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Aizvadītā nedēļa lika atcerēties vairākus svarīgus notikumus mūsu valsts 
vēsturē – piektdien pie mājām izkārtie sarkanbaltsarkanie karogi atgādinā-
ja par neatkarības de facto atjaunošanu un 21. augustu pirms 24 gadiem, 
kad Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma konstitucionālo likumu 
par Latvijas Republikas valstisko statusu, bet svētdien, 23. augustā, daudzi 
tālaika aculiecinieki un dalībnieki atminējās, kā 1989. gada 23. augustā ap 
diviem miljoniem cilvēku sadevās rokās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, izvei-
dojot dzīvo ķēdi jeb Baltijas ceļu, bet pēc 26 gadiem varam sev uzdot jautā-
jumu, vai šodien tas būtu iespējams.

Pašvaldību dzīvē nozīmīgas pārmaiņas pagājušajā nedēļā notika Beverīnas 
novadā – sestdien, 22. augustā, Beverīnas novada domes ārkārtas sēdē no 
amata tika atbrīvota līdzšinējā domes priekšsēdētāja Cilda Purgale, bet vi-
ņas vietā ievēlēts Sandris Brālēns.

Šonedēļ jau sāksim raudzīt skaistākās asteres un gladiolas savos dārzos un 
post skolasbērnus jaunam darba cēlienam.



Pirmdiena, 17. augusts

• Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika video-
tiešraide par Āfrikas cūku mēra izplatības ierobe-
žošanas pasākumiem un ieteikumiem pašvaldību 
medību koordināciju komisiju darbam. Satraucoši, 
ka Āfrikas cūku mēris turpina plosīties, bet trešajā 
daļā pašvaldību vēl nav izveidotas medību koordi-
nācijas komisijas.

Lai noteiktu Āfrikas cūku mēra jaunās riska zonas, 
ko paredz 14. augustā spēkā stājušies trīs Eiropas 
Komisijas lēmumi, valdība dienu vēlāk apstiprināja 
grozījumus šīs slimības likvidēšanas un draudu no-
vēršanas kārtībā. Jaunais slimības riska zonējums, 
ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko informāciju 
Baltijas valstīs un Polijā, kur konstatēti jauni mājas 
cūku saslimšanas gadījumi, ļaus mērķtiecīgi kontro-
lēt dzīvnieku veselību. Tādēļ paredzams, ka Eiropas 
Komisija gatavos jaunu īstenošanas lēmumu, ar ko 
atkal mainīs Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijā.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 
17. februāra noteikumos nr. 83 “Āfrikas cūku mēra 
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” stā-
sies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”, bet videosanāksmi var noska-
tīties LPS mājaslapā, sadaļā Semināri un video/Vi-
deoieraksti.

Otrdiena, 18. augusts

• 18. augustā LPS padomniece Sniedze Sproģe 
piedalījās Ministru kabineta sēdē, kur valdība at-
balstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto MK no-
teikumu projektu par valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos”.

Noteikumu projekts paredz atbalstīt pašvaldību 
lauku ceļu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas 
plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm 
un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves 
vidi. Prioritāri atbalstīs objektus, kas ļauj veicināt 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspē-
ju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku 
ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uz-
ņēmēju intereses.

Atbalstu varēs saņemt 110 novadu pašvaldības. 
Pasākumam paredzētais publiskais finansējums ir 
126 635 591 eiro, un atbalsta apmērs vienam at-
balsta pretendentam nepārsniedz 4 000 000 eiro. 
To noteiks, ievērojot aprēķina metodiku ar šādu 
proporciju: pašvaldības kopējais grantsceļu garums 
(40%), reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaits 
(30%) un laukaugu platība (30%). Atbalsta intensi-
tāte – 90%.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēša-
nas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” mājasla-
pā www.vestnesis.lv.

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā” pieejama MK mājaslapā.

• LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un padomnieks 
Aino Salmiņš tikās ar satiksmes ministru Anriju 
Matīsu pirms nākamajā dienā paredzētajām LPS un 
Satiksmes ministrijas gadskārtējām sarunām.

Trešdiena, 19. augusts

• Lai spriestu par sabiedriskā transporta pakalpo-
jumu organizēšanu, valsts un pašvaldību autoce-
ļiem, kā arī citiem kopīgi risināmiem jautājumiem, 
19. augustā LPS mītnē notika ikgadējās LPS sarunas 
ar Satiksmes ministriju (SM).

AKTuALiTĀTES

https://www.vestnesis.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40366391&mode=mk&date=2015-08-18
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40366391&mode=mk&date=2015-08-18
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40366391&mode=mk&date=2015-08-18
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40366391&mode=mk&date=2015-08-18


Bez vietējo ceļu sakārtošanas valstij neizdosies īs-
tenot noteiktās četras prioritātes – aizsardzību, 
drošību, izglītību un veselības aprūpi –, tā uzskata 
gan LPS vadītājs, gan satiksmes ministrs.

SM nākamā gada budžetā papildus jau noteikta-
jai bāzei prasīs vēl 34 miljonus eiro vietējo ceļu un 
avārijas stāvoklī esošo tiltu sakārtošanai (patlaban 
bāze ir vairāk nekā 199 miljoni eiro, no kuriem 
46,68 miljoni ir pašvaldību vietējiem ceļiem). Kaut 
gan, pēc ministra domām, lai sakārtotu visus valsts 
vietējos ceļus, kopumā būtu nepieciešami aptuve-
ni 700 miljoni eiro, tas nav reāli. Vietējo ceļu sa-
kārtošana ir problemātiska arī tāpēc, ka šai jomai 
nav pieejams ES finansējums, izņemot tikai to ceļu 
sakārtošanai, kas ved uz lauku saimniecībām vai 
vietējiem uzņēmumiem. Savukārt to ceļu sakārto-
šanai, kas ved uz izglītības iestādēm, finansējumu 
atliek lūgt no valsts.

Viens no sarunu tematiem bija izdevumu kompen-
sēšana par sabiedriskā transporta pasažieriem, ku-
riem pienākas atvieglojumi. Lai kompensētu izde-
vumus, kas radušies saistībā ar tarifu palielināšanu 
Rīgā un Liepājā, vajag vēl 2,1 miljonu eiro. Ministrs 
uzskata, ka tas jārod vai nu no budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, vai arī nā-
kamā gada budžetā. Puses vienojās, ka 2015. gadā 
vienotu tarifu ieviešanas rezultātā netiks palielināts 
pašvaldību budžetā nepieciešamais finansējums 
braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanai 
vispārējās izglītības iestādēs izglītojamiem.

Tikšanās laikā dalībnieki arī apsprieda bezskaidras 
naudas norēķinu sistēmas ieviešanu sabiedriskajā 
transportā, platjoslas interneta ierīkošanu un citus 
jautājumus.

LPS un SM protokolu skatiet Infolapas 1. pielikumā 
un 2. pielikumā!

• 19. augustā viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvi-
ja” notika vispārīgās un profesionālās izglītības ie
stāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu 
forums “izglītība krustcelēs: iespējas un izvēle”, 
kurā piedalījās arī LPS padomniece ināra Dundure.

Forumā sarunas norisēja ne tikai par izglītības satu-
ru Latvijā, bet arī par Nīderlandes mācību program-
mu. Tāpat ar skolu direktoriem un pašvaldību pār-
stāvjiem darba sesijās tika aplūkoti jautājumi par 
kompetenču pieeju izglītības saturā un iekļaujošu 
izglītību mūsdienīgā skolā. Savukārt paneļdiskusijā 

“Kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā” eksperti un kon-
ferences dalībnieki diskutēja par izglītības kvalitāti 
un to ietekmējošiem faktoriem.

Foruma prezentācijas un materiāli publicēti Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas mājaslapā: http://www.
izm.gov.lv/lv/aktualitates/1051publicetasforu-
maizglitibakrustcelesiespejasunizveleprezen-
tacijasunmateriali.

Ceturtdiena, 20. augusts

• LPS padomniece Sniedze Sproģe piedalījās kul-
tūras zīmes “Latviskais mantojums” vērtēšanā. Kul-
tūras zīme “Latviskais mantojums” izveidota pēc 
“Lauku ceļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta Latvi-
jas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina 
latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to 
apmeklētājiem. Latviskā mantojuma zīmi saņem 
naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku 
krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un va-
dītāji, muzeji, kolekciju, prasmju un arodu zinātāji. 
2013. gadā tika pasniegtas pirmās zīmes 12 lat-
viskuma daudzinātājiem, pērn šo zīmi saņēma vēl 
13 saimnieku.

Šogad uz zīmi pretendē 18 saimniecību – SIA “Skrī-
veru pārtikas kombināts”, keramikas darbnīca “Sau-
les ceplis” Smārdes pagastā, Ribbes vējdzirnavas 
“Rožmalas” Ceraukstē, lauku sēta “Puteņi” Zvārdes 
pagastā, Jāņkalnu folkloras taka Lībagu pagastā, 
saimniecība “Dzīles” Malnavā, z/s “Bulini” Launkal-
nes pagastā, z/s “Bērziņi” Jūrkalnes pagastā, Āraišu 
vējdzirnavas Drabešu 
pagastā, tāšu pinēji Viz-
ma un Pēteris Zvirbuļi 
Līgatnes pagastā, “Pie 
Andra Pitragā” Kolkas 
pagastā, Ragaciema 
seduma tīklu būdas 
Ragaciemā, bioloģiskā 
saimniecība “Lielkrū-
zes” Jaunpiebalgas pa-
gastā, sēļu sēta “Gul
bji” Rubenes pagastā, 
namdara darbnīca Gar-
kalnes novadā, rotkalis 
Harijs Jaunzems Sabi-
lē, Initas Mednes sieri 
Skaistkalnes pagastā 
un zāļu tējas “Kurmīši” 
Ūdrīšu pagastā.
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Piektdiena, 21. augusts

• Šajā dienā Ilūkstē uz kārtējo sanāksmi pulcējās Lat-
vijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas dalīb-
nieki. Kā jau pirms jaunā mācību gada sākuma pie-
nākas, sanāksme bija veltīta izglītības jautājumiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas komanda Ilūkstē 
ieradās šādā sastāvā: valsts sekretāra pienākumu 
izpildītāja, valsts sekretāra vietniece Izglītības de-
partamenta direktore Evija Papule un direktores 
vietniece izglītības statistikas un finanšu plānoša-
nas jomā Līga Buceniece, direktores vietniece vis-

pārīgās izglītības jomā ineta Īvāne, vecākā eksperte 
Modra Jansone un Struktūrfondu un starptautisko 
finanšu instrumentu departamenta direktore vecā-
kais eksperts Edgars Lore.

Pašvaldības pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitā-
tēm vispārīgajā un profesionālajā izglītībā un saistī-
bā ar pedagogu darba samaksas modeli. Tāpat IZM 
pārstāvji informēja par pieejamajiem ES struktūr-
fondu līdzekļiem šajā plānošanas periodā un paš-
valdību iespējām to apgūšanā, lai veidotu moder-
nu mācību vidi skolēniem. 2016. gadā pieejamais 
finansējums ir plānots 12 miljoni eiro.

ŠONEDēļ uN TurPMĀK

• 25. augustā LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē, plkst. 10:00 notiks Novadu apvienī-
bas Valdes sēde.

Darba kārtība:
par Novadu apvienības Valdes viedokli LPS un – 
Finanšu ministrijas sarunās par 2016. gada bu-
džetu;
par šāgada Novadu dienas organizēšanu;– 
dažāda informācija.– 

• 26. augustā plkst. 10:00 LPS 4. stāva zālē notiks 
LPS pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīkla 

darba diskusija par to, kā atbalstīt mazo biznesu, 
kam sekos lauku attīstības speciālistu darba ap-
kopojums un priekšlikumi 2016. gadam. Sanāk-
smē analizēs iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu!” 
2014. gada rezultātus un šāgada jaunumus, tiks 
sniegti praktiski piemēri, kā atbalstīt savus uzņē-
mumus rudenī, tāpat izskatīs galvenās tēmas Latvi-
jas Biznesa savienības kā Eiropas Amatnieku, mazo 
un vidējo uzņēmumu asociācijas biedra dienas kār-
tībā un lauku attīstības speciālistu darba apkopoju-
mu un priekšlikumus 2016. gadam.

Diskusija tiks translēta tiešraidē LPS mājaslapā: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/


• 27. augustā plkst. 10:00 Rīgas domes ēkā Rīgā, 
Rātslaukumā 1, 1. stāva sēžu zālē, notiks LPS Do-
mes sēde.

Darba kārtība:
Informācija par pašvaldību līdzdalību humani-– 
tārās palīdzības sniegšanā projektā “Pašvaldību 
palīdzība Ukrainai” (uzaicināts Latvijas Sarkanā 
Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops).
Tikšanās ar KNAB vadību un pārstāvjiem. Atbil-– 
des uz jautājumiem, diskusijas par priekšliku-
miem.
Dažāda informācija.– 

• 27. augustā plkst. 13:00 Finanšu ministrijā, 
304. telpā, notiks LPS Valdes un Finanšu ministri-
jas sarunas. Pirms sarunām – tikšanās Rīgas domes 
zālē plkst. 11:30.

Sarunu darba kārtībā šādi jautājumi:
par darba algas apmēru 2016. gadā; iedzīvotāju – 

ienākuma nodokļa (IIN) likmi, ar IIN neaplieka-
mā minimuma un atvieglojuma par apgādībā 
esošu personu apmēru 2016. gadā un vidējā 
laikposmā; izmaiņu fiskālo ietekmi uz pašvaldī-
bu budžetu;
par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu ie-– 
ņēmumu (IIN, nekustamā īpašuma nodoklis, da-
bas resursu nodoklis, azartspēļu nodoklis) pro
gnozēm 2016. gadā un vidējā laikposmā;
par valsts budžeta mērķdotācijām, dotācijām un – 
citiem valsts budžeta transfertiem pašvaldībām 
2016. gadā un vidējā laikposmā un to apmēru 
(t.sk. mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām, 
mērķdotācijas izglītības pasākumiem, dotācijas 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam u.c.);
par pašvaldību aizņemšanos, galvojumu un ilglai-– 
cīgu saistību uzņemšanās iespējām 2016. gadā 
un vidējā laikposmā;
par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ie-– 
tekmi uz pašvaldību budžetiem;
par plānotajiem 2016. gada budžetu pavadoša-– 
jiem likumprojektiem un to ietekmi uz pašvaldī-
bu darbību un budžetu.

PrOJEKTi, KONKurSi, SEMiNĀri, FiNANSēJuMS, PASĀKuMi

MKK atbalsta LPS iebildumu nepiemērot 
6% nokavējuma naudu pašvaldībām ES 
fondu projektos

Pirmdien, 24. augustā, Ministru kabineta komiteja 
atbalstīja LPS iebildumu un lika Finanšu ministrijai 
svītrot ieceri, kas paredzēja pašvaldībām piemērot 
nokavējuma naudu 6% gadā par katru nokavēto 
dienu ES fondu projektos.

Šādu ieceri Finanšu ministrija bija ietvērusi Ministru 
kabineta noteikumu projekta “Konstatēto neatbilstī-
bu ziņošanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūša-

nas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Ko-
hēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas 
periodā” 29. punktā: “29. Ja finansējuma saņēmējs 
šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētā lēmumā no-
teiktajā termiņā neatmaksā neatbilstoši veiktos izde-
vumus, tas par katru nokavēto dienu maksā nokavē-
juma naudu 6% gadā no neatmaksātās summas”.

Atbilstoši MKK lēmumam Finanšu ministrijai jāpre-
cizē Ministru kabineta noteikumu projekta redak-
cija, neattiecinot šo normu uz pašvaldībām, jo arī 
uz valsts institūcijām kā finansējuma saņēmējām šī 
norma netiek attiecināta.

Konkursa “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2015” uzvarētāji saņems vērtīgas 
balvas

Ikviens Latvijas iedzīvotājs un organizācija aicināti 
līdz 31. augustam novērtēt un pieteikt savus kan-
didātus konkursam “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2015”.



Šogad konkursa “Labākais sociālais darbinieks Lat-
vijā 2015” pieci uzvarētāji saņems vērtīgas balvas. 
Titula pirmās vietas ieguvējam tiks dāvanu karte 
500 eiro apmērā, bet vēl četri nominanti katrs ie-
gūs 400 eiro vērtu dāvanu karti. Klātienē labākos 
sociālos darbiniekus suminās labklājības ministrs 
Uldis Augulis, kurš konkursa uzvarētājiem pasniegs 
arī Pateicības rakstus un personalizētu piemiņas 
ozolkoka balvu “Četrlapu āboliņš”.

Balvu pasniegšana notiks 17. septembrī pēc sociālo 
darbinieku foruma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
Ziedoņa zālē. Pasākumu sirsnīgā gaisotnē vadīs “Ra-
dio Skonto” programmu direktors Valdis Melderis. 
Sociālos darbiniekus priecēs arī Latvijā iemīļotais 

dziedātājs Viktors Lapčenoks.

Konkursa pieteikumu aizpildīšana notiek elektro-
niski vietnē: www.visidati.lv.

Konkursu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā 
ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldī-
bu savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā 
darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji žūrijā 
vērtēs iesniegtās anketas un piešķirs atbilstošus ti-
tulus.

Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē: 
http://www.lm.gov.lv/news/id/6635.

Sākusies pieteikumu iesniegšana Nordplus 
sagatavošanas vizītēm

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglī-
tības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus 
sagatavošanas vizītēm Nordplus Jauniešu izglītības 
un Nordplus Pieaugušo izglītības programmās.

Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar po-
tenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu pro-
jekta plānošanu. Vizīšu laikā ir iespēja ar sadarbī-
bas partneriem vienoties par atbildību sadalīšanu 
plānotajā projektā un strādāt pie projekta iesnie-
guma sagatavošanas.

Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāie-
sniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu 
Espresso līdz 1. oktobrim.

15. septembrī VIAA rīkos informatīvu semināru par 
sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu. Pie-
teikšanās semināram tiešsaistē šeit: https://docs.
google.com/forms/d/1pQ26xunrYbGnzOYLTmR-
hYg05ms3P2pFy6CKC6DRKI8/viewform.

Vairāk informācijas par gaidāmo pasākumu atradī-
sit VIAA mājaslapas sadaļā Nordplus Semināri vai 
griežoties pie Lienes Gailītes (67785424; liene.gai-
lite@viaa.gov.lv).

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 var paaugstināt kvalifikāciju 
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). Vairāk informā-
cijas 3. pielikumā.

http://www.visidati.lv
http://www.lm.gov.lv/news/id/6635
https://docs.google.com/forms/d/1pQ26xunrYbGnzO-YLTmRhYg05ms3P2pFy6CKC6DRKI8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1pQ26xunrYbGnzO-YLTmRhYg05ms3P2pFy6CKC6DRKI8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1pQ26xunrYbGnzO-YLTmRhYg05ms3P2pFy6CKC6DRKI8/viewform
http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/nordplus_seminari/
mailto:liene.gailite@viaa.gov.lv
mailto:liene.gailite@viaa.gov.lv
http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=23&lng=lva
http://www.eka.edu.lv/content.php?parent=23&lng=lva
mailto:armands5578@inbox.lv
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4959&document_id=4959


rīgā, kanālmalā, atklāti vides mākslas 
objekti “raiņa un Aspazijas mīlas vēstules”

Pirmdien, 24. augustā, skvērā pie Latvijas Nacionā-
lās operas tika atklāti jauni vides mākslas objekti 
“Raiņa un Aspazijas mīlas vēstules”. Tas ir Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
veltījums Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā.

Seši vides mākslas objekti “Raiņa un Aspazijas mīlas 
vēstules” izvietoti pilsētas kanāla zaļajā zonā starp 
Raiņa un Aspazijas bulvāriem, un tie būs aplūkoja-
mi līdz 22. septembrim.

Vides objektus radījušas SIA “IBIO Union” māk
slinieces Laura Bistrakova, Laine Uzulēna un Iveta 
Heinacka. Viņas tos veidojušas kā Raiņa un Aspa-
zijas siluetus, izmantojot vēsturiskus fotoattēlus 
un abu dzejnieku oriģinālos vēstuļu rokrakstus, kas 
izvietoti uz siluetiem. To otrā pusē teksti rakstīti ar 
datoru, lai tos varētu izlasīt ikviens, kā arī siluetu 
otrā pusē ir Raiņa un Aspazijas kopīgie fotoattēli.

Saskaņā ar sadarbības līgumu turpināsies 
Talsu starptautiskā draudzība

Uz Dižmāras gadatirgu, kura devīze bija “Ripo ritulis 
deviņos pakalnos”, Talsos ieradās ne tikai siera cie-
nītāji un viesi no dažādām Latvijas malām, bet arī 
ciemiņi no četrām sadraudzības valstīm. Viesi tika 
aicināti uz Talsu draugu dienām, kas šoreiz notika 
Gruzijas zīmē.

Talsu draugu dienas ir ikgadējs notikums, kas vienu-
viet pulcē visus Talsu novada sadarbības partnerus 
no ārvalstīm. Šogad Talsos ieradās viesi no Telavi 
(Gruzijā), Ščolkovas (Krievijā), Prieņiem (Lietuvā) un 
Sāremas (Igaunijā). Draugu dienas iesākās ar savstar-
pējas iepazīšanās vakaru 13. augustā, bet 14. augustā 
tika rīkota tikšanās Talsu novada muzejā, kur intere-
senti varēja iepazīties ar Telavi un Kahetijas reģionu 
un noklausīties LPS pārstāvju Sniedzes Sproģes un 

NOVADu uN PiLSēTu VēSTiS



Elitas Kresses sniegto informāciju par ES sadarbības 
projektiem ar Moldovu, Gruziju, Lietuvu un citām 
valstīm. Pēcpusdienā notika viesu un novada labvēļu 
pieņemšana pie Talsu novada domes priekšsēdētā-
ja Aivara Lācarus. Tās laikā tika parakstīts sadarbības 

līgums ar Telavi pašvaldību, kā arī tika pagarināts lī-
gums ar Prieņu rajona pašvaldību. Ciemos bija iera-
dušies augsti godājami viesi no Gruzijas vēstniecības 
Latvijā, tostarp Gruzijas ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks Latvijas Republikā Teimurazs Džandžalia.

Atklāts jaunais Ventspils Tehnikuma 
komplekss
20. augustā tika atklāts jaunais Ventspils Tehniku-
ma komplekss – pilnībā rekonstruēta vēsturiskā 
tehnikuma ēka un jaunas praktisko mācību telpas, 
kur jau šajā septembrī mācības uzsāks vairāk nekā 
800 audzēkņu, un jauna dienesta viesnīca.

Ventspils Tehnikums jauno mācību gadu uzsāks 
profesionālās izglītības kompetences centra statu-
sam atbilstošās telpās, tādējādi pilnvērtīgi spējot 
konkurēt ar citu ES valstu profesionālās izglītības 
iestādēm.

Vērienīgu būvdarbu rezultātā atjaunota un pārbū-
vēta vēsturiskā ēka, kurā notiks vispārizglītojošo 
priekšmetu apguve; ir uzceltas jaunas praktisko 
mācību telpas – mācību laboratorijas un darbnīcas 
mašīnbūves, ēku inženiertīklu, būvgaldniecības, 

ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības un metālap-
strādes izglītības programmu apguvei. Nodrošināts 
moderns, darba tirgum atbilstošs aprīkojums, tā-
dējādi audzēkņi saņems kvalitatīvāku un pilnvērtī-
gāku profesionālo izglītību, būtiski mazinot atšķirī-
bu starp mācību un darba vidi. Nozīmīga investīciju 
daļa tika paredzēta jaunas un komfortablas dienes-
ta viesnīcas celtniecībai un aprīkošanai, paaugsti-
not Ventspils Tehnikuma iespējas piedāvāt profe-
sionālo izglītību jauniešiem un pieaugušajiem no 
citiem novadiem un pilsētām.

Svinīgajā pasākumā piedalījās eksprezidents Andris 
Bērziņš, Saeimas priekšsēdētājas biedrs Gundars 
Daudze, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, 
ekonomikas ministre Dana ReiznieceOzola, Vents-
pils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, 
Finanšu ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģen-
tūras un citi ar šā projekta ieviešanu saistīti viesi.



Senās uguns naktī Ventspilī uzstāsies 
Haralds Sīmanis

Sestdien, 29. augustā, plkst. 21 Staldzenes stāv-
krasta pludmalē notiks “Senās uguns nakts” – tiks 
iedegti ugunskuri, simbolizējot apņemšanos rūpē-
ties par Baltijas jūru, par dabas resursu saglabāša-
nu savai un nākamajām paaudzēm un atvadīšanos 
no vasaras.

Pasākumā dziesminieks Haralds Sīmanis uzstāsies 
ar savu oriģinālmūzikas programmu, savukārt jauk-
tais koris “Kaiva” (vadītāja – Ginta Rūse) izpildīs 
tautā iemīļotas dziesmas un tautasdziesmas, kas 
aicinās visus apmeklētājus vienoties dziesmā. Se-
nās uguns nakts ir patīkamā, mierīgā gaisotnē jūras 
krastā, ugunskuru, lāpu un sveču gaismā pavadīts 

vakars, malkojot tēju un dziedot līdzi mīļākajām 
dziesmām. Šogad Senās uguns nakti papildinās arī 
kāds īpašs mākslas darbs – mākslinieka Zigmunda 
Viļņa veidotā ugunsskulptūra, kas tiks iededzināta 
pasākuma laikā par godu senajām ugunīm.

Senās ugunis tika kurtas jau vikingu laikā. Senajos 
un viduslaikos jūras krastā aizdegtas ugunis izman-
toja, lai parādītu jūrniekiem ceļu uz drošu ostu vai 
piekrasti. Mūsdienās Baltijas jūras krastā ugunskuri 
augusta beigās tiek aizdegti, lai parādītu piejūras 
tautas vienotību un atgādinātu par mūsu vēsturi 
un kultūras mantojumu. Tiek dota zīme par to, ka 
mēs rūpējamies par jūru un dabu un gadu tūksto-
šiem pastāvējusī saikne ar jūru nav zudusi. Ugunis 
tiek aizdegtas arī par tiem, kas uz mūžiem palikuši 
jūras klēpī.

Liepājas lidostā pabeigti skrejceļa izbūves 
darbi

Liepājas Starptautiskajā lidostā paveikts ievēro-
jams darbu apjoms, lai tuvotos regulāru lidojumu 
atjaunošanai, – izbūvēts jauns skrejceļa segums, 
nostiprināta lidjosla, atjaunots un paplašināts ma-
nevrēšanas ceļa segums, kā arī atjaunots lidmašīnu 
perons un stāvvietas.

Uzklātais skrejceļa segums testēts, pārbaudot to 
ar smagumu, slogojot, kā arī veicot kontrolurbu-
mus, lai pārbaudītu kvalitāti. VAS “Latvijas valsts 

ceļi” ceļu laboratorija veikusi skrejceļa līdzenuma 
testu, un rezultāti liecina, ka līdzenums atbilst vis-
augstākajām prasībām. Patlaban vēl notiek lidostas 
gaismu sistēmas modernizēšana un tiek gatavota 
dokumentācija, lai lidostu, tostarp jaunizbūvēto 
skrejceļu, nodotu ekspluatācijā.

Lai Liepājā varētu atsākt regulārus lidojumus, vēl ir 
jāveic lidostas sertificēšana un līgumu noslēgšana 
ar aviosabiedrībām. “Ja viss noritēs, kā iecerēts, pir-
mos lidojumus no Liepājas lidostas varēs uzsākt jau 
2016. gada vasarā,” apņēmības pilns ir SIA “Avio
sabiedrība Liepāja” valdes loceklis Agris Sprūde.

Pie Ķekavas sākumskolas būvēs modernu 
sporta halli

18. augustā Ķekavas novada domes priekšsēdētājs 
Andis Damlics un SIA “Abora” valdes loceklis Juris 
Kravalis parakstīja Ķekavas sākumskolas 3. kārtas 
būvniecības līgumu.

Līgums paredz, ka tiks uzbūvēta sporta halle ar 
500 skatītāju sēdvietām tribīnēs un laukums florbo-
lam, volejbolam, basketbolam, rokasbumbai un ci-

tiem sporta veidiem, lielais peldbaseins ar četriem 
25 m gariem celiņiem un 140 skatītāju sēdvietām 
tribīnēs un bērnu baseins peldētprasmes apguvei. 
Paredzēts, ka jauno sporta kompleksu varēs apmek-
lēt ne tikai skolēni, bet arī viņu vecāki un citi novada 
iedzīvotāji.

Projekta kopējās izmaksas ir 10 101 279 eiro. Lai 
finansētu 3. kārtas būvdarbus, pašvaldība plāno 
aizņemties līdzekļus no Valsts kases vai kredītiestā-
des.



Trešās kārtas būvdarbi tiks uzsākti pēc aizņēmuma 
atļaujas saņemšanas no Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes. No-

teiktais darbu izpildes laiks ir 18 kalendāra mēneši. 
Tiek prognozēts, ka Ķekavas sākumskolas sporta 
kompleksu varētu atklāt 2017. gada pirmajā pusē.

Ar vāciešu palīdzību sakopj kapus Jaunjelgavā

No 2. līdz 15. augustam Jaunjelgavas novadā vie-
sojās vācu kara kapu aprūpes organizācijas “Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.” brīv-
prātīgo grupa, kas atjaunoja “Mākuļu” kapus Sta-
buraga pagastā, kur atdusas Pirmajā pasaules karā 
kritušie – 124 vācu un divi krievu karavīri.

“Mākuļu” kapi ilgus gadus bija aizmirsti, ieauguši 
grūti caurejamos krūmos mitrā ielejā Staburaga 
pagasta nomalē, līdz tos atrada vietējie iedzīvotā-
ji. Pirms diviem gadiem ZS 55. kājnieku bataljona 
karavīri, kuri ik rudeni piedalās karavīru kapu sa-
kopšanas talkās, uzņēmās iniciatīvu un uzsāka arī 
“Mākuļu” kapu kopšanu, tomēr šeit bija vajadzīga 
lielāka restaurācija, jo daļa krustu pat vēl nebija uz-
stādīti, daļa gulēja zemē noliekti vai nolauzti.

2. augustā Staburagā ieradās 34 cilvēku grupa, pār-
svarā pensijas vecuma ļaudis no Vācijas, ņemot lī-

dzi daļu materiālu un darbarīku. Uz vietas pieeja-
mos materiālus (granti, smilti, melnzemi, cementu) 
nodrošināja novads. Nepilnu divu nedēļu laikā ka-
ravīru pēdējā atdusas vieta tika pilnībā atjaunota – 
nolīdzināts laukums un iesēts zālājs, atjaunoti un 
uzstādīti piemiņas krusti, ierīkota sēta ap kapsētu 
un uzstādīts krusts. 14. augustā vācu organizācijas 
pārstāvji atjaunotos kapus svinīgi nodeva Jaunjel-
gavas novada un ZS 55. kājnieku bataljona pārziņā 
turpmākai uzturēšanai un kopšanai.

28. augustā Viesītē notiks i Sēlijas novadu 
jauniešu diena

Vasaras izskaņā, 28. augustā, Viesītes pilsētā notiks 
Sēlijas novadu apvienības novadu (Salas, Jēkabpils, 
Viesītes, Neretas, Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas un 
Krustpils) I Sēlijas novadu jauniešu diena. Pasākums 
plānots Raiņa un Aspazijas jubilejas gada zīmē.

Šā pasākuma mērķis ir veidot sadarbību starp Sēli-
jas novadiem jaunatnes darbā, veidot kopīgas tradī-
cijas un veicināt jauniešu līdzdalību Sēlijas novadu 
jauniešu organizāciju un skolu pašpārvalžu darbā.

Sēlijas jauniešu diena sāksies ar futbola sacensī-
bām Raiņa laukumā un volejbola sacensībām Aspa-
zijas laukumā. Plkst. 13:00 sportu nomainīs intelek-
tuālas, radošas un izklaidējošas nodarbes muzeja 
“Sēlija” teritorijā, novadu aktivitāšu punktos. Varēs 

izmēģināt spēkus Antiņa stikla kalnā (klinšu siena), 
rīmēt rainiski, dzejot un satikt mākoņskrējēju Mār-
tiņu Zvīdriņu, saposties “Aspazijas SPA” un tikt pie 
skaistām bildēm “Raiņa foto” studijā Kas zina, ko 
grib, – spēj, ko grib. (Rainis). Līdztekus visas pēc-
pusdienas garumā varēs iepazīties ar novadu izglī-
tības iestāžu piedāvājumiem. Plkst. 15:00 novadu 
asākie prāti savas zināšanas pārbaudīs erudīcijas 
konkursā.

Pasākuma trešais 
cēliens jeb vakara 
programma no-
tiks Mīlestības sa-
liņā. Plkst. 18:00 
paredzēta novadu 
dalībnieku apbal-
vošana, kam se-
kos mūziķa Goran 



Gora un grupas “Bermudu divstūris” koncerts. Va-
kara izskaņā muzicēs Salas un Neretas jaunās gru-
pas, kam sekos DJ cīņas, kurās labāko noteiks tieši 
skatītāji! Vienreiz tik pasaule gūstama. Tik plaša kā 
karaļvalstība, – Tik jaunībā... (Aspazija)

Šogad pasākuma mājvieta ir Viesītes novads. Visas ak-
tivitātes pasākuma dienā būs bez maksas, pateicoties 
visu astoņu iesaistīto pašvaldību un “Latvijas valsts 
mežu” finansētās Zemgales kultūras programmas 
2015” projektu konkursa finansiālajam atbalstam.

Aicina uz atvērto durvju dienu Alūksnes 
Kultūras centrā

Ceturtdien, 27. augustā, pulksten 14.00, svinīgi pār-
griežot lenti, notiks Alūksnes Kultūras centra atvēr-
to durvju dienas pasākums, kad ikviens interesents 
aicināts iepazīties ar jauno ēku.

Svinīgajā lentes pārgriešanas brīdī piedalīsies 
Alūksnes novada pašvaldības, būvniecībā iesaistī-
to uzņēmumu, projekta autora, autoruzraugu un 
būvuzraugu pārstāvji. Muzikālu sveicienu būs sa-

rūpējuši mazie alūksnieši un māsas Dana un Linda 
Berkules.

Ikviens pasākuma dalībnieks brīvā gaisotnē varēs 
iepazīties ar lielāko daļu telpu. Brīvprātīgie jaunie-
ši apmeklētājiem palīdzēs tajās orientēties. Telpu 
apskates laikā zālēs būs vērojamas tādas aktivitā-
tes, kādas tajās notiks pasākumu laikā. Uz Atvērto 
durvju dienu aicināts ikviens interesents, bet īpaši 
mīļi gaidīti bijušie kultūras darbinieki.

Alūksnes Kultūras centra ēkas rekonstrukcija notika 
pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā 
projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brū-
ža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā”. Turpmāk 
rekonstruētā Brūža ēka tiks izmantota uzņēmējdar-
bības atbalsta centra, kā arī pašvaldības kultūras ie
stādes darba nodrošināšanai.

18. septembrī notiks projekta noslēguma pasā-
kums – lielkoncerts “Mūs vieno mājas”, kurā muzi-
cēs “Mirage Jazz Orchestra” un mūziķi, kuru dzīve 
bijusi vai šobrīd ir saistīta ar Alūksni.

Pabeigta līdaku mazuļu ielaišana Burtniekā

6. augustā Burtnieka ezerā notika pēdējā līdaku 
mazuļu ielaišana šogad. Kopumā Burtnieka ezera 
zivju resursi papildināti ar 30 000 ataudzētu vienva-
saras līdaku mazuļiem. Tie tika iegādāti Valsts zivju 
fonda līdzfinansētajā projektā “Burtnieku novada 
Burtnieka ezera zivju resursu papildināšana”.

16. jūnijā Burtnieka ezerā tika ielaisti pirmie lī-
daku mazuļi, 2014 līdaku mazuļu ar vidējo svaru 
6,66 grami. 13. jūlijā tika ielaists 5441 līdacēns 
ar vidējo svaru 18,42 grami. Noslēdzošajā trešajā 
posmā ezerā ielaista lielākā daļa no plānotā dau-
dzuma jeb 22 545 līdaku mazuļi ar vidējo svaru 
13 gramu.

Līdaku mazuļus piegādāja SIA “Dāmas zivju audzē-
tava” un SIA “Rūjas zivju audzētava”. Ielaišanas at-
bilstību normatīvajiem aktiem kontrolēja komisija, 
kuras sastāvā bija pārstāvji no Valsts vides dienesta, 
Pārtikas un veterinārā dienesta, Burtnieku novada 
pašvaldības un minētajām zivju audzētavām.



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–846 – Par likumprojektu “Grozījumi Civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas likumā”

VSS–847 – Par likumprojektu “Grozījumi Civillikumā”

VSS–848 – Par likumprojektu “Grozījumi Notariāta 
likumā”
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LPS NESASKAņO

VSS–885 Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “Krastiņi 4” Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, 
Aglonas novadā, neprivatizētās daļas nodošanu 
Aglonas novada pašvaldības īpašumā”

VSS–870 Konceptuāls ziņojums “Par publiskas per-
sonas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu”

VSS–873 Noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts 
un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglī-
tības iestādēm”

VSS–862 Noteikumu projekts “Kārtībā, kādā tiek 
pārdotas nodokļu maksājumu parādu kapitalizāci-
jas rezultātā izveidojušās kapitāla daļas”

VSS–863 Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veica-
mi atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts 

īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavinā-
šanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām dar-
bībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds 
un veicami maksājumi valsts budžetā”

VSS–883 Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašu-
mu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta “E67/
A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”

VSS–877 Noteikumu projekts “Lēmumu par rezer-
ves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un ze-
mesgabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību at-
jaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas 
kārtība”

VSS–884 Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā”
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