, Pilsētas lauku-

mā 7A, svinīgi tika atklāts kooperatīva “Kuldīgas 
labumi” veikals. Šeit iegādājamas dažādas ikdieniš-
ķas pārtikas preces – maize, gaļa, olas, sviests, arī 
vīns, sklandrauši un dabīgās limonādes.

Kooperatīvs novadā saražoto produkciju tirgo arī 
Mārtiņsalā no ceturtdienas līdz svētdienai. Te vai-
rāk tiek piedāvāta produkcija, kas saista tūristus, – 
suvenīri, vīni, ogas, sklandrauši, sulas u.c. Reizi 
mēnesī kooperatīvs dodas izbraukuma tirdzniecībā 
uz Rīgu – Zemkopības ministriju un Mūkusalas biz-
nesa centru –, tāpat “Kuldīgas labumi” organizē un 
piedāvā degustācijas.



Liepājai – eiropas Sporta pilsētas tituls

Izvērtējot Liepājas sporta infrastruktūru, pieejamo 
sporta pasākumu klāstu, pieredzi un sabiedrības 
iesaisti veselīga dzīvesveida popularizēšanā, Ei-
ropas Sporta pilsētu asociācija pieņēmusi oficiālu 
lēmumu piešķirt Liepājai titulu “Eiropas Sporta pil-
sēta 2016”.

Atzīmējot Liepājas ierindošanu starp sportam visla-
bāk sagatavotajām Eiropas pilsētām, 5. augustā pie 
Liepājas Olimpiskā centra notika svinīga plāksnes 
atklāšana ar Eiropas Sporta pilsētas logo. Liepāja 
ir pirmā un pagaidām vienīgā Baltijas pilsēta, kas 
saņēmusi tik augstu Eiropas Sporta pilsētu asoci-
ācijas novērtējumu.

Plāksnes piestiprināšanas pasākumā piedalījās gan 
Liepājas jaunie futbolisti, gan arī pieredzes bagātie 

profesionālie sportisti – basketbolists Kristaps Por-
ziņģis un futbola kluba “Liepāja” prezidents Māris 
Verpakovskis. Liepāju apsveikt ar piešķirto apbal-
vojumu ieradās arī Latvijas Olimpiskās komitejas 
viceprezidents Einars Fogelis.

ielikts pamatakmens atkritumu šķirošanas 
centra “eko kurzeme” jaunbūvē Grobiņā

“Sadzīves atkritumu apjoms ik gadu pieaug, tikmēr 
Latvijā pārstrādājam nepilnus 30% no visiem sadzī-
ves atkritumiem, kas ir krietni par maz,” 29. jūlijā, 
liekot jaunbūvējamā atkritumu šķirošanas centra 
“Eko Kurzeme” pamatakmeni, sacīja vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrs kaspars 
Gerhards. Viņš uzsvēra, ka VARAM mērķis ir pa-
nākt, lai 2020. gadā tiktu pārstrādāti vismaz puse 
no Latvijā radītajiem sadzīves atkritumiem.

“Laika periodā līdz 2020. gadam šīs jomas sakār-
tošanai no ES fondiem esam paredzējuši ap 40 mil-
joniem eiro. Šīs investīcijas paredzētas dalītās at-
kritumu savākšanas sistēmas pilnveidošanai, proti, 
atkritumu dalītās savākšanas punktu vai laukumu 
ierīkošanai pašvaldībās, kā arī šķirošanas līniju 
automatizēšanai, pārstrādes jaudu palielināšanai 
un jaunas infrastruktūras izveidei,” teica ministrs, 
piebilstot, ka pirmie konkursi ES līdzfinansējuma 

saņemšanai varētu sākties nākamā gada vidū.

Jaunais Kurzemes šķirošanas centrs atradīsies Gro-
biņas pašvaldības teritorijā esošajā atkritumu po-
ligonā “Ķīvītes”. Tā būvniecību plānots pabeigt jau 
līdz novembrim. Rūpnīcas kopējā atkritumu šķiro-
šanas jauda būs līdz 8000 tonnām gadā – tā ir gan-
drīz piektā daļa no kopējās Liepājas reģiona sadzī-
ves atkritumu plūsmas.



Demogrāfiskā situācija Saldus novadā 
uzlabojas
Saldus novads lepojas, ka šāgada pirmajā pusga-
dā dzimuši vairāk bērnu nekā tajā pašā periodā 
pērn.

2015. gada pirmajā pusgadā piedzimuši 142 mazu-
ļi – 81 zēns un 61 meitene. Pagājušā gada pirma-
jos sešos mēnešos piedzima 114 mazuļu. Visvairāk 
jaundzimušo reģistrēti Saldus pilsētā – 76; Lutriņu 
pagastā – 12; deviņi mazuļi reģistrēti gan Jaunlutri-
ņos, gan Novadniekos; Zirņu pagastā – seši mazuļi, 
bet pārējos pagastos mazāk. Vadakstes pagastā pir-

majā pusgadā nav reģistrēts neviens jaundzimušais.

Joprojām 52% jaundzimušo tiek reģistrēti ar pater-
nitātes atzīšanu, mazuļa vecākiem neesot oficiāli 
laulātiem. Taču laulību skaits, salīdzinot ar iepriek-
šējā gada pirmo pusi, ir audzis. 2015. gadā Saldus 
novadā laulāti 49 pāri (pērn – 36).

Saldus novada pašvaldība atbalsta jaunās ģimenes, 
piešķirot vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 
un organizējot sudraba karotīšu pasniegšanas pa-
sākumus jaundzimušajiem. Vienreizēju pabalstu 
piešķir arī stiprajām ģimenēm – pāriem, kuri laulī-
bā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.

Ķekavas novadā asfaltēs ceļu un izbūvēs 
ietvi

Ķekavas novada Baložos un Katlakalnā uzsākti divi 
projekti – tiek rekonstruēts Rīgas ielas posms Ba-
loži–Medemciems un izbūvēta Pļavniekkalna ielas 
ietve Katlakalnā.

Šo projektu īstenošanai Ķekavas novada pašvaldī-
ba saņēmusi aizdevumus, jo gada laikā sakārtoju-
si savu saimniecisko darbību pēc Valsts kontroles 
ieteikumiem un pašvaldībā ir nodrošināta stabila 
finansiālā situācija. Abus objektus plānots nodot 

ekspluatācijā līdz 30. novembrim.

Ķekavas novada pašvaldība Baložu pilsētā asfaltēs 
Rīgas ielas posmu aptuveni 650 metru garumā (no 
Valsts policijas ēkas līdz Olaines novada robežai), 
izveidos gājēju un veloceliņu, kā arī izbūvēs ap-
gaismojumu un lietusūdens kanalizāciju. Otrajā 
projektā tiks izbūvēta ietve atlikušajā Pļavniekkal-
na posmā Katlakalnā – no Pļavniekkalna sākum-
skolas līdz autoceļam V2. Te izveidos arī divas au-
tobusu stāvvietas pie Katlakalna Tautas nama un 
jaunu vieglo automašīnu stāvvietu Tautas nama 
pusē.

Lubānas novadā noslēdzies sabiedrības 
aktivizēšanas projekts

31. jūlijā noslēdzās biedrības “Meirānieši” reali-
zētais SIF, EEZ un Norvēģijas Finanšu instrumenta 
projekts “Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pa-
sākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās 
veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska 
mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā”.

Projekta gaitā tika organizētas vairākas aktivi-
tātes. Viens Lubānas novada pedagogs ieguvis 
mācību programmas “Bērna emocionālā audzi-
nāšana” vadītāja sertifikātu un ir tiesīgs vadīt šo 
vecāku apmācības programmu, tāpat īstenota 
apmācības programma par bērnu emocionālo au-
dzināšanu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem 

(pavisam šajā programmā iesaistījās 54 vecāki). 
Projektā novadniekiem pusgadu tika piedāvātas 
fizioterapeita un ārstnieciskās vingrošanas nodar-
bības, kurās iesaistījās 12 bērnu un 23 pieaugušie. 



Lubānas novadā notika arī dažādi veselīga dzīves-
veida un aktīvās atpūtas pasākumi bērniem un 
jauniešiem, un ģimenēm ar bērniem, piemēram, 
Sniega diena, orientēšanās sacensības, nūjoša-
nas meistarklase un Ģimeņu sporta svētki, ku-
ros piedalījās gandrīz 200 dalībnieku. Bērni kopā 
ar vecākiem varēja apmeklēt arī smilšu terapijas 
speciālista konsultācijas, ko izmantoja 46 novada 
bērni, kā arī tika organizēta nodarbība pirmssko-

las izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogiem, lai ie-
pazīstinātu viņus ar smilšu spēles terapijas speci-
fiku. Mākslas nodarbībās bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem bija iespēja apgūt jaunas radošas 
prasmes, bet 15 novada bērnu piedalījās septiņu 
dienu vasaras nometnē “Dzīve laukos ir aizraujo-
ša!”, kurā katra diena bija jāpavada kādā novada 
zemnieku saimniecībā un jāpieliek roka saimnie-
cības darbā.

Jēkabpilī atklāts dizaina soliņš 
sadraudzības pilsētai Sokolovai Podlaskai

Jēkabpils pilsētas svētkos 8. augustā uz Daugavas 
aizsargdambja svinīgi tika atklāts īpaša dizaina so-
liņš Jēkabpils sadraudzības pilsētai Sokolovai Pod-
laskai Polijā. Atklāšanā piedalījās Jēkabpils pilsētas 
un Sokolovas Podlaskas pašvaldības vadība, Jēkab-
pils poļu biedrības “Rodacy” pārstāvji, kā arī viesi 
no citām Jēkabpils sadraudzības pilsētām.

Turpinot gājēju promenādes attīstību gar Daugavas 
krastu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar biedrības 
“Daugavas savienība” atbalstu ieplānojusi ik gadu 
uzstādīt īpaša dizaina soliņus katrai no septiņām 
Jēkabpils sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs – Ro-
kišķiem Lietuvā, Sokolovai Podlaskai un Červjonkai 
Leščinai Polijā, Lidai Baltkrievijā, Surahani Azerbai-
džānā, Mārdu Igaunijā un Mellei Vācijā. Šie soliņi 
ne tikai sniegs informāciju par Jēkabpils sadraudzī-
bas pilsētām, bet arī palielinās Daugavas aizsarg-
dambja funkcionalitāti un pievilcību.

Šovasar uzstādītais ir jau otrais soliņš, kas veltīts 
vienai no pirmajām Jēkabpils sadraudzības pilsē-
tām – Sokolovai Podlaskai Polijā, ar kuru draudzī-
ba jēkabpiliešiem ilgst kopš 1992. gada. Tā dizains 
veidots līdzīgi pagājušajā gadā uzstādītajam Mel-
les soliņam. Uz atzveltnes latviešu un poļu valodā 
iegravēts vārds “draudzība”, savukārt uz asfalta se-
guma attēlots kompass, kas norāda Sokolovas Pod-
laskas atrašanās virzienu.

Jēkabpils novadā notiks rakstnieka 
Aleksandra Grīna piemiņas pasākums

15. augustā Jēkabpils novada Kalna pagasta Dok-
torātā visi interesenti tiek aicināti uz ievērojamā 
novadnieka Aleksandra Grīna 120 gadu piemiņas 
pasākumu, kurā varēs iepazīt A. Grīnu kā daudz-
pusīgu personību, pakavēties piemiņas brīdī Alek-
sandra Grīna parkā un pēc tam pie Doktorāta ēkas 

pavadīt laiku sarunās, ko papildinās dzeja, mūzika 
un lauku zupa.

Pasākumā piedalīsies aktieris Artis Robežnieks, pro-
zaiķe Māra Svīre, ģenerālis Juris Vectirāns, zemessar-
dzes ansamblis “Junda” un Viesītes pūtēju orķestris.

Pasākumu rīko Jēkabpils novada pašvaldība un līdz-
finansē AS “Latvijas valsts meži” atbalstītā Zemga-
les kultūras programma.



Preiļi aicina uz novada svētkiem un 
starptautisko leļļu festivālu

Preiļu novada svētki šogad iesāksies ar vēl nebiju-
šu notikumu – 1. starptautiskā autorleļļu festivāla 
“Leļļu vasara Preiļos” izstādes atklāšanu 21. augus-
tā Preiļu kultūras namā. Krāšņās 27 starptautiski at-
zītu mākslinieku darinātās lelles tur varēs apskatīt 
līdz 23. augustam.

21. augustā novada svētku pēcpusdienas program-
mu pie Preiļu kultūras nama ievadīs pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Pasaciņa” iestudētā teātra izrāde 
bērniem un ielu deju paraugdemonstrējumi. Vaka-
rā – ballīte jauniešiem un arī visiem pārējiem, kuri 
jūtas jauni.

22. augustā jau no paša rīta ikviens interesents ai-
cināts uz pludiņmakšķerēšanas sacensībām Preiļu 
parka dīķī. Svētku programmas rīta daļas turpinā-
jums norisināsies dažādās vietās pie Preiļu kultūras 
nama – apkārtni ieskandinās Tirgus ielas pārdot un 
pirkt gribētāji, darbosies DBS autoskolas aktivitāšu 

stacija, E-mobilitātes veicināšanas stends, Baltcom 
interaktīvais autobuss, piepūšamās atrakcijas bēr-
niem, dažādas radošās darbnīcas, kā arī varēs vērot 
un klausīties Preiļu novada tautas mākslas kolektī-
vu koncertu, Katrīnas Paulas Dīringas koncertpro-
grammu un muzikālo rotaļprogrammu bērniem.

Plkst. 13 pilsētas ielās dosies svētku gājiens, lai pēc 
stundas satiktos konkursa “Sakoptākā sēta” dalīb-
nieku godināšanā un Viktora Zemgala un Roberta 
Gobziņa humoristiskajā koncertprogrammā. Pēc-
pusdienā Preiļu parkā pie Mīlestības kalniņa no-
tiks “Labdarības bumbu rallija” izspēle, zibenstur-
nīri un ūdens atrakcijas Preiļu pludmalē. Desmitos 
vakarā ikviens aicināts uz Preiļu parka estrādi, kur 
Preiļu novada domes vadība pasniegs Preiļu no-
vada Goda pilsoņa zīmi leļļu māksliniecei Jeļenai 
Mihailovai.

Svētku diena noslēgsies ar vērienīgu pasākumu – 
pasaules populārāko kinofilmu un mūziklu brīv-
dabas koncertšovu “Tā nav dzīve, tas ir kino”, kam 
sekos zaļumballe.

Daugavpils universitāte organizē latviešu 
valodas kursus
Daugavpils Universitāte turpina Sabiedrības integ-
rācijas fonda finansētā projekta “Piederīgs Latvijai! 
intensīvie latviešu valodas kursi iedzīvotājiem Lat-
gales reģionā” īstenošanu un aicina uz bezmaksas 
latviešu valodas kursiem!

Latviešu valodas apguve ir paredzēta pieauguša-
jiem Daugavpils reģiona iedzīvotājiem, kuri legāli 
uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatva-

loda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus, 
darba meklētājus un skolēnus. Projektā tiks ie-
saistīti dažādu vecumu, nodarbošanos un tautību 
pārstāvji. Priekšroka jauniešiem vecumā līdz 25 ga-
diem un senioriem.

Kursus vadīs augsti kvalificēti pedagogi ar lielu dar-
ba pieredzi, izmantojot mūsdienīgu metodiku.

Kursu dalībnieku reģistrācija – līdz 24. augustam 
pa tālruni: 28928293 vai e-pastu: kursidu@inbox.lv 
(jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija).

Vidzemnieki viesos Gīterslo apriņķī Vācijā
No 4. līdz 10. augustam biedrībā “Valmieras‒Gī-
terslo reģionu sadarbībai” iesaistīto pašvaldību 
delegācija devās darba vizītē uz Gīterslo apriņķi Vā-
cijā, kur piedalījās 9. Latvijas–Vācijas sadraudzības 
forumā Redā-Vīdenbrikā.

Biedrību “Valmieras‒Gīterslo reģionu sadarbībai” 
2009. gadā dibināja bijušā Valmieras rajona terito-
rijā izveidotās pašvaldības – Beverīnas, Burtnieku, 

Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novads, 
kā arī Valmiera. Līdz administratīvi teritoriālās refor-
mas īstenošanai Valmieras rajona un Gīterslo apriņ-
ķa sadarbība ilga 17 gadus. Lai turpinātu draudzīgās 
attiecības, bijušajā Valmieras rajona teritorijā ietilp-
stošās pašvaldības izveidoja biedrību sadarbībai ar 
Gīterslo apriņķi, un šobrīd rit sadarbības 23. gads.

Nākamo Latvijas–Vācijas sadarbības forumu plā-
nots organizēt 2016. gadā Valmierā.

mailto:kursidu@inbox.lv


Gūsti adrenalīna devu Valmierā – 
piedzīvojumu takā kokos!

Kopš 1. augusta Gaujas Stāvo krastu sajūtu parka 
apmeklētājiem ir pieejams jauns aktīvās atpūtas 
un tūrisma objekts – taka kokos. Pagaidām atklāts 
pirmais takas posms 300 metru garumā, bet otrā 
daļa – 187 metrus garais nobrauciens trosē pār 
Gauju – sāks darboties augusta otrajā pusē.

Ikvienu jaunās takas apmeklētāju sagaida pastaiga 
5‒8 metru augstumā virs zemes. Pastaigas elemen-
tus veido krēsli, sadzīves darbarīki, pirts ķipīši un 
citi oriģināli simboli un priekšmeti, kas papildināti 
ar zīmējumiem – latviešu spēka zīmēm. Elementu 
uzstādīšanai izmantota Latvijā unikāla virvju parka 
enkuru sistēma – ekoenkuri.

Piedzīvojumu taka kokos ir atvērta katru dienu no 
plkst. 10 līdz 20. Biļešu cena par divu stundu ilgu 
takas apmeklējumu pieaugušajiem – 7 eiro, bēr-
niem līdz 16 gadu vecumam – 5 eiro.

Dabas izziņas pasākums “Piliens dabas” 
Mazsalacā

Pasākuma organizatori biedrība “Jauniešu vēt-
ra” ielūdz visus Mazsalacas novada iedzīvotājus 
un viesus uz dabas izziņas pasākumu 15. augus-
tā plkst. 15.30 Valtenberģu muižas parkā Parka 
ielā 31.

Pasākumā uzsvars likts uz ūdens iepazīšanu, gal-
venokārt jau mazsalaciešu lepnumu – Salacas upi. 
Dienas gaišo daļu veidos darbnīcas ūdens un ap-
kārtējās dabas iepazīšanai, te varēs iepazīt ūdens-
dzīvniekus un ūdensaugus, spāru pārvēršanās 
ciklu un putnus Salacas apkārtnē, bet jaunākie – 
izmēģināt vides spēles par ūdens tematiku. Par 
piemiņu no Mazsalacas ikvienam būs iespēja de-
kupāžas tehnikā izgatavot sev koka piemiņas su-
venīrus. Vasaras pilnbriedā liksim lietā kāju ener-
ģiju un sarūpēsim sev gardu ābolu sulu, samaļot 
to ar velosulspiedi, kas ir tikpat viegli kā braukt 
ar velosipēdu. Paralēli darbnīcām notiks muzikāli 
priekšnesumi – kokles, akordeona un bungu ska-
ņās.

Tuvojoties vakara otrajai daļai, norisināsies kuģīšu 
sacensības, kuģīši tiks izgatavoti ūdensaugu darb-
nīcā. Pie pašas Valtenberģu muižas izrādīs ēnu te-
ātri, bet kukaiņu pētnieki lūkos, kādi naktstauriņi 

dzīvo muižas parkā un pie Salacas upes. Visi varēs 
sildīties pie ugunskura un iestiprināties ar tēju un 
“skautu maizītēm”.



Limbažos atklāta jaunā Dzelzceļa iela

31. jūlijā Limbažos ar satiksmes ministra Anrija Ma-
tīsa, VAS “Latvijas valsts ceļi”, SIA “Binders”, “Lim-
bažu ceļi”, “Projekts 3” un “Jurēvičs un partneri” 
pārstāvju piedalīšanos tika atklāta jaunizbūvētā 
Dzelzceļa iela.

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis 
zemmers pašvaldības vārdā pateicās visiem, kuri 
ieguldījuši darbu projekta īstenošanā, un uzsvēra, 
ka jaunā iela, kas izbūvēta bijušā dzelzceļa vietā 
un nesīs Dzelzceļa ielas vārdu, ir nozīmīgs pilsētas 
infrastruktūras objekts. Tas atrodas vēsturiskā vie-
tā – no Rīgas ielas apļa paveras skats uz mājām, kur 

agrā bērnībā dzīvojis Latvijas himnas autors Bau-
maņu Kārlis.

Amata svin 15 gadu jubileju

20. jūnijā Amatas novadā notika cikla “Amata 
svin 15” pirmais pasākums “Sadzied Ģikšos”, kam 
25. jūlijā sekoja otrs – “Nītaure tērpjas” un 1. au-
gustā trešais pasākums – “Skujene dzīvo ar garšu”.

15. augustā Amatas novada piecpadsmitgadi tur-
pinās ceturtais pasākums – “Zaubes deju palete”. 
Tajā varēs iepazīt deju laiku lokos pie Zaubes ozo-
la, pie Augšezera un skolas pagalmā, apskatīt rotu 

ekspresizstādi Zaubes parkā, gavilēt lielkoncertā 
“Še pat dancošu deviņas dienas, deviņas naktis” ar 
līdzidziedāšanu un dancošanu un ballēties kopā ar 
grupu “Ceļavējš”.

Noslēguma pasākums paredzēts 29. augustā Dra-
bešos – “Drabešu ielu spēlēs” programmā ir iz-
stādes “Senais sporta solis Drabešos” atklāšanas 
pasākums Līvu bibliotēkā, ielu spēles pludmales 
volejbolā, ielu florbolā, ielu basketbolā un orientē-
šanās, kā arī tradicionālā zaļumballe.

LPS NeSASkAņO

VSS-593 – Par pamatnostādņu projektu “Jaunatnes 
politikas pamatnostādnes 2015.–2020. gadam”, 
3. pielikums.

VSS-779 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska no-
vērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasāku-
miem”, 4. pielikums.

VSS-772 – Par MK noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko 

datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedar-
bību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās 
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārval-
des procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas 
noteikumi”, 5. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasāku-
mam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju īstenošana””, 6. pielikums.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4940&document_id=4940
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4939&document_id=4939
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4938&document_id=4938
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4937&document_id=4937


VSS-831 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts ro-
bežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta un mobilizējamo civilās aizsardzības for-
mējumu nodrošināšanu ar degvielu valsts apdrau-
dējuma gadījumā”

VSS-832 – Likumprojekts “Grozījumi Elektroenerģi-
jas tirgus likumā”

VSS-842 – Likumprojekts “Grozījums Valsts materi-
ālo rezervju likumā”

VSS-838 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 
173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda 
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtī-
ba””

VSS-846 – Likumprojekts “Grozījumi Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likumā”

VSS-847 – Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

VSS-848 – Likumprojekts “Grozījumi Notariāta liku-
mā”

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
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