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LPS paraksta līgumu ar Ukrainas Ciemu un 
pilsētciematu asociāciju

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis trešdien, 9. decembrī, parakstīja 
sadarbības līgumu ar Ukrainas Ciemu un pilsētcie-
matu asociāciju.

Līgums paredz veidot sadarbību vietējo pašvaldību 
kapacitātes stiprināšanas, apmācību, informācijas 
un pieredzes apmaiņas jomās.

Ukrainas Ciemu un pilsētciematu asociācija ir vie-
na no trim lielajām vietējām un reģionālajām aso-
ciācijām Ukrainā. Šī organizācija, tāpat kā Ukrainas 
Pilsētu asociācija un Ukrainas Apgabalu un rajonu 
asociācija, piedalās decentralizācijas reformā.

Īpaša interese Ukrainas kolēģiem ir par praktisko 
sadarbību, Latvijas pieredzi un zināšanām, tai skai-
tā projektu sagatavošanas prasmēm, kuru Ukrainā 
vietējo pašvaldību līmenī ļoti trūkst, un bez šīm 
prasmēm grūti piesaistīt starptautisko finansējumu.
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LPS jau veiksmīgi sadarbojas ar Ukrainas Pilsētu 
asociāciju, ir notikušas gan LPS, gan pašvaldību 
pārstāvju vizītes, daudzas Latvijas pašvaldības ir 
noslēgušas sadarbības un sadraudzības līgumus ar 
ukraiņu kolēģiem. Viena no nesenajām aktivitātēm 
ir LPS un Latvijas Sarkanā Krusta projekts Ukrainas 
Čerņigovas kara hospitāļa atbalstam, kurā par paš-
valdību ziedoto naudu iegādāta medicīnas apara-
tūra un medikamenti.

LPS komitejas sēdē NVO iepazīstina ar 
pieredzi dažādos sociālā darba aspektos

Pagājušajā nedēļā LPS Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejas sēdē nevalstisko organizāciju pār-
stāvji iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar perso-
nām ar psihiskiem traucējumiem, kā arī projektu 
jauniešiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpus-
ģimenes aprūpes.

Nevalstiskās organizācijas “Fonds Jūrmala cilvē-
kam” vadītāja Regīna Simsone un projekta koor-
dinatore Santa kundziņa dalījās ar savu pieredzi 
darbā ar personām ar psihiskiem traucējumiem. 
Projekts īstenots ar Jūrmalas domes atbalstu. Pro-
jektā apgūta Vācijā izstrādātā metode “Trialogs”, 
kura vērsta uz izpratnes veidošanu, sadarbību un 
trīs dalībnieku iesaistīšanos – tie ir psihiatrijas slim-
nieki, tuvinieki un atbalsta personāls. Izveidotas 
atbalsta grupas, apmācīti sociālie darbinieki un citi 
speciālisti.

Bērnu interešu aizstāvības speciāliste Linda Zīverte 
no SOS Bērnu ciematu asociācijas un Jauniešu dro-
šumspējas tīkla koordinatore Līga Bērziņa pastāstī-
ja par projektu, kurā tiek veidoti dažādi sadarbības 
tīkli, viens no tiem – jauniešiem patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes (aizbildnībā, 
audžuģimenē vai institūcijā) un veiksmīgai iekļau-
šanai sabiedrībā. Projekta laikā ir ievērotas dažā-
das problēmas – atbalsta, mājokļa, finanšu līdzekļu 
trūkums, kā arī tie pakalpojumi, kuri būtu jāattīsta 
pašvaldībās.

Sēdē piedalījās arī Labklājības ministrijas speciālis-
tes, kas iepazīstināja ar minimālā ienākuma līmeņa 
koncepcijas ieviešanu. Viens no būtiskajiem virzie-
niem ir sociālā palīdzība, tai skaitā viens no obli-
gātajiem palīdzības veidiem – dzīvokļa pabalsts. 
Labklājības ministrija ir sagatavojusi un piedāvā 
diskusijai priekšlikumus dzīvokļa pabalsta aprēķi-
nāšanas kārtībai, nepieciešamajiem grozījumiem 
normatīvajos aktos.

Ar visām komitejas sēdē demonstrētajām prezen-
tācijām var iepazīties Infolapas pielikumos:

“Fonds Jūrmala cilvēkam” par “Trialogu”, •	 1. pie-
likums.
Jauniešu drošumspēja, SOS bērnu ciematu aso-•	
ciācija, 2. pielikums.
Minimālā ienākuma līmenis un mājokļu pabalsts •	
(LM), 3. pielikums.

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5285&document_id=5285
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5284&document_id=5284
http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_5283&document_id=5283


Jaunā LPS interneta vietne sākusi darbu 
testa režīmā
Kopš pagājušās nedēļas testa režīmā darbu sāku-
si jaunā LPS interneta vietne, kurā lietotājam pie-
dāvāts mūsdienīgs dizains un ērtākas un jaunas 
iespējas. Aicinām iepazīties, vērtēt un izteikt savu 
viedokli: http://jauns.lps.lv/.

Jaunajā LPS mājaslapā būs plašāks ziņu bloks, kurā 
tiks piedāvātas ne tikai aktualitātes LPS norisēs, bet 
arī jaunākās ziņas no novadiem un pilsētām, valsts 
pārvaldes, kā arī Eiropas ziņas. Novadu ziņu atlasē 
ievērojam principu, lai tās būtu interesantas ne ti-
kai konkrēta novada iedzīvotājiem un pašvaldības 

darbiniekiem, bet arī plašākam lokam, savukārt 
valsts pārvaldes aktualitātes tiek izvēlētas, ņemot 
vērā to aktualitāti pašvaldību jomā strādājošajiem.

Tāpat kā līdz šim, arī jaunajā mājaslapā būs pieeja-
mi aktuālie iepirkumi, notikumu tiešraides, kalen-
dārs, kā arī plašāka un ērtāka dokumentu krātuve 
pašvaldību darbiniekiem.

Pagaidām jaunā mājaslapa darbojas testa režīmā 
un daudzas iespējas vēl tiek pārbaudītas, aktuali-
zētas un papildinātas. Būsim pateicīgi, ja izteiksiet 
savu novērtējumu, aizpildot nelielu aptaujas anke-
tu: http://jauns.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/
lps-aptaujas/.

ŠONedēļ UN tURPmāk

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Otrdien, 15. decembrī, plkst. 13.00 notiks LPS Iz-
glītības un kultūras komitejas sēde. Norises vieta – 
LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva sēžu zālē.

darba kārtībā:

1. Par Kultūras skolas somu (ziņo: Olga Kokā-
ne, LPS padomniece. Uzaicināta darba grupas va-
dītāja Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un 
jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna).

2. Par valsts pasūtījumu profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvē (ziņo: Olga Kokāne, 
LPS padomniece. Uzaicināti LNKC pārstāvji).

3. Dažāda informācija.

LPS Reģionālās attīstības komitejas 
izbraukuma sēde Alojas novadā

15. decembrī plkst. 11.00 notiks LPS Reģionālās 
attīstības un sadarbības komitejas izbraukuma 
sēde Alojas novadā (Alojā, Kalēju ielā 7).

darba kārtībā:
1. “Alojas novads vakar, šodien un rīt” (ziņo: Valdis 

Bārda, Alojas novada domes priekšsēdētājs).
2. “Kocēnu novada pieredze attīstības plānošanā 

un sadarbības veidošanā” (ziņo: Evija Nagle, Ko-
cēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece).

3. “Kopienu attīstības iespējas” (ziņo: Pēteris Šķiņ-
ķis, LU ĢZZF studiju programmas Telpiskās attīs-
tības plānošana direktors).

4. Pusdienas (plānotas plkst. 13.00–14.00).
5. Iepazīšanās ar Alojas novadu – ekskursija (plā-

nota 14.00–16.00).

http://jauns.lps.lv/
http://jauns.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-aptaujas/
http://jauns.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-aptaujas/


Pašvaldību sabiedrisko attiecību pārstāvji 
iepazīst eS institūciju darbu

7.–10. decembrī Briselē (Beļģijā) 15 Latvijas pašval-
dību sabiedrisko attiecību speciālistiem bija iespēja 
piedalīties Eiropas Komisijas pārstāvniecības Lat-
vijā rīkotā mācību vizītē Eiropas Komisijā, Eiropas 
Parlamentā un Reģionu komitejā.

Latvijas pašvaldību pārstāvji uzzināja jaunāko in-
formāciju par aktualitātēm Eiropas Savienības īs-
tenotajā Austrumu partnerības, lauksaimniecības 
un reģionālās attīstības politikā. Tāpat sabiedrisko 
attiecību speciālistiem bija iespēja klātienē izjautāt 
vairākus Eiropas Parlamenta deputātus no Latvi-
jas – Ivetu Griguli, Andreju Mamikinu, Inesi Vaideri 
un Robertu Zīli. Reģionu komitejā pašvaldību pār-
stāvji uzzināja vairāk par Latvijas delegācijas Reģio-
nu komitejā darbību un būtiskākajiem pēdējā laikā 
pieņemtajiem Reģionu komitejas atzinumiem, kas 
pievērsuši ES likumdevēju vērību vietējo un reģio-
nālo pašvaldību vajadzībām un interesēm.

Vizītē piedalījās sabiedrisko attiecību pārstāvji no 
Amatas, Apes, Iecavas, Daugavpils, Kocēnu, Līvā-
nu, Riebiņu, Rundāles, Saldus, Talsu, Tukuma nova-
da un Vidzemes plānošanas reģiona.

Foto: R. Naglis

turlais: eS pilsētvides attīstības 
programmai jāsasniedz konkrēti rezultāti 
pašvaldībās

“Eiropas Savienības politikai un izstrādātajām 
programmām jābūt konkrētām un īstenotām vie-
tējās un reģionālajās pašvaldībās, gala produktam 
jānonāk pie mūsu iedzīvotājiem,” 11. decembrī Bri-
selē (Beļģijā) ES Reģionu komitejas Teritoriālās ko-
hēzijas politikas komisijas sanāksmē diskusijā par 
ES pilsētvides attīstības programmu uzsvēra Latvi-
jas delegācijas Reģionu komitejā pārstāvis un komi-
sijas 2. vicepriekšsēdētājs dainis turlais.

Pirmās politiskā līmeņa diskusijas par ES pilsētvides 
attīstības programmu notika Latvijas prezidentūras 
laikā ES Padomē, panākot vienošanos par minēto 
programmu. Politiskā vienošanās jeb “Rīgas dekla-
rācija” paredz, ka ES pilsētvides attīstības program-
mai jāuzlabo ES politiku efektivitāte, kas ietekmē 
pilsētu attīstību, jānodrošina mērķtiecīgāks atbalsts 
dažādām pilsētām un jāveicina zināšanu un pie-
redzes apmaiņa. Nīderlande, kas par ES Padomes 
prezidentvalsti kļūs 2016. gada 1. janvārī, par vienu 
no prioritātēm noteikusi ES pilsētvides attīstības 
programmu un 2016. gada 30. maijā plāno pieņemt 

INfORmāCIJA NO LPS PāRStāVNIeCīBAS BRISeLē



“Amsterdamas paktu” par virzību uz ES pilsētvides 
attīstības programmas īstenošanu. 

Lai organizētu un pārvaldītu darbu ES pilsētvides 
attīstības programmā, Nīderlande piedāvā veidot 
brīvprātīgas partnerības par programmas tema-
tiskajām prioritātēm, sākumā – četras partnerības 
par mājokļu, nabadzības, migrantu un bēgļu integ-
rācijas, kā arī gaisa kvalitātes tēmām. Rīga izteikusi 
interesi iesaistīties partnerībā par mājokļu jautāju-
miem. Katra partnerība darbosies trīs gadus, un to 
uzdevums būs dalīties labās prakses pieredzē un 
sagatavot rīcības plānu par kādu ES pilsētvides at-
tīstības programmas tematisko prioritāti, sniedzot 
priekšlikumus labākam regulējumam un finansē-
jumam. Ar “Amsterdamas paktu” aizsāktos pirmo 
partnerību izstrādāto rīcības plānu ieviešana. 

Turlais uzrunā Reģionu komitejas pārstāvjiem pau-
da, ka tieši vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāv-
ji var sniegt informāciju par vietējā līmenī veiksmīgi 
īstenotu politiku, kas varētu palīdzēt veidot uz re-
zultātiem orientētu pilsētvides politiku: “Mēs esam 
redzējuši, ka ES pilsoņi ir ieinteresēti piedalīties Ei-
ropas Parlamenta vēlēšanās, un varam izdarīt seci-
nājumus par ES politikas efektivitāti. Posms no ide-
jas līdz realizācijai un rezultātam, ko saņem katrs 
iedzīvotājs, ir ļoti nekonkrēts. Tāpēc aicinu Eiropas 
Komisiju un Eiropas Parlamentu uz ciešāku sadarbī-
bu ar Reģionu komiteju, jo šeit mēs esam tie cilvēki, 
kuri ne tikai strādā ar politiku, bet arī redz saikni ar 

iedzīvotājiem un to, cik politika ir efektīva un kādu 
konkrētu labumu tā sniedz mūsu iedzīvotājiem.” 

Plānots, ka partnerības sāks darboties 2016. gada 
janvārī. Eiropas Komisijas DG REGIO Pilsētvides po-
litikas darba grupas vadītājs Olivjē Bodlē atklāja, 
ka partnerības veidos 15 cilvēku grupa, kurā būs 
pārstāvji no pilsētām, nevalstiskajām organizācijām 
un uzņēmējiem, Eiropas Komisijas un attiecīgajām 
dalībvalstu institūcijām. Pirmie darba rezultāti gai-
dāmi līdz 2016. gada beigām, un, pamatojoties uz 
tiem, Komisija izvērtēs, kā turpināt darbu pie pārē-
jām astoņām ES pilsētvides attīstības programmas 
tematiskajām prioritātēm.

Nīderlandes prezidentūra ES Padomē pieprasījusi 
sagatavot Reģionu komitejai atzinumu “Konkrēti 
pasākumi virzībā uz ES pilsētvides attīstības pro
grammas īstenošanu”, ko plānots pieņemt 7.–8. ap-
rīļa plenārsesijā. Šo atzinumu prezentēs 2016. gada 
maijā Amsterdamā paredzētajā Reģionu komitejas 
Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas un Pado-
mes prezidentvalsts kopīgi rīkotajā izbraukuma sa-
nāksmē, kurā pieņems “Amsterdamas paktu” par 
pilsētvides attīstības programmu.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Foto: Reģionu komiteja



“erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem 
un to atbalstam 2016. gadā pieejami 
2 697 427 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra infor-
mē, ka nākamajā gadā “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” projektiem pieejami 2 697 427 eiro. Saskaņā ar 
programmas vadlīnijām projektu pieteikumus varēs 
iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 
4. oktobra plkst. 13:00 pēc Latvijas laika. Tīmekļa 
vietnē www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas elektro-
niskās projektu pieteikumu veidlapas angļu valodā.

2016. gads būs jau trešais gads programmas “Eras-
mus+” ciklā, kas kopumā ilgs no 2014. līdz 2020. ga-
dam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunat-
nes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistī-
tas darbā ar jaunatni, ir iespēja, sadarbojoties ar 
ārvalstu partneriem, iegūt jaunas zināšanas, pras-
mes un pieredzi, veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” var īs-
tenot projektus trīs pamatdarbībās:

1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitā-
tes veids “Jauniešu apmaiņa”, “Eiropas brīvprātīgais 
darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”);

2) “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”;

3) “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes 
politikas veidotāju tikšanās”.

Atgādinām, ka 2016. gadā 1. pamatdarbības projek-
tus varēs iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februārim, 
26. aprīlim un 4. oktobrim. 2. un 3. pamatdarbības 
projektus varēs iesniegt divos termiņos: līdz 2. feb-
ruārim un 4. oktobrim.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/
sakums/16751_%E2%80%9Cerasmus-jaunatne-
darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2016-gada-
pieejami-2-697-42700-eiro/.

No 4. janvāra būs pieejams atbalsts 
pasākumā “Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos”

Lauku atbalsta dienests iz-
sludina projektu iesniegu-
mu pieņemšanu pasākuma 
“Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” apakšpasākumos:

“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;•	

“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;•	

“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un •	
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2016. gada 
4. janvāra līdz 4. februārim.

Apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saim-
niecībās” pieejamais publiskais finansējums lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 
4 500 000 eiro, lauku saimniecībām – 65 943 771 eiro. 
Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to 
ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā 
arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas 
resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret 
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Plašāk: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/
jaunumi/16748_no-4janvara-pieejams-atbalsts-
pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos.

PROJektI, kONkURSI, SemINāRI, fINANSēJUmS, PASākUmI

http://www.jaunatne.gov.lv
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16751_%E2%80%9Cerasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2016-gada-pieejami-2-697-42700-eiro/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16751_%E2%80%9Cerasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2016-gada-pieejami-2-697-42700-eiro/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16751_%E2%80%9Cerasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2016-gada-pieejami-2-697-42700-eiro/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums/16751_%E2%80%9Cerasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-to-atbalstam-2016-gada-pieejami-2-697-42700-eiro/
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16748_no-4janvara-pieejams-atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16748_no-4janvara-pieejams-atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos
http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/16748_no-4janvara-pieejams-atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos


Noslēgusies tukuma novada attīstības 
programmas 2015.–2021. gadam projekta 
sabiedriskā apspriešana

Decembra sākumā noslēdzās Tukuma novada at-
tīstības programmas 2015.–2021. gadam projekta 
sabiedriskā apspriešana. No 2015. gada 2. novem-
bra līdz 2. decembrim iedzīvotāji varēja iepazīties 
ar attīstības programmas projektu, kurā ir noteik-
tas Tukuma novada attīstības prioritātes, rīcības 
virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi pilsētas 
stratēģisko mērķu sasniegšanai. Iedzīvotāji bija 
aicināti izteikt priekšlikumus, kas tiks izvērtēti un 

iekļauti Tukuma novada attīstības programmā 
2015.–2021. gadam.

Tukuma novada pagastos un Tukuma pilsētā notika 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās aktīvi 
piedalījās pašvaldības pārstāvji, pagastu konsulta-
tīvo padomju locekļi, iestāžu vadītāji, uzņēmēji un 
novada iedzīvotāji. 25. novembrī Rīgas plānošanas 
reģions organizēja Tukuma novada attīstības pro-
grammas apspriešanas sanāksmi, kurā piedalījās 
dokumentu izstrādātāji un kaimiņu pašvaldību 
(Kandavas, Jaunpils novada un Jūrmalas pilsētas) 
pārstāvji, lai diskutētu par kopīgo interešu virzie-
niem un sadarbības jautājumiem.

Visi saņemtie priekšlikumi 2 nedēļu laikā tiks apko-
poti un publicēti www.tukums.lv. Tukuma novada 
attīstības programmu 2015.–2021. gadam plānots 
apstiprināt 2015. gada 22. decembra Tukuma no-
vada domes sēdē.

Informāciju sagatavojusi Tukuma novada dome, 
www.tukums.lv.

Ogres Vēstures un mākslas muzeja 
direktores amatā virza eviju Smiltnieci

Ogres novada pašval-
dības Sociālo, izglītī-
bas un kultūras jautā-
jumu komitejas sēdē 
10. decembrī deputāti 
nolēma atbalstīt Evijas 
Smiltnieces kandidatū-
ru Ogres Vēstures un 
mākslas muzeja direk-
tores amatam.

Jau tika informēts, ka Ogres novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē 2. oktobrī deputāti, izska-
tot Ivetas Ruskules iesniegumu ar lūgumu at-
brīvot viņu no muzeja direktores amata, šo lū-
gumu apmierināja. I. Ruskule kopš 6. oktobra 
strādā Rīgā par Rakstniecības un mūzikas muzeja  
direktori.

Muzeja darbā nepieciešamās iemaņas E. Smiltnie-
ce apguvusi, strādājot vienā no Latvijas lielākajiem 
muzejiem – Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. 
Ogres Vēstures un mākslas muzejā viņa strādā kopš 
1997. gada.

NOVAdU UN PILSētU VēStIS
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Raiņa mājā daugavpils novada Berķenelē 
atklāj “Bērnistabu”

9. decembrī Raiņa mājā Daugavpils novadā Ber-
ķenelē notika jaunas ekspozīcijas “Bērnistaba” at-
klāšanas pasākums “Vienīgā aina. Atminējums”, tā 
noslēdzot Raiņa 150 jubilejas gada aktivitātes Ber-
ķenelē.

Šajā dienā Berķenelē viesojās Valmieras Drāmas 
teātris ar izrādi “Bērns, vārdā Rainis”. Aktieri Inese 
Ramute un Mārtiņš Meiers parādīja, kā spēlējies 
un ko jutis Rainis, kad vēl bija bērns. Pirms ekspo-
zīcijas atklāšanas Berķeneles viesi bija iesaistīti im-
provizētā priekšnesumā, kuru vadīja aktieris Ivars 
Brakov skis un Bērnu un jauniešu teātra studija 
“Berķeneles kamolītis”.

Sadarbībā ar mākslinieci Kristiānu Dimiteri ir izvei-
dota jauna ekspozīcija, kur interaktīvi var iepazīt 
Raiņa bērnības laika vidi un zināšanu apguves me-
todes. Jaunajā ekspozīcijā ir savienoti senatnes un 
mūsdienu elementi, taču nav aizmirsts vēsturiskais 
fons. Analizējot Raiņa vēstules, dienasgrāmatas, 
laikabiedru atmiņas, Kristiāna Dimitere uzbūrusi 

mazā Jāņa jeb Žaniņa fantāziju pasauli, ko vislabāk 
simbolizē bērnistabas griesti – tajos redzams zils 
debesjums. Tāpat jaunajā ekspozīcijā aplūkojami 
antīkās kultūras elementi: Romas gravīras attēls, 
Perikla bistes fotogrāfija, gleznas reprodukciju, 
kurā attēlots Aleksandrs Lielais, simbolizējot Rai-
ņa interesi par antīko kultūru jau no pašas bērnī-
bas. Mūsdienu auditorijai viens no saistošākajiem 
priekšmetiem ir senlaicīgais sekretārs, kurā ie-
montēts dators. Tajā skatāmas animācijas filmas 
ar Raiņa dzeju, kuras veidojuši Daugavpils novada 
skolas vecuma bērni. Ekspozīcijas galvenais mērķis 
ir uzrunāt Raiņa mājas Berķenelē galveno audito-
riju – bērnus un jauniešus – ar saistošu, mūsdienu 
kultūrvidei atbilstošu kultūras produktu.

Pasākums “Vienīgā aina. Atminējums” ir ceturtā, 
noslēdzošā aktivitāte pasākumu ciklā “Vai atmini 
mani? Rainis”. “Bērnistabas” ekspozīcijas izveidei 
finansējumu piešķīris Valsts Kultūrkapitāla fonds 
mērķprogrammā “Latvijas valsts mežu atbalstītā 
Latgales kultūras programma 2015”. Pasākumu cik-
lu “Vai atmini mani? Rainis” projektā atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Raiņa un 
Aspazijas gads” un Daugavpils novada dome.

Bauskas pašvaldība paraksta līgumu ar 
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības 
kameru

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kameras (LTRK) Rietumzemgales padomes 
sēdē tika parakstīts līgums par sadarbību starp 
LTRK un Bauskas novada domi. Ar to LTRK apņemas 
sniegt informāciju par potenciālajiem investoriem 

un citiem interesentiem, informēt pašvaldību par 
izmaiņām normatīvajos aktos un LTRK darba kārtī-
bā, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbības uzsā-
cējus, kā arī informatīviem pasākumiem. Savukārt 
pašvaldība saistošu LTRK informāciju sniegs vietē-
jiem uzņēmējiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem un 
citiem interesentiem, kā arī ziņos LTRK par novada 
teritorijā esošiem uzņēmumiem, kuriem vajadzīga 
investoru piesaiste.



Pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Tijone uzsver, ka 
LTRK Zemgalē organizē Uzņē-
mēju dienas. “Kamera pašlaik 
uzņēmējdarbības veicināšanā ir 
laba partnere. Viņi rīko dažādus 
seminārus, pārsūta svarīgu in-
formāciju. Viens no pašvaldības 
uzdevumiem ir veicināt uzņē-
mējdarbību. Šis ir viens no in
strumentiem,” uzskata I. Tijone.

Informāciju sagatavojusi Baus-
kas novada dome, www.bauska.
lv.

Cēsu stadionu plānots rekonstruēt divu gadu laikā

http://www.bauska.lv
http://www.bauska.lv


Nākamo divu gadu laikā Cēsis iegūs jaunu, moder-
nu, labiekārtotu un daudzfunkcionālu stadionu, kas 
būs piemērots vairākām sporta disciplīnām – viegl-
atlētikai, futbolam, pludmales un klasiskajam volej-
bolam, basketbolam, tenisam, badmintonam, flor-
bolam un hokejam.

Projekta īstenošanai divu gadu laikā valsts piešķirs 
1,5 miljonus eiro, kā arī tiks piesaistīts pašvaldības 
līdzfinansējums.

Stadiona rekonstrukcija tiks veikta tā, lai tas atbil-
stu starptautiskajām prasībām vieglatlētikā. Tajā 
būs seši skriešanas celiņi pa 400 metru apli, kā arī 
astoņi celiņi 100 metru taisnē. Celiņu segums būs 
veidots no gumijas granulām. Arī futbola laukuma 
segums būs sintētisks un atbildīs UEFA standar-
tiem. To piešķirs Latvijas Futbola federācija. Futbo-
lu varēs vērot atvērtās tribīnēs, kur pietiks vietas 
ap 300 cilvēkiem un kas tiks izbūvētas uzbērumā 
pie dzirnavām.

Stadionu papildinās arī citu vieglatlētikas disciplīnu 
sektori ar iespējām veikt augstlēkšanas, kārtslēkša-
nas, tāllēkšanas, trīssoļlēkšanas un lodes grūšanas 
disciplīnas.

Ņemot vērā dažādu sporta veidu popularitāti Cē-
sīs, stadionā būs arī atsevišķs īpaši izbūvēts sektors 
pludmales volejbolam ar paaugstinātu žogu, tajā 
būs četri laukumi, no kuriem trīs paredzēti treni-
ņiem, bet viens būs izmantojams sacensībām, pie 
tā tiks izvietotas arī mobilās tribīnes.

Sporta piedāvājuma klāstu papildinās arī divi uni-
versālie laukumi ar gumijas granulu segumu, uz kā 
būs marķējumi, lai uz tiem varētu spēlēt gan bas-
ketbolu, gan klasisko volejbolu, gan badmintonu 
un tenisu. Viens no tiem būs paredzēts treniņiem, 
bet otrs – sacensībām. Tam blakus būs mobilās tri-
bīnes. Laukumi būs aprīkoti ar visu nepieciešamo – 
groziem, tīkliem u.c. aprīkojumu, kas būs pārvieto-
jams un noņemams.

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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