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Novadu un pilsētu vēstis
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti

Šī nedēļa aizritēja divu nozīmīgu svētku zīmē – kā katru gadu, Aglonā tika svinēti Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kur līdz ar ticīgo tūkstošiem piedalījās arī mūsu 
valsts augstākās amatpersonas, un gadskārtējie svētki galvaspilsētā, kas šogad bija veltīti Rīgas 
814. gadadienai un Rīgas ostas 815. jubilejai, aicināja rīdziniekus un pilsētas viesus iesaistīties 
vairāk nekā 80 daudzveidīgos pasākumos.

Bet šonedēļ – 23. augusts. Atcerēsimies, kā pirms 26 gadiem šajā dienā aptuveni divi miljoni 
cilvēku sadevās rokās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, izveidojot Baltijas ceļu, un sadosimies rokās 
arī šogad – kaut vai domās!



LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē

Otrdien, 11. augustā, Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
sēdē izskatīja divus jautājumus – biedrības “Patvē-
rums “Drošā māja”” vadītāja un sociālā darbiniece 
Sandra Zalcmane un biedrības jurists Alvis Šķen-
ders iepazīstināja ar sociālo pakalpojumu pieeja-
mību patvēruma meklētājiem, un komitejas locekļi 
apsprieda plānotās izmaiņas asistenta pakalpoju-
ma piešķiršanas nosacījumos.

Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāji 
vienojušies, ka dalībvalstis nākamajos gados varē-
tu uzņemt 60 000 bēgļu, un arī Latvija piekritusi 
250 bēgļu kvotai. Mūsu valstij tas būs liels izaicinā-
jums, jo 17 gadu laikā Latvijā ieradušies nepilni divi 
simti bēgļu. Līdz šim ar šo jautājumu saskārušās 
tikai divas pašvaldības – Ropaži, kur bēgļu statusa 
prasītāji uzturas patvēruma meklētāju izmitināša-
nas centrā “Mucenieki”, un Rīga, kur viņi pēc bēgļa 
statusa saņemšanas vēlas dzīvot.

Biedrībai “Patvērums “Drošā māja”” ir pieredze dar-
bā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem desmit pro-
jektos sešu gadu garumā. Pamatīgāk ar savu pieredzi 
viņi iepazīstinās izpilddirektoru septembra sanāk-
smē. Pagaidām der ielāgot, ka patvēruma meklētājs 
ir tāds ārvalstnieks vai bezvalstnieks, kas Patvēruma 
likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par 
bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, bet bēg-
lis – persona, kura lūgusi patvērumu Latvijas Repub-
likā un kurai saskaņā ar Patvēruma likumu un Latvi-
jai saistošiem starptautiskiem līgumiem ir piešķirts 
bēgļa statuss. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” 
prezentācija atrodama Infolapas 1. pielikumā.

Ar darba kārtības otro jautājumu – Labklājības mi-
nistrijas (LM) sagatavotajām izmaiņām asistenta pa-
kalpojuma piešķiršanas nosacījumos pašvaldībās – 
klātesošie bija jau iepazinušies, un daļa pašvaldību 
arī iesūtījuši priekšlikumus Pašvaldību savienībai. 
Divas dienas vēlāk valsts sekretāru sanāksmē tika 
izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpo-
jumu pašvaldībā”. Tie gan vēl jāsaskaņo ar ministri-
jām un jāpieņem valdībā.

Pārējās pašvaldības aicinātas iepazīties ar paredzē-
tajiem grozījumiem un iesūtīt LPS savu viedokli līdz 
25. augustam.

Projekts pieejams LM interneta vietnē, sadaļā Ak-
tuāli – LM Dokumentu projekti: http://www.lm.gov.
lv/text/1789.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē

Šajā dienā notika arī LPS Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde, kuras pirmā daļa bija 
veltīta aktualitātēm ES fondu Darbības program-
mas stratēģiskajos atbalsta mērķos (SAM) un Rīcī-
bas programmas zivsaimniecības un lauksaimniecī-
bas attīstībai 2014.–2020. gadam aktivitātēs, īpašu 
uzsvaru liekot uz ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas attīstīšanu un uzlabošanu, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsar-
dzības darbībām un kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanu, aizsargāšanu un attīstīšanu, kā arī 
pašvaldību iespējām no “lauku fondiem”.

Savukārt pētnieki Gints Klāsons un Uldis Spuriņš 
iepazīstināja ar Latvijas Darba devēju konfederā-
cijas (LDDK) pētījumu “Uzņēmējdarbība reģionos 
Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja”, kam 
sekoja diskusija par uzņēmējdarbību reģionos un 
iespējām pašvaldībām atbalstīt uzņēmējus, ko va-
dīja LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos 
Andra Feldmane.

Pētījums pieejams šeit: http://www.lddk.
l v / w p - co nte nt / u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 2 / U z % C 5
% 8 6 % C 4 % 9 3 m % C 4 % 9 3 j d a r b % C 4 % A B b a -
re%C4%A3ionos-Latvij%C4%81_Aktivit%C4%81te-
sadarb%C4%ABba-konkur%C4%93tsp%C4%93ja-
PDF.pdf, bet komitejā sniegtā prezentācija par to – 
Infolapas 2. pielikumā. LPS padomnieču sagatavo-
tās prezentācijas meklējiet infolapas 3. pielikumā, 
4. pielikumā un 5. pielikumā!
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izstrādās grozījumus nekustamā īpašuma 
nodokļa likumā attiecībā uz lauku zemēm

11. augustā Ministru kabineta sēdē tika pieņemts 
lēmums periodā no 2016. līdz 2020. gadam nekus-
tamā īpašuma nodokļa aprēķinam lauku zemēm 
kadastrālās vērtības vietā izmantot speciālu vērtī-
bu, kuru aprēķinās Valsts zemes dienests un kurai 
attiecīgajā periodā būs noteikts 20% pieauguma 
ierobežojums ik gadu.

Valdības sēdē atbalstītais Ministru kabineta pro-
tokollēmums paredz izstrādāt grozījumus likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”, nosakot, ka līdz 
2020. gadam:

lauku teritorijās zemes vienībām ar platību, kas •	
pārsniedz 3 ha, kurām vismaz viens no noteikta-
jiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu 
grupas “Lauksaimniecības zeme”, “Mežsaim-
niecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta 
ar normatīvo aktu” vai “Ūdens objektu zeme” 
(lauku zemes), nekustamā īpašuma nodokļa ap-
rēķinam izmanto speciālo vērtību, ko aprēķina 
Valsts zemes dienests;

ikgadējais speciālās vērtības nekustamā īpašu-•	
ma nodokļa vajadzībām pieaugums lauku ze-
mēm nepārsniedz 20% no iepriekšējā gadā ze-
mes vienībai aprēķinātās kadastrālās vērtības 
vai speciālās vērtības.

Valsts zemes dienestam līdz 18. augustam uzdots 
budžeta sagatavošanas vajadzībām iesniegt Finan-
šu ministrijai un pašvaldībām aprēķinus par katras 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo lauku 
zemju prognozēto speciālo vērtību nekustamā īpa-
šuma nodokļa vajadzībām pēc nekustamo īpašumu 
stāvokļa uz 2015. gada 1. jūniju.

Pašvaldību vadītāji uzsver nepieciešamību 
aktivizēt pieaugušo izglītību

Latvijas novadu pašvaldību pārstāvji un izglītības 
politikas veidotāji un īstenotāji no valsts pārvaldes, 
mācību iestādēm un nevalstiskajām institūcijām 
11. augustā Rīgā pulcējās seminārā “Pieaugušo 
izglītības vajadzības un iespējas”, lai spriestu par 

pieaugušo izglītības attīstības iespējām Latvijā un 
piedalītos diskusijā par sadarbību pašvaldībās, no-
vados un plānošanas reģionos.

Seminārā uzstājās arī Aizkraukles novada domes 
priekšsēdētājs Leons Līdums. Viņa un pārējo ziņo-
tāju prezentācijas pieejamas Izglītības un zinātnes 
ministrijas mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/lv/
seminars-pasvaldibu-vaditajiem-11082015.

Jaunieši “ieņem” Saeimu

12. augustā, ko visā pasaulē atzīmē kā Starptautisko 
jaunatnes dienu, dažādi šai dienai veltīti pasākumi 
notika vairākās Latvijas vietās, bet lielākais – atvēr-
tās debates “Jauniešu līdzdalība sabiedrībā” – nori-
sinājās Saeimā, kur jauniešus uzrunāja gan Saeimas 
priekšsēdētāja ināra Mūrniece, gan Saeimas Izglītī-
bas, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja 
biedrs Raivis Dzintars, gan izglītības un zinātnes 
ministre Mārīte Seile.

Paraugdebašu turnīrs “Jauniešu politiskās līdzda-
lības veicināšanai nodrošināt balsošanas iespējas 
pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma” notika 
sadarbībā ar debašu kustību “Quo tu domā?”. Šajā 
turnīrā pozīcijas lomu ieņēma jaunieši, bet opo-
zīcijā bija IZM parlamentārais sekretārs edvards 
Smiltēns, LM parlamentārais sekretārs Reinis Uzul-
nieks un Saeimas deputāts Rihards Kols. Pasākuma 
turpinājumā Latvijas Kultūras akadēmijas asociē-
tā profesore Anda Laķe iepazīstināja ar pētījumu 
“Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā”, kas atklāj, ka 
10 punktu skalā jaunieši savu interesi politikā vidē-
ji novērtējuši ar 5,5. Savukārt Strukturētā dialoga 
(SD) nacionālās darba grupas vadītājs Vilis Brūve-
ris prezentēja SD ieteikumus par jauniešu politisko 
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līdzdalību. Pasākuma noslēgumā notika paneļdis-
kusija “Jauniešiem līdzdalība sabiedrībā ir vienal-
dzīga vai tikai atšķirīga?”.

Pasākumā Saeimā piedalījās arī LPS jaunatnes lietu 
speciāliste Lelde Vazdiķe.

Starptautiskajai jaunatnes dienai veltīti pasāku-
mi turpināsies līdz pat augusta beigām. Vairāk par 
tiem: http://jaunatneslietas.lv/jaunatnes-pasaku-
mu-kalendars.

ŠoNeDēļ UN tURPMāK

19. augustā plkst. 13 LPS mītnē notiks ikgadējās 
LPS sarunas ar Satiksmes ministriju, lai spriestu 
par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizē-
šanu, valsts un pašvaldību autoceļiem, kā arī citiem 
kopīgi risināmiem jautājumiem.

Sarunu darba kārtībā plānotās tēmas:
1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizā-
cija 2016. gadā:
– paredzētais valsts finansējums sabiedriskajam 
transportam 2016. gadā un finanšu nepieciešamī-
ba 2015. gadam;
– sabiedriskā transporta tarifu politika;
– bezskaidras naudas norēķinu principa ieviešana 
sabiedriskajā transportā, problēmas, risinājumi;
– skolēnu pārvadājumu problemātika, kārtība, kādā 
veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadā-
jumi;
– finansējums valsts noteiktām pasažieru katego-
rijām 2016. gadā, kurām pienākas atvieglojumi sa-
biedrisajā transportā.
2. Valsts un pašvaldību autoceļi:
– valsts un pašvaldību autoceļu finansējums 
2016. gadā;
– grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. mar-
ta noteikumos nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts 
autoceļa fonda programmai piešķirto līdzekļu izlie-
tošanas kārtība”;
– iespējamais finansējums valsts vietējiem un paš-
valdību ceļiem 2016.–2020. gadā;
– valsts autoceļu sakārtošanas programma 2014.–
2020. gadam;
– Satiksmes ministrijas priekšlikumi valsts vietējo 
autoceļu uzturēšanai.
3. optiskā tīkla ierīkošanas projekta 2. kārta.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu sarunu norisi, LPS vei-
dos divas darba grupas, kas kopā ar VAS “Latvijas 
valsts ceļi” un valsts SIA “Autotransporta direkcija” 

sagatavos priekšlikumus iespējamajiem problēmu 
risinājumiem.

21. augustā plkst. 11 Ilūkstes novada kultūras cen-
trā Ilūkstē, Brīvības ielā 12, notiks Latvijas Pašval-
dību izpilddirektoru asociācijas sanāksme, kas būs 
veltīta izglītības jautājumiem.

Darba kārtība:
pedagogu atalgojuma modelis (Izglītības un zi-– 
nātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāres p.i. 
Evija Papule, Izglītības departamenta direktores 
vietniece izglītības statistikas un finanšu plāno-
šanas jomā Līga Buceniece un vecākā eksperte 
Modra Jansone);
kārtība un kritēriji, kā izglītojamie tiek uzņem-– 
ti vispārīgās izglītības iestādēs un speciālajās 
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no 
tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nā-
kamo klasi (Izglītības departamenta direktores 
vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne);
aktualitātes profesionālās izglītības jomā;– 
informācija par IZM pieejamajiem ES struktūr-– 
fondiem un pašvaldību iespējas (Struktūrfondu 
un starptautisko finanšu instrumentu departa-
menta direktore un valsts sekretāres vietniece 
Gunta Arāja).

27. augustā notiks LPS un Finanšu ministrijas sa-
runas par 2016. gada pašvaldību budžeta jautāju-
miem.

Sarunu darba kārtībā iekļauti jautājumi par:
‒ darba algas apmēru 2016. gadā; iedzīvotāju 
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ienākuma nodokļa (IIN) likmi, ar IIN neapliekamā 
minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu 
personu apmēru 2016. gadā un vidējā termiņā; iz-
maiņu fiskālo ietekmi uz pašvaldību budžetu;

‒ pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu ieņē-
mumu (IIN, nekustamā īpašuma nodoklis, dabas 
resursu nodoklis, azartspēļu nodoklis) prognozēm 
2016. gadā un vidējā laikposmā;

‒ valsts budžeta mērķdotācijām, dotācijām un ci-
tiem valsts budžeta transfertiem pašvaldībām 
2016. gadā un vidējā laikposmā un to apmēru (t.sk. 
mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām, mērķ-

dotācijas izglītības pasākumiem, dotācijas Pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas fondam u.c.);

‒ pašvaldību aizņemšanās, galvojumu un ilgtermi-
ņa saistību uzņemšanās iespējām 2016. gadā un 
vidējā laikposmā;

‒ jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ietekmi 
uz pašvaldību budžetiem;

‒ plānotajiem 2016. gada budžetu pavadošajiem 
likumprojektiem un to ietekmi uz pašvaldību dar-
bību un budžetu.

PRoJeKti, KoNKURSi, SeMiNāRi, FiNANSēJUMS, PASāKUMi

Piesakiet kandidātus Ministru kabineta 
balvai!

LPS saņēmusi Ministru prezidentes Laimdotas 
Straujumas parakstītu vēstuli, kurā teikts: “Saskaņā 
ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra notei-

kumu nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institū-
ciju un pašvaldību apbalvojumi” 20. punktu  lūdzu 
apzināt iespējamās kandidatūras Ministru kabine-
ta balvas piešķiršanai un, ja šādas kandidatūras ir, 
līdz 21. septembrim  iesniegt attiecīgu informāciju 
Ministru kabineta Apbalvošanas padomei.”

Gatavosimies eiropas Sporta nedēļai!

Ar Eiropas Komisijas atbalstu organizētajā pirmajā 
Eiropas Sporta nedēļā no 7. līdz 13. septembrim 
Latvijā notiks vairāk nekā 1000 dažādu pasākumu – 
gan vēl nebijuši, gan jau esošās iniciatīvas, kas veik-
smīgi tiek īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai 
vietējā mērogā.

Par Eiropas Sporta nedēļas norisi Latvijā atbildīga ir 
Latvijas Tautas sporta asociācija. Tās valdes priekš-
sēdētājs Guntis Mačs uzsver, ka jau šobrīd dalībai 
Eiropas Sporta nedēļā saņemti vairāk nekā 300 pie-
teikumu no visas Latvijas un to skaits turpina augt. 

Eiropas Sporta nedēļa ir tautas sporta kustība, kurā 
dalību un savas aktivitātes var pieteikt ikviens – uz-
ņēmumi, organizācijas, skolas, iedzīvotāji, interešu 
grupas u.c.

Detalizēta informācija par visiem Eiropas Sporta 
nedēļas pasākumiem pieejama mājaslapā: www.
sportsvisiem.lv, kur iespējams arī reģistrēties dalī-
bai.

Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir ne vien iedvesmot 
eiropiešus būt aktīviem šajā konkrētajā nedēļā, 
bet mudināt būt tādiem visu gadu. Ikviens aicināts 
savas sportiskās aktivitātes, gatavošanos Eiropas 
Sporta nedēļai vai pašu pasākuma norisi dokumen-
tēt, izmantojot kampaņas aicinājumu “Esi aktīvs!” 
(tēmturis sociālajos tīklos – #BeActive).

Papildinformācija – Infolapas 6. pielikumā. Ne-
skaidrību vai jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa 
tālruni 29659000 vai rakstīt: ltsa@riga.lv.

http://www.sportsvisiem.lv/
http://www.sportsvisiem.lv/
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Nāc studēt!

Ekonomikas un kultūras augstskola aicina apgūt 
jaunu profesionālo augstākās izglītības maģistra 
studiju programmu “Valsts pārvalde”, kas pare-
dzēta pašvaldību un valsts pārvaldes darbiniekiem. 
Samērā īsā laikposmā iespējams paaugstināt kvali-
fikāciju pieredzējušu profesionāļu vadībā.

Par uzņemšanu interesēties: http://www.eka.edu.
lv/content.php?parent=23&lng=lva.

Maksa ‒ 715 eiro semestrī.

Konsultācijām: Armands Kalniņš (tālr. 29283414; 
e-pasts: armands5578@inbox.lv). Plašāka informā-
cija – 7. pielikumā.

eS Māja aicina uz semināriem

ES Māja Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāva konfe-
renču zālē aicina uz diviem bezmaksas semināriem 
par atbalstu pašvaldībām un NVO projektu finansē-
šanai programmā “Eiropa pilsoņiem”:

7. septembrī norisināsies seminārs “ES program-
mas “Eiropa pilsoņiem” finansējuma iespējas” par 
2. atbalsta darbību “Demokrātiskā iesaistīšanās un 
pilsoniskā līdzdalība”;

22. septembrī notiks seminārs “Atbalsts Eiropas 
vēstures piemiņas projektiem ES programmā “Ei-
ropa pilsoņiem”” par 1. atbalsta darbību “Eiropas 
vēstures piemiņas pasākumi”.

Informācija par semināriem un pieteikšanās šeit: 
http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/semi-
nari/. (Seminārā vietu skaits ierobežots.)

Papildu informācijai lūgums sazināties ar Andreju 
Lukinu (andrejs.lukins@km.gov.lv; 67330289).

Sadalītas mērķdotācijas pašvaldību •	
izglītības iestādēm

Ministru kabinets 11. augustā apstiprināja mērķ-
dotāciju sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm 
valsts budžeta programmās, ko administrē Izglītī-
bas un zinātnes ministrija. Mērķdotācijas atlikuša-

jiem gada četriem mēnešiem ir sadalītas atbilstoši 
izglītības iestāžu iesniegtajai informācijai par skolē-
nu un pedagogu likmju skaitu 2015. gada 27. mai-
jā, skolēnu sadalījumu pa klasēm un izglītības pro-
grammām. Vairāk informācijas par MK lēmuma 
projektu: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40
365349&mode=mk&date=2015-08-11.

MiNiStRiJU ZiņAS

Valsts apmaksātas brīvpusdienas •	
nodrošinās arī 4. klases skolēniem

No šāgada 1. septembra valsts apmaksātas brīv-
pusdienas saņems arī 4. klases skolēni – to paredz 
11. augustā valdībā apstiprinātie Ministru kabineta 
noteikumi. Noteikumu grozījumi izstrādāti saskaņā 
ar 18. jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem li-
kumā “Par akcīzes nodokli”, kas stājās spēkā 1. au-

gustā, – tie paredz no akcīzes nodokļa gūtos ienā-
kumus novirzīt bērnu ēdināšanas izdevumu segša-
nai. Ar MK noteikumu projektu “Grozījums Minis-
tru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos 
nr. 1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”” var 
iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pi
d=40363987&mode=mk&date=2015-08-11.
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Apstiprinātas izmaiņas vispārizglītojošo •	
un profesionālo skolu higiēnas prasībām

11. augustā Ministru kabineta sēdē apstiprinā-
ti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi MK 
2002. gada 27. decembra noteikumiem nr. 610, kas 
nosaka higiēnas prasības vispārizglītojošajām pa-
matizglītības un vidējās izglītības, kā arī profesio-
nālajām izglītības iestādēm. Noteikumos precizētas 
obligātās prasības izglītības iestāžu telpām un funk-

cionālajām zonām, kas būs jāievēro visās izglītības 
iestādēs, sākot ar 2020. gada 1. septembri. Tāpat 
noteiktas prasības telpu apdarei un aprīkojumam 
izmantojamajiem materiāliem, kā arī ventilācijas 
nodrošināšanai, kas visās izglītības iestādēs būs 
jānodrošina, sākot ar 2016. gada 1. septembri. Lai 
nodrošinātu mūsdienām atbilstošu, drošu skolu 
vidi un mazinātu administratīvo slogu, aktualizētas 
arī vairākas prasības saistībā ar jaunajām tehnolo-
ģijām un to izmantošanu izglītības iestādēs.

ilgstošos bezdarbniekus aktīvāk iekļaus •	
sabiedrībā

Labklājības ministrija ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
līdzekļu palīdzību laikā no šāgada 3. ceturkšņa līdz 
2021. gadam īstenos pasākumus, kuru galvenais 
mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos 
sabiedrībā un piemērotā darbā vai apmācībā, tādē-
jādi mazinot viņu sociālās atstumtības riskus. Ilgsto-
šajiem bezdarbniekiem nodrošinās individuālas spe-
ciālistu un grupu konsultācijas, veselības pārbaudes, 

profesionālās piemērotības noteikšanu, motivācijas 
programmas darba meklēšanai un atbalsta pasāku-
mus bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Pa-
sākumus ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijai paredz 
11. augustā valdībā apstiprinātie MK noteikumi “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlī-
gākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba 
tirgū” pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas 
pasākumi” īstenošana”. Kopumā pasākumā plānots 
iesaistīt 20 tūkstošus ilgstošo bezdarbnieku.

LM veicinās sociālās uzņēmējdarbības •	
attīstību

Labklājības ministrija ar ESF līdzekļu palīdzību līdz 
2022. gadam pārbaudīs labākos risinājumus sociālo 
uzņēmumu izveidei un attīstībai, tādējādi veicinot so-
ciālās uzņēmējdarbības attīstību un palielinot nodar-
binātības iespējas. Šajā laikposmā paredzēts izstrādāt 
un ieviest sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu 
un veicināt sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, tā-
pat paredzēta pasākuma starprezultātu novērtēšana 
un priekšlikumu izstrāde sociālo uzņēmumu tiesiskā 
ietvara un atbalsta pilnveidošanai. Aktivitātēs kā so-

ciālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji varēs ie-
saistīties komersanti, biedrības un nodibinājumi, kā 
arī fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uz-
ņēmējdarbību. Papildus darba integrācijas sociālajos 
uzņēmumos plānots sniegt atbalstu nelabvēlīgākā 
situācijā esošajiem bezdarbniekiem un personām 
ar invaliditāti un ar garīga rakstura traucējumiem. To 
paredz 11. augustā valdībā apstiprinātie MK noteiku-
mi “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt ne-
labvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos 
darba tirgū” pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmēj-
darbībai” īstenošanas noteikumi”.



Valdība atbalsta Nemateriālā kultūras •	
mantojuma likumu

11. augustā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts 
Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra izstrādātais likumprojekts “Nemateriā-
lā kultūras mantojuma likums”, kas tiks virzīts iz-
skatīšanai Saeimā. Likumprojekts paredz izveidot 

nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvo 
sarakstu un nemateriālā kultūras mantojuma ne-
atliekamās saglabāšanas sarakstu. Tāpat paredzēts 
attīstīt sadarbību starp valsts, pašvaldību, izglītības 
un pētniecības iestādēm un nevalstiskajām organi-
zācijām–mantojuma nesējiem, kā arī pilnveidot ne-
materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tā-
lāknodošanu ar dažādu izglītības formu palīdzību.

top Likteņdārzs – arī ar pašvaldību atbalstu 8. augustā Koknesē, piedaloties aizsardzības mi-
nistram Raimondam Bergmanim, atklāja tēlnieka 
Ojāra Feldberga veidoto piemiņas vietu latviešu 
strēlnieku pulku dibināšanas 100. gadadienā, kā 
arī tika turpināta ozolu godasardzes stādīšana – ar 
Carnikavas, Kuldīgas, Ķekavas, Limbažu, Rojas, Tal-
su, Salaspils un Stopiņu novada pašvaldību atbalstu 
Likteņdārza amfiteātrī iestādīja sešus ozolus poli-
tiski represēto piemiņai.

Lai dārzu pasniegtu kā dāvanu Latvijai 100. dzimša-
nas dienā, katrs ir aicināts piedalīties Likteņdārza īs-
tenošanā, ziedojot līdzekļus, atvedot zemi Lielajam 
kalnam, pelēko laukakmeni amfiteātrim vai ziedo-
jot bruģakmeni ar savu vārdu Likteņdārza draugu 
alejā (www.draugiem.lv/liktendarzs) un piedaloties 
talkās. Plašāka informācija – www.liktendarzs.lv.

Liepājā pieņemts ekspluatācijā “Lielais 
dzintars”

Būvvaldes komisija 12. augustā pieņēma eksplua-
tācijā daudzfunkcionālo centru “Lielais dzintars”. 
Būvniecības darbi paveikti divu gadu laikā, izvei-
dojot daudzfunkcionālu ēku plašizklaides pasāku-
miem astoņu stāvu augstumā un diviem stāviem 
zem zemes līmeņa. Ēkas celtniecībā izmantots 
dzelzsbetons, metāls, stikls, tā apgādāta ar moder-
nām inženierkomunikācijām.

Ēkā ir daudzfunkcionāla zāle ar 1138 un kamerzā-
le ar 200 sēdvietām, Liepājas simfoniskā orķestra 
rezidence, telpas E. Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolai, dažādiem izglītības, izstāžu, kongresu 

u.c. sabiedriskajiem pasākumiem. Tajā iebūvēts 
panorāmas lifts ar skatu uz ostu.

Ēkas atvēršana plānota ar īpašu programmu divu 

NoVADU UN PiLSētU VēStiS
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mēnešu garumā. Tā sāksies oktobra vidū ar pirma-
jiem pasākumiem Eksperimentālajā un Kamerzālē, 

kam sekos Lielās zāles atklāšanas koncerts 6. un 
7. novembrī.

Jēkabpilī atvērta Ukrainas bērnu nometne

10. augustā uz divu nedēļu nometni Jēkabpilī iera-
dās 22 bērni un pavadošais personāls no Jēkabpils 
sadraudzības pilsētas Mirgorodas Ukrainā.

Svinīgajā un emocionālajā nometnes atklāšanā vie-
sus uzrunāja un patīkamu laiku Jēkabpilī un Latvijā 
vēlēja Jēkabpils pilsētas domes vadība, Jēkabpils 
ukraiņu biedrības pārstāvji, kā arī nometnes orga-
nizatori – Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra pār-
stāvji.

Šo divu nedēļu laikā viesi no Ukrainas ik dienu 
darbojas radošās aktivitātēs, apceļo Latviju, iepa-
zīst Jēkabpili un pilsētas jauniešus, kā arī darbojas 
kopīgās aktivitātēs ar Jēkabpils ukraiņu biedrību. 
Svinīgs nometnes noslēguma pasākums plānots 
20. augustā Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas 
nodaļā “Sēļu sēta”, kur gan Jēkabpils, gan Mirgoro-
das bērni būs sagatavojuši vairākus radošus priekš-

nesumus un pārsteigumus.

Sniedzot atbalstu sadraudzības pilsētai Mirgorodai 
Ukrainā, Jēkabpils pilsētas dome 16. jūlijā pieņēma 
lēmumu piešķirt 1500 eiro Mirgorodas slimnīcas 
vajadzībām, kā arī atvēlēja finansējumu nometnes 
organizēšanai bērniem vecumā no astoņiem līdz 
12 gadiem, kurus skāris Ukrainā notiekošais kon-
flikts.

Atklāts piemineklis ebreju kopienai Preiļos

9. augustā Preiļos pie ieejas ebreju kapsētā svinī-
gi tika atklāta arka ar vārtiem, kas turpmāk kalpos 
par pieminekli ebreju kopienai Preiļos. Baltā arka 
ar metāla vārtiem tagad veido vienotu kompleksu 
Preiļu holokausta memoriālā.

Idejas autors un finansētājs ir Ņujorkā dzīvojošais 
tehnisko zinātņu profesors Preiļu novada Goda 
pilsonis Dāvids Zilbermans, savukārt pieminekļa 
autors un arhitekts – Sergejs Rižs, kurš 2004. gadā 
izveidojis Preiļu holokausta upuru memoriālu. Arku 
būvējusi SIA “Preiļu celtnieks”, bet metāla vārtus 
menoras veidā izgatavojusi SIA “LIA D” Daugavpilī.

Svinīgajā atklāšanas ceremonijā arhitekts Sergejs 
Rižs klātesošajiem paskaidroja, ka arkas veidolā sa-
skatāmas seno ēģiptiešu arhitektūras augšuptiecī-
gās formas, tā veidota kā atsauce uz stāstu par pra-
vieti Mozu, kurš ebreju tautu izveda no verdzības 

Ēģiptē. Uz arkas 
metāla vārtiem 
ierakstīti lūgša-
nas vārdi “Lai 
viņu dvēseles tik-
tu iesietas dzīvī-
bas tīstoklī”.

Svinīgo lenti 
pārgrieza Preiļu 
novada domes 
priekšsēdētāja 
Maruta Plivda un 
Goda pilsonis Dā-
vids Zilbermans, 
pēc tam sekoja 
vārtu aizslēgša-
na, simboliski 
liecinot, ka šeit 
nav tikai kapsē-
ta, bet piemiņas 



vieta, kurā aicināts ikviens, lai nodotos pārdomām 
par pagātni un nākotni. Vārtu atslēga tika nodota 

glabāšanā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas mu-
zejā.

Aglonā atkal būs “Ar veļiku pa Aglynu 
2015”

29. augustā Aglona un iedzīvotāju iniciatīvas gru-
pa “Velomīļi” atkal aicina uz pasākumu “Ar veļiku 
pa Aglynu 2015”. Tiesa gan, ar noteikumu – da-

lībniekiem jāievēro organizatoru noteiktie sacen-
sību drošības noteikumi, sabiedriskās kārtības 
noteikumi un sacensību organizatoru darbinieku 
prasības un norādījumi. Paredzēta arī “Green-
trials Bike Tour” ekstrēmā velosporta šova pro-
gramma.

Kārsavas novads saviem iedzīvotājiem un 
viesiem piedāvā bezmaksas Wi-Fi

Kārsavas novadā ir izveidots plašs publiskais bezva-
du interneta (Wi-Fi) piekļuves tīkls “GaideitiKuorso-
va”. Tas aptver sabiedrībā iecienītas atpūtas vietas, 
aktīvās atpūtas laukumus, sabiedriskā transporta 
pieturas un pašvaldības ēkas – kopskaitā 18 brīvās 
piekļuves Wi-Fi punktu.

Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors toms 
Vorkalis saka, ka “ir paredzēts izstrādāt viedtālruņu 
aplikācijas, piemēram, pasākumu kalendāra aplikā-
ciju, SOS aplikāciju, kur novada iedzīvotāji operatīvi 
varēs ziņot par pilniem atkritumu konteineriem, sa-
lauztiem parka soliņiem vai bedrēm uz ceļiem, šādi 
veicinot iedzīvotāju līdzdalību”.

Publiskais bezvadu internets ir pieejams visu dien-
nakti, jo šie punkti darbojas ārpus telpām. Papildus 
divi publiskie interneta pieejas punkti – Malnavas 
pagasta ēkā un Kārsavas novada Attīstības nodaļas 
ēkā “Mežmuižā” – izveidoti ar pieeju datortehnikai.

Valmierā uzsāk akciju “Droša pilsēta”

Valmieras pilsētas pašvaldība kopā ar Valmieras pil-
sētas pašvaldības policiju, Valsts policiju un CSDD 
Valmieras reģionālo nodaļu uzsākusi sociālo akciju 
Valmierā “Droša pilsēta”.

Lai cīņa ar agresīvajiem autobraucējiem būtu sek-
mīga un efektīva, nepieciešama plaša un aktīva Val-
mieras pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanās, sniedzot 
informāciju, iesūtot fotogrāfijas un videomateriā-
lus no tālruņiem, videoreģistratoriem un privātīpa-
šumos izvietotajām videonovērošanas kamerām. 



Akcijas vajadzībām ir izveidota speciāla e-pasta adre-
se: drosapilseta@valmiera.lv un anonīmais uzticības 
tālruņa numurs 64210685 ar automātisko atbildē-
tāju. Informāciju var sniegt arī, personīgi ierodoties 
Valmieras pilsētas pašvaldības policijā un rakstot 

iesniegumu. Saņemto informāciju, fotogrāfijas un vi-
deo izvērtēs Valmieras pilsētas pašvaldības policija. 
Operatīvai reaģēšanai agresīvas braukšanas aculie-
ciniekus aicina nekavējoties ziņot Valmieras pilsētas 
pašvaldības policijai vai uz Valsts policiju – 110.

Valmierā notiks Baltijas valstu čempionāts 
ugunsdzēsības sportā

18. un 19. augustā Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, 
notiks 40. Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsī-
bas sportā, kurā piedalīsies spēcīgākās Latvijas, Lie-
tuvas, Igaunijas, Čehijas un Baltkrievijas ugunsdzē-
sības sporta komandas.

Mērošanās spēkiem paredzēta 100 metru šķēršļu 
joslas pārvarēšanā, 4 x 100 metru ugunsdzēsības 

stafetē, kāpšanā mācību tornī, izmantojot āķkāp-
nes, un izvēršanās no motorsūkņa.

Šogad ugunsdzēsības nozare atzīmē divas nozī-
mīgas jubilejas – pirms 150 gadiem Latvijā sākās 
ugunsdzēsības attīstība, un jau 40. reizi norisināsies 
Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā. 
Čempionāts pirmo reizi notika 1961. gadā Latvijā, 
kļūstot par nozīmīgu tradīciju, un tas katru gadu 
tiek organizēts vienā no Baltijas valstīm.

Atklāts jauns sporta laukums ādažu 
novada Garkalnes ciemā

Prieks, saule, minifutbols, pludmales volejbols, 
jautras bērnu stafetes, veldze ūdens strūklakās, iz-
jādes ar zirgu un pikniks dabā visas dienas garumā – 
tik priekpilnā gaisotnē iepriekšējā nedēļas nogalē 
ar atraktīvām sporta sacensībām gan lieliem, gan 
maziem tika atklāts sporta laukums Ādažu novada 
Garkalnes ciemā. Tagad vietējos aktīvistus un arī 
viesus priecē jauns volejbola un futbola laukums, 
kā arī jauni āra trenažieri – pievilkšanās stieņi un 
“Zviedru siena”, laukumā uzstādīti profesionāli, 
jauni futbola vārti ar tīkliem, jauni pludmales vo-
lejbola stabi ar tīklu un laukuma līnijām, kā arī divi 
jauni soli.

“Kopā mēs esam spēks!” sporta laukuma atklāšanā 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks pateicās 

vietējiem iedzīvotājiem un domes Sporta daļas va-
dītājam Pēterim Slukam par ieguldīto darbu, kā arī 
akcentēja, ka Ādažu novada Garkalnes ciema iedzī-
votāji ar savu uzņēmību ir piemērs pārējiem – ap-
vienojoties un darbojoties kopā, var panākt daudz.

Vietējie jauno vietu jau paspējuši nodēvēt par Gar-
kalnes Olimpisko centru. Atklāšanas pasākums ko-
pumā pulcēja 100 pieaugušo un 20 bērnu.

mailto:drosapilseta@valmiera.lv


Ropažos “vidē izdejots” starptautiskais 
laikmetīgās dejas festivāls

Ropažos nedēļas garumā no 3. līdz 9. augustam 
5. starptautiskā laikmetīgās dejas festivālā “Vides 
deja” vairāku profesionālu horeogrāfu un pasnie-
dzēju vadībā notika laikmetīgās dejas, improvizā-
cijas, performances, izrādes, nodarbības, filmu va-
kars un grāmatu prezentācija. Festivāla noslēgumā 
skatītājiem tika izrādītas daudzveidīgas dejas per-

formances, ko meistarklašu dalībnieki bija saga-
tavojuši visas nedēļas laikā kopā ar horeogrāfiem. 
Dejas performances skatītāji varēja vērot neieras-
tās vietās – upē, pilsdrupās, vecajā spirta brūzī, ie-
karamā tiltā pāri Lielajai Juglai.

“Šogad festivāls “Vides deja” tika papildināts ar di-
viem lieliskiem jaunumiem – ar radošo dejas darbnī-
cu bērniem, ko vadīja Gabija Bīriņa, un ikrīta pamo-
šanās nodarbību “Rīta rosme” kopā ar Ēriku Ēriksonu 
no Zviedrijas,” teic festivāla mākslinieciskā direktore 
Lilija Lipora. Pirmizrādi festivālā piedzīvoja arī viņas 
laikmetīgās dejas un ēnu teātra principu sintēze – iz-
rāde “Ēnas”.

“Festivāls “Vides deja” Ropažos jau trešo gadu pēc 
kārtas uzbūra īstu dejas brīnumu – tā daudzveidīgā 
programma, skaistā norises vieta, cilvēku atsaucī-
ba un vieglā gaisotne iedvesmoja ikvienu. Festivāls 
mums  visiem  ir  dāvājis  piesātinātas  emocijas,  ie-
dvesmojis un ļāvis iepazīt mūsu novadu kā laikme-
tīgās dejas norises vietu,” saka festivāla producen-
te un Ropažu novada kultūras un izglītības centra 
vadītāja Sanita Megere-Klevinska.

Ropažiem – 810

Sestdien, 22. augustā, Ropažu novads svinēs 
810. jubileju.

Svētku diena sāksies ar dievkalpojumu Ropažu 
novada baznīcā, kopīgā gājienā visi dosimies uz 
pilsdrupām, kur no plkst. 12.30 piedzīvosim, iz-
garšosim un izdziedāsim viduslaiku emocijas. 
Livonijas pils pagalmā un dārzos ēdīsim pašcep-
tu maizi un kopā ar meistariem iepazīsim senos 
arodus, izdzīvosim viduslaiku bruņinieku cīņas 
un baudīsim viduslaiku zupu. Izdziedāsim senās 
dziesmas kopā ar dziesmu kopu “trejasmens”, 
grupu “Skandinieki” un vīru kopu “Vilki”, kā 
arī pasaules slavu guvušo grupu “Remdih” no 
Čehijas. Viduslaiku dzīves ainas spilgtākas vēr-
sīs ciemiņi no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, 
Zviedrijas un Somijas. Viduslaiku piedzīvojums 
noslēgsies ar izrādi “Sirotāju iebrukums Livoni-

jā”, kas norisināsies uz salas Juglā pie Livonijas 
pils drupām.

Ropažu parkā un estrādē jau no plkst. 13.00 tiks 
veidots ziedu paklājs. Darbosies Latvijas labumu 
tirdziņš un radošās aktivitātēs visai ģimenei. Būs arī 
sporta aktivitātes – petanka, kroketa, volejbola, te-
nisa spēles un GEO Catching par Ropažu apkārtni. 
Ropažu kultūras centrā varēs aplūkot izstādes par 
Ropažu novadu.

Ropažu estrādē no plkst. 22.00 notiks Ropažu dzie-
došo kolektīvu un svētku dalībnieku sadziedāšanās 
ar komponistu Uldi Marhileviču. Pēc tam ropaž-
niekus un svētku viesus ielīksmos Latvijas Nacio-
nālā teātra dziedošie aktieri Dita Lūriņa, Mārtiņš 
Egliens, Karīna Tatarinova un Mārcis Maņjakovs. 
Svētku salūts izgaismos novadu plkst. 23.30, un iz-
klaides turpināsies līdz pat rīta gaismai nakts ballē 
kopā ar grupu “Flame & The Rolltones”.



Gunta Klismeta, tālr. 67 326 634, gunta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

VSS-225 Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu  “Darbības  programmas  “Izaugsme un  nodar-
binātība”  4.2.1.  specifiskā  atbalsta  mērķa  “Vei-
cināt  energoefektivitātes  paaugstināšanu  valsts 

un  dzīvojamās  ēkās”  4.2.1.1.  specifiskā  atbalsta 
mērķa  pasākuma  “Veicināt  energoefektivitātes 
paaugstināšanu  dzīvojamās  ēkās”  īstenošanas 
noteikumi”

LPS SASKAņoŠANAi PiePRASītie DoKUMeNtU PRoJeKti

LPS NeSASKAņo

VSS–854 Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2011. gada 23. marta rīkojumā Nr. 120 “Par 
nekustamā īpašuma “Ērgļu arodvidusskola” Ērgļu 
pagastā, Ērgļu novadā, daļas nodošanu privatizāci-
jai””

VSS–856 Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā”

VSS–851 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 
942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pa-
kalpojumu pašvaldībā””

VSS–859 Noteikumu projekts “Emisijas kvotu izso-
līšanas instrumenta finansēto projektu atklāta kon-
kursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras piemi-
nekļos” nolikums”
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