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Latvijas pašvaldības paraksta nodomu 
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No 1. līdz 4. maijam oficiālās vizītes laikā Gruzijā 
Vid zemes plānošanas reģions un Imeretijas reģions, 
Saldus un Ckaltubo, Rūjienas un Terdžolas, Vecum-
nieku un Sačheres, Tukuma un Honi pašvaldības pa-
rakstījušas nodomu protokolus. Sadarbības līgumu 
noslēguši arī Valkas novads un Kutaisi pilsēta. Pasā-
kumā piedalījās arī Latvijas vēstniece Elita Gavele.
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Latvijas Pašvaldību savienība un 
Labklājības ministrija sarunās vienojas par 
sociālajiem jautājumiem

5. maijā Labklājības ministrijā (LM) notika ikgadējās 
sarunas starp Latvijas Pašvaldības savienību (LPS) 
un LM. Sanāksmē labklājības ministrs Jānis Reirs, 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LM speciālisti, 
kā arī pašvaldību pārstāvji apsprieda aktuālos jau-
tājumus labklājības nozarē. Klātesošie vienojās, ka 
2017. gadā garantētā minimālā ienākuma (GMI) lī-
menis paliks pašreizējā apmērā, 49,80 eiro.

LM sadarbībā ar LPS un citām nevalstiskajām orga-
nizācijām turpinās darbu pie minimālā ienākumu 
līmeņa koncepcijas ieviešanas. Koncepcijas virs-
mērķis ir uz solidaritātes principiem balstīta naba-
dzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšana, 
savukārt mērķis – noteikt metodoloģiski pamatotu 
un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu mini-
mālā ienākuma līmeni, kas kalpotu par atskaites 
punktu sociālās drošības sistēmas jomās (valsts so-
ciālie pabalsti, sociālā apdrošināšana, sociālā palī-

dzība) noteikto atbalsta pasākumu pilnveidošanai. 
Līdz ar to koncepcijas ieviešanā nepieciešams gan 
valsts, gan pašvaldību ieguldījums.

Tika skatīts arī jautājums par valsts mērķdotācijām 
sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai. Dis-
kusijas laikā pašvaldību pārstāvji norādīja, ka mērķ-
dotācijas sociālo darbinieku amatalgu paaugstinā-
šanai, kuras tika nodrošinātas 2007.–2009. gadā 
un tika apturētas krīzes laikā, bija veiksmīgs instru-
ments, lai motivētu labākos sociālos darbiniekus 
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darbam ar ģimenēm un bērniem. Tāpēc mērķdo-
tācijas būtu jāparedz visiem sociālajiem darbinie-
kiem neatkarīgi no mērķgrupas, ar kuru tie strādā.

Apspriežot jautājumu par valsts finansējumu so-
ciālā darba studiju programmām un atbildību par 
strādāšanu nozarē pēc studiju programmas pa-
beigšanas, sarunās izskanēja, ka, neskatoties uz so-
ciālā darba programmas absolventu skaitu, sociālo 
pakalpojumu sniedzēji (sociālie dienesti, pašval-
dību pansionāti, bērnunami u.c.) kā darba devēji 
saskaras ar darbinieku trūkumu, ilgstoši neaizpildī-
tām vakancēm. Tāpēc vajadzīgs mehānisms, lai tie 
speciālisti, kuri ieguvuši izglītību par valsts budžeta 
līdzekļiem, strādātu atbilstoši iegūtajai izglītībai.

Sarunu laikā LM prezentēja apkopoto informāciju 
par Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē esoša-
jiem cilvēkiem ar sociālā darba izglītību un plānoša-
nas reģionos izsludinātajiem vakantajiem amatiem.

Kā vienu no iespējamajiem risinājumiem situācijas 
uzlabošanai puses saskatīja iespēju Labklājības mi-

nistrijai pārņemt savā pārziņā valsts budžeta finan-
sējuma administrēšanu sociālā darba studijām.

LPS aktualizēja arī jautājumu par finansiālo atbal-
stu personām, kuras no institūcijas pāriet uz pat-
stāvīgu dzīvi sabiedrībā. Kā zināms, valstī uzsākta 
vērienīga sociālās politikas reforma (deinstitucio-
nalizācija), kuras mērķis ir izveidot pakalpojumu 
sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas 
spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā 
spētu dzīvot mājās vai ģimenes vidē. 

Reformas uzsākšanai ir paredzēts Eiropas Sociālā 
fonda finansējums, bet nav norādīts finansējuma 
avots un apjoms pēc projekta īstenošanas attiecī-
bā uz personām, kuras pāries uz patstāvīgu dzīvi 
sabiedrībā. Līdz ar to nepieciešamas izmaiņas nor-
matīvajos aktos, kas nodrošinātu principa “nauda 
seko klientam” īstenošanu no valsts budžeta.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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A. Jaunsleinis: ikviena bērna piedzimšana 
valstī jāuztver kā īpašs notikums

5. maijā LPS notika preses konference, kurā tika 
prezentēts SKDS veiktais pētījums par demogrāfiju 
Ventspils novadā.

Pirmo reizi šāds pētījums Ventspils novadā tika 
veikts 2012. gadā. Pētījumā tika noskaidrota Ances 
un Jūrkalnes pagastā dzīvojošo sieviešu attieksme 
pret iespēju laist pasaulē trešo bērniņu. Pamato-
joties uz iegūtajiem rezultātiem, Ventspils novada 
dome pēdējos gados veidojusi arī atbilstošu politi-
ku ģimenēm ar bērniem.

2012. gada un šāgada aptauju rezultāti uzskatāmi 
pierāda, ka pieaudzis to sieviešu skaits, kuras tu-
vākajos trīs gados vēlas dzemdēt vēl vienu bērnu. 
2012. gada aptaujā šādu vēlmi izteica 18% sieviešu, 
bet šogad – jau 27%.

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks atzinīgi novērtēja biedrības “J3” dar-
bību, kuras pārziņā arī bija sākotnējā ideja veidot 
šādu aptauju. “Veiktais pētījums sniedza reālus 
skaitļus par to, ko vēlas ģimenes un ko mēs kā paš-

valdība varam darīt dzimstības veicināšanai. Pēc 
sieviešu sniegtajām atbildēm aptaujā šos gadus 
esam vadījušies un strādājuši. Galvenās lietas, ku-
ras aptaujā uzsvēra sievietes: pabalsti par bērnu 
piedzimšanu, bezmaksas bērnudārzs un skolēnu 
nodarbināšana vasarā. Šo gadu laikā piedzimša-
nas pabalstus esam palielinājuši, šogad esam no-
teikuši, ka par katru trešo piedzimušo bērnu mak-
sājam 300 eiro, par katru ceturto – 400 eiro, par 
piekto – 500 eiro un par katru nākamo – 100 eiro 
klāt. Pie mums bērnudārzā ir jāmaksā tikai par 
brokastīm un launagu. Tāpat vasarā rodam sko-
lēniem iespējas strādāt. Rezultātā šo gadu laikā 
bērnu dzimstība ir pieaugusi par 30% – 2013. gadā 
piedzima 110 bērnu, bet 2014. – 124, 2015. – 144, 
bet šogad, aprīli ieskaitot, jau piedzimuši 50 bērni-
ņi,” uzsvēra A. Mucenieks.

SKDS valdes loceklis Arnis Kaktiņš savukārt pa-
stāstīja, ka aptaujā sievietes pozitīvi novērtējušas 
pašvaldības un biedrības “J3” aktivitātes ģimeņu 
ar bērniem atbalstam. “No piedāvāto īpašo atvieg-
lojumu un pabalstu saraksta, kas varētu veicināt 
jaunu bērnu laišanu pasaulē, Ances un Jūrkalnes 
pagasta sievietes kā sev personīgi ļoti motivējošus 
visbiežāk atzīmēja:



- biedrības “J3” vienreizējais pabalsts 1000 eiro 
apjomā par trešo un katru nākamo bērnu (61%);

- ģimenēm ar bērniem pašvaldība piedāvā īrēt 
mājokli no pašvaldības dzīvojamā fonda. Ja ģi-
menē ir trīs vai vairāk bērnu, tad pašvaldības 
mājoklim tiek samazināti komunālie maksājumi 
(51%);

- trūcīgu ģimeņu bērniem pašvaldība sedz kopmīt-
nes vai viesnīcas īres maksu, ja tie pēc vidusskolas 
dodas mācīties tehnikumā vai augstskolā (48%).”

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis atzinīgi novērtē-
ja veikto pētījumu, jo tas dod iespēju arī citām paš-
valdībām gūt vērtīgu pieredzi un, iespējams, kaut 
ko mainīt savā ģimeņu atbalsta politikā. “Bērniņa 
ienākšana ģimenē nedrīkst pasliktināt šīs ģimenes 
finansiālo stāvokli. Jāsaprot, ka valsts viena nevar 
izdarīt tik daudz, cik tā spēj ar pašvaldību atbalstu. 
Un šis ir jautājums, kur tieši nepieciešama pašval-
dību iniciatīva. Tas ir arī attieksmes jautājums, un 
to nevar izmainīt vienas dienas laikā. Ja mūsu valstī 
katra bērna piedzimšana tiktu uzskatīta par svēt-
kiem, arī ģimenes atbalstošā politika demogrāfijas 

uzlabošanai tiktu veidota vēl draudzīgāka.”

Savukārt biedrības “J3” pārstāvji Andris Kreislers 
un Māris Dadzis atzīmēja, ka biedrības galvenā ide-
ja bija sākumā noskaidrot, kas vajadzīgs, lai Latvijā 
dzimtu vairāk bērnu. Tā kā 2012. gada aptaujā no-
skaidrojās, ka galvenais motivējošais faktors ir pa-
balsts par bērna piedzimšanu, biedrība lūdza uzņē-
mējiem ziedot naudu vienreizēju pabalstu izmaksai 
par trešā vai nākamā bērna nākšanu pasaulē ģime-
nēm Ancē, Jūrkalnē, Puzē un Užavā. Tāpat biedrī-
ba ir organizējusi vairākas aktivitātes, lai uzlabotu 
sabiedrības attieksmi pret daudzbērnu ģimenēm, 
piemēram, daudzbērnu ģimeņu fotografēšanos par 
godu mūsu valsts dibināšanas svētkiem 18. novem-
brī, daudzbērnu ģimeņu gleznošanu u. c. aktivitā-
tes. Biedrība izsaka pateicību un aicina uzņēmējus 
turpināt tai palīdzēt ar ziedojumiem.

Ances un Jūrkalnes pagasta sieviešu aptaujas rezul-
tāti – 1. pielikumā.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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LPS un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) pozitīvi 
vērtē līdzšinējo sadarbību

Foto: Kristīne Volkoviča

6. maijā notika LPS un VARAM ikgadējās sarunas, 
kuras vadīja ministrs Kaspars Gerhards un LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Sarunās piedalījās 
pašvaldību vadītāji, LPS amatpersonas un VARAM 
pārstāvji.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p1.pdf


“Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija ir viens no galvenajiem Latvijas Pašvaldību 
savienības sadarbības partneriem. No mūsu veik-
smīgās sadarbības ieguvēja ir gan valsts, gan paš-
valdības. Mums ir vairāk kopīgu pozīciju nekā atšķi-
rīgo,” sarunu ievadā uzsvēra LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis.

Kā pirmais tika apspriests jautājums par vajadzību 
attīstīt jaunus instrumentus pašvaldības lomas stip-
rināšanai uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos. 
Tā kā būtiska loma uzņēmējdarbības veicināšanā 
reģionos ir dažādu finanšu resursu pieejamībai un 
pašvaldību iespējām tos efektīvi izmantot, VARAM 
iepazīstināja ar līdz šim paveikto tās pārraudzībā 
esošo Eiropas Savienības fondu programmās. LPS 
uzsvēra nepieciešamību pēc iespējas drīzāk uzsākt 
projekta realizāciju SAM 3.3.1. un 5.6.2. aktivitātēs, 
kā arī VARAM virzīt uz Ministru kabinetu jautājumu 
par papildu 27 miljonu eiro piešķiršanu novadiem, 
kuru projektu idejas SAM 3.3.1. aktivitātes atlasē 
atbilda kritērijiem, bet nepietiekama finansējuma 
dēļ netika virzītas apstiprināšanai.

Tika pārrunāta arī plānošanas reģionu loma Latvi-
jas reģionu attīstībā. LPS atzinīgi vērtēja līdzšinējās 
iespējas saņemt atbalstu plānošanas reģionu kapa-
citātes celšanai no Norvēģu finanšu instrumenta 
2009.–2014. gadā un aicināja turpināt līdzšinējo 
praksi, veicinot iegūto zināšanu ilgtspējīgu izman-
tošanu.

Puses apmainījās ar viedokļiem par aktualitātēm 
dabas un vides aizsardzības politikas īstenošanā 
Latvijā. LPS vērsa VARAM uzmanību uz vajadzību 
dabas un vides aizsardzības intereses līdzsvarot ar 
teritoriju sociāli ekonomisko attīstību, norādot, ka 
dabas aizsardzība nedrīkst radīt zaudējumus taut-
saimniecībai. Vienlaikus tika atzīts, ka pārdomāta 
dabas aizsardzības politikas īstenošana ne tikai 
rada ierobežojumus, bet sniedz iespējas pašvaldī-
bām un uzņēmējiem attīstīties.

Vienoti tika skatīts VARAM izvirzītais jautājums par 
autotransporta pārvietošanās un stāvēšanas kon-

troles Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu 
aizsargjoslā pilnīgu nodošanu piekrastes pašvaldī-
bu pārziņā un LPS rosinātais jautājums par atbal-
stu piekrastes jūras teritorijas un pludmales ap-
saimniekošanai. LPS norādīja, ka, pieņemot Zemes 
pārvaldības likumu, ar kuru piekrastes pašvaldības 
pārņēma piekrastes joslu savā pārvaldībā, tika 
solīts atbalsts, kā arī norādīja, ka autotransporta 
pārvietošanās un stāvēšanas kontroles jautājums 
primāri ir jāizskata Latvijas Piekrastes pašvaldību 
apvienībā. 

Tika pārrunāts arī jautājums par informatīvo ziņo-
jumu “Par bēgļu un personu ar alternatīvo statu-
su uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas 
pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, atbil-
stoši pašvaldību faktiskajiem izdevumiem”. LPS uz-
svēra, ka minētajā plānā nav iekļauta rīcība ar tiem 
bēgļiem un patvēruma meklētājiem, kuri nevēlas 
integrēties. Tāpat tika izteikts viedoklis, ka kom-
pensācija pašvaldībām no valsts budžeta līdzekļiem 
jāveic reizi ceturksnī atbilstoši atbildīgās iestādes 
noslēgtajam līgumam ar uzņemošo pašvaldību un 
pašvaldību faktiskajiem izdevumiem, bet kompen-
sācija faktisko izdevumu segšanai veicama ne ma-
zāk kā divu gadu periodā.

Pozitīvi tika novērtēta VARAM iniciatīva izveidot 
valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīklu. Šajos klientu apkalpošanas centros 
iedzīvotāji un uzņēmēji var saņemt vairāku valsts 
iestāžu, kā arī pašvaldību sniegtos publiskos pakal-
pojumus klātienē. Apmeklētājiem arī tiek sniegtas 
konsultācijas, kā valsts un pašvaldību publiskos pa-
kalpojumus saņemt e-vidē. VARAM un LPS bija vie-
nisprātis, ka šī iniciatīva noteikti ir jāturpina. To ap-
liecina arī statistikas dati – no klientu apkalpošanas 
centru darbības sākuma līdz šim brīdim pieņemti 
vairāk nekā 10 000 publisko pakalpojumu pieteiku-
mu.

Ivita Peipiņa, Gunta Lukstiņa,  
Aino Salmiņš, Jana Bunkus,

LPS padomnieki
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LPS Valde diskutē par statūtiem un 
27. kongresa dokumentiem

5. maijā notika LPS Valdes sēde, kurā Valde vieno-
jās par LPS statūtu grozījumu darba grupas izvei-
došanu tā, lai tajā būtu iekļauti pārstāvji gan no 
pilsētām, gan no novadu pašvaldībām. Valde aicina 
grupu veidot vismaz 10 personu sastāvā, bet per-
sonālijas deleģē attiecīgo pašvaldību veidu organi-
zācijas. Protams, tas neizslēdz iespēju organizāci-
jām deleģēto personu sarakstu grozīt. Jautājumā 
par darba grupas izveidi konceptuālā viedokļa par 
nepieciešamajām izmaiņām kadastrālās vērtēša-

nas sistēmā un likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” sagatavošanai Valde nolēma aicināt paš-
valdības pieteikt pārstāvjus. Šobrīd jau ir pieteiktas 
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērzi-
ņa un Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita 
Eglīte. Vēl Valde apsprieda sagatavotos kongresa 
dokumentu projektus un vienojās par to izsūtīšanu 
pašvaldībām. Valde nolēma nākamo sēdi sasaukt 
19. maijā plkst. 18.00 Liepājā, viesnīcā “Līva”.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece  

un padomniece kultūras jautājumos
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LPIA sēdes pirmais videoieraksts – 
Limbažos!

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) kārtējā izbraukuma sēde 6. maijā Limbažos 
bija vēsturiska – firmas “CERTES.LV” aprīkojums un 
LPS padomnieka informācijas tehnoloģiju jautāju-
mos Guntara Krasovska tiešā līdzdalība Galvenās 
bibliotēkas zālē notiekošo pirmoreiz ļāva iemūžināt 
videoierakstā. Tātad – arī klāt nebijušie LPIA sēdē 
pēcāk varēs “piedalīties” LPS interneta vietnē (kā 
tas jau ierasts pēc LPS komiteju sēdēm). Kopā ar 
ciemiņu pulku (katrā sanāksmē tiek uzstādīts ar-
vien jauns apmeklētības rekords!) visu ziedoņa un 
saules “apdāvināto” dienu vadīja Limbažu novada 

domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers un izpilddi-
rektors Ainārs Liniņš. Abu vīru stāstījumā un pre-
zentācijā izpilddirektori iepazina novadu, kurā sa-
dzīvo senais un mainīgais, kura simbols ir latviskais 
kamols, jo cilvēki, daba, darbs novadā savīti ciešā 
kamolā. Turklāt kamols tiek vīts gana prasmīgi un 
mērķtiecīgi – anketas liecina, ka 86% iedzīvotāju ir 
apmierināti ar dzīvi novadā!

Sanāksmes pirmais temats bija veltīts jau ne reizi 
vien apspriestajam un nepacietīgi gaidītajam at-
balstam lauku grants ceļu pārbūvei. Zemkopības 
ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta 
direktore Inese Pastare-Irbe atgādināja LAP no-
sacījumus, bet Lauku atbalsta dienesta direktores 
vietnieks Andris Grundulis – atlases kritērijus.



Otrs tematiskais loks aizveda pie vēl kādas sen dis-
kutētas problēmas – atkritumu apsaimniekošanas. 
LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par iz-
aicinājumiem un jaunumiem atkritumu nozarē, bet 
ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais dalījās 
pieredzē par paveikto atkritumu apsaimniekošanas 
jomā Vidzemes reģionā.

Sēdes “skatāmdaļā” izpilddirektori apmeklēja “Dzī-
vā sudraba” muzeju, kuru iepazīt palīdzēja tā izvei-
dotājs sudrabkalis Oļegs Auzers. Pirms gada mu-
zeja pagalmā parādījās jauns eksponāts – sudraba 
lapiņu koks “Mīlas vārti”, kurš 6. maijā kļuva par vēl 
vienu zaigojošu lapiņu bagātāks – iemūžinot LPIA 
izpilddirektoru vizīti.

Uzņēmums “VIRTE tehnoloģijas” bija vēl viens 
latviskās varēšanas un veiksmes apliecinājums – 

šoreiz plastma-
sas metināšanas 
jomā, savukārt 
olimpiskā centra 
“Limbaži” airē-
šanas bāze – at-
gādinājums par 
ūdenssporta se-
zonas tuvošanos.

Ar LPIA sēdes 
norisi Limbažos 
drīzumā varēsiet 
iepazīties LPS mā-
jaslapā, kā žurnā-
la “Logs” nāka-
majā numurā.

7

Videokonference par pieredzi un labo 
praksi veselības veicināšanas jomā

LPS sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departa-
mentu un Slimību profilakses un kontroles centru 
12. maijā plkst. 10.00–12.00 LPS mītnē Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē, rīko videokonferenci par piere-
dzi un labo praksi veselības veicināšanas jomā.

Tiešraide būs skatāma LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/. Tiešraides 

laikā būs iespējams uzdot jautājumus, rakstot uz e-
pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Videokonferencē apskatāmo jautājumu loks ir īpa-
ši aktuāls pašvaldībām, kuras ir Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla dalībnieces, jo būs iespēja piesais-
tīt ESF finansējumu veselības veicināšanas aktivitā-
tēm.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat 
atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
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Valsts un pašvaldību pakalpojumu 
sniegšanas jomā būs vienota kārtība

5. maijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozī-
jumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas turp-
māk noteiks vienotu kārtību valsts un pašvaldību 
pakalpojumu sniegšanas jomā iedzīvotājiem. Li-
kuma izmaiņas bija vajadzīgas, lai iedzīvotājiem 
varētu nodrošināt plašāku un efektīvāku pieeju 
valsts pārvaldes un pašvaldību sniegtajiem pakal-
pojumiem.

Likums papildināts ar nosacījumu, ka pakalpojumi 
iedzīvotājiem pēc iespējas būs jāsniedz vienā klien-
tu apkalpošanas centrā arī tad, ja to sniegšanā ie-
saistītas vairākas iestādes vai institūcijas.

Grozījumi noteic, ka valsts un pašvaldības pakal-
pojumus sniedz elektroniski, ja tas ir iespējams 
un lietderīgi. Pakalpojumu elektronizācijas un e-
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas kārtību 

noteiks Ministru kabinets (MK). MK tāpat noteiks 
pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un 
sniegšanas kārtību, kā arī vienoto klientu apkalpo-
šanas centru veidus, sniegto pakalpojumu apjomu 
un sniegšanas kārtību.

Plānots arī pilnveidot vienoto pakalpojumu portālu 
latvija.lv – nodrošināt informācijas pārskatāmību 
par pakalpojumiem, kā arī aktualizēt pieejamo pa-
kalpojumu katalogu. Pakalpojumu portāla pārzini, 
tā pienākumus un atbildību, portāla izmantošanas 
un pārvaldības kārtību, kā arī kataloga veidošanas 
kārtību un tajā ietveramo informāciju noteiks MK.

Attiecīgie noteikumi valdībai jāizdod līdz nākamā 
gada 1. jūlijam.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/24720-valsts-un-pasval-
dibu-pakalpojumu-sniegsanas-joma-bus-vienota-
kartiba.

Saeimā atklāta pilsētu un novadu 
apbalvojumu izstāde

Saeimas bibliotēkā atklāta izstāde “Mūsdienu Latvi-
jas Republikas pilsētu un novadu apbalvojumi”, kas 
vēsta par apbalvošanas tradīciju attīstību Latvijā.

Bez oficiālajiem valsts apbalvojumiem – Triju Zvaig-
žņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – 
Latvijā pastāv arī dažādu ministriju, resoru, sabied-
risko organizāciju, biedrību, augstskolu apbalvoju-
mi, kurus pasniedz kā pateicību par nopelniem vai 

izcilību. Savi apbalvojumi ir arī daudzām Latvijas 
pilsētām un novadiem, un ar tiem var iepazīties iz-
stādē Saeimas bibliotēkā.

Izstāde, kas Saeimā eksponēta, pateicoties sadar-
bībai ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, parla-
menta bibliotēkā būs apskatāma līdz 10. novem-
brim.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/24730-saeima-atklata-
pilsetu-un-novadu-apbalvojumu-izstade.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

IZM izsludina projektu konkursu sporta 
inventāra un aprīkojuma iegādei 
vispārīgās un profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēs

Lai atbalstītu sporta inventāra un aprīkojuma ie-

gādi akreditētajās vispārīgās izglītības iestādēs 
(pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, sā-
kumskolās un vispārīgās vidējās izglītības iestādēs) 
un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 
2016. gadā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
organizē projektu konkursu “Sporta inventāra un 

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=518/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=518/Lp12
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2017/latvija.lv
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24720-valsts-un-pasvaldibu-pakalpojumu-sniegsanas-joma-bus-vienota-kartiba
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24720-valsts-un-pasvaldibu-pakalpojumu-sniegsanas-joma-bus-vienota-kartiba
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24720-valsts-un-pasvaldibu-pakalpojumu-sniegsanas-joma-bus-vienota-kartiba
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24720-valsts-un-pasvaldibu-pakalpojumu-sniegsanas-joma-bus-vienota-kartiba
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24730-saeima-atklata-pilsetu-un-novadu-apbalvojumu-izstade
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24730-saeima-atklata-pilsetu-un-novadu-apbalvojumu-izstade
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24730-saeima-atklata-pilsetu-un-novadu-apbalvojumu-izstade
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aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un pro-
fesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”. Pro-
jekta pieteikuma iesniedzējs ir pašvaldība, pietei-
kumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 23. maijs.

Konkursā tiek atbalstīta sporta inventāra un aprī-
kojuma iegāde attiecīgā izglītības posma prasībām 
atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatpras-
mju apguvei, kā arī sporta interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 
īstenošanai. Kopējais konkursam pieejamais finan-
sējuma apmērs – 95 000 eiro. Projektu finansē no 
valsts budžeta līdzekļiem (IZM 2016. gada valsts 
budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakš-
programmas 09.04.00 “Sporta būves”) un pašval-
dības līdzfinansējuma.

Vienam projektam pieejamais finansējuma ap-
mērs no valsts budžeta līdzekļiem – no 1500 līdz 
3500 eiro. Projekta pieteikuma iesniedzējs projek-
ta īstenošanā piedalās ar līdzfinansējumu vismaz 
50% apmērā no projektā pieprasītā finansējuma 
kopējā apmēra.

Lai piedalītos konkursā, pašvaldība sagatavo finan-
siālā atbalsta pieprasījumu sporta inventāra un ap-
rīkojuma iegādei akreditētajās vispārīgās izglītības 
iestādēs un profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēs.

Konkursa nolikums ar pielikumiem: http://www.
izm.gov.lv/lv/sporta-inventara-projektu-kon-
kurss-2016.

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 
un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likumā tiks izskatīti 
steidzamības kārtībā

Saeima 5. maijā atbalstīja grozījumu Publisko ie-
pirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzēju iepirkumu likumā izskatīšanu steidzamības 
kārtībā, ar tiem tiks pārņemtas būtiskākās Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra 
direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un 
atcels direktīvu 2004/18/EK normas un Eiropas Par-
lamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direk-
tīvas 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, 
kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transpor-

ta un pasta pakalpojumu nozarēs, un atceļ direktīvu 
2004/17/EK normas, lai nodrošinātu publisko iepir-
kumu jomas tiesiskā regulējuma atbilstību Eiropas 
Savienības prasībām, līdz tiek pieņemti likumpro-
jekti “Publisko iepirkumu likums” un “Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”. Pro-
gnozējams, ka grozījumi otrā lasījumā tiks pieņemti 
12. maijā un tiks nodrošināts direktīvām atbilstošs 
regulējums virs ES noteiktām robežvērtībām izslu-
dināmiem iepirkumiem. Ar grozījumu tekstu var 
iepazīties: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeima-
livs12.nsf/0/D41503F5B4DCA2DFC2257FA800475
DBB?OpenDocument un http://titania.saeima.lv/
LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/927CD96F16E3D6B6C2
257FA80047B39E?OpenDocument.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Seminārs “Inovatīvi risinājumi 
siltumapgādes optimizācijai pašvaldībās”

9. jūnijā Rīgas domes sēžu zālē pēc ES starptautis-
kā projekta “INFINITE Solutions” notiks seminārs 
“Inovatīvi risinājumi siltumapgādes optimizācijai 
pašvaldībās”, kas uzskatāmi atspoguļo valsts viedās 
specializācijas jomas “Viedā enerģētika” realizāciju.

Minētā viedā specializācija, ko definējusi IZM, pa-
redz inovāciju izstrādes un ieviešanas straujākai vei-
cināšanai ciešu industrijas, specializēto pārvaldes 
struktūru un zinātnes pārstāvju sadarbību. Latvijas 
energouzņēmumu, Rīgas Enerģētikas aģentūras, 
Fizikālās enerģētikas institūta un Cietvielu fizikas 
institūta sadarbībā notiek ne tikai minētais semi-
nārs par šobrīd ļoti aktuālu tēmu – siltumapgādes 

http://www.izm.gov.lv/lv/sporta-inventara-projektu-konkurss-2016
http://www.izm.gov.lv/lv/sporta-inventara-projektu-konkurss-2016
http://www.izm.gov.lv/lv/sporta-inventara-projektu-konkurss-2016
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/D41503F5B4DCA2DFC2257FA800475DBB?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/D41503F5B4DCA2DFC2257FA800475DBB?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/D41503F5B4DCA2DFC2257FA800475DBB?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/927CD96F16E3D6B6C2257FA80047B39E?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/927CD96F16E3D6B6C2257FA80047B39E?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/927CD96F16E3D6B6C2257FA80047B39E?OpenDocument
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optimizāciju pašvaldībās jaunās ES energoefektivi-
tātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
stratēģijas ieviešanai –, bet Fizikālās enerģētikas 
institūta vadībā sadarbībā ar minētajām organizā-
cijām un Rīgas Tehnisko universitāti ir izstrādāta un 
pēc semināra norises tiks atvērta arī jauna grāma-
ta – Maija Rubīna, Aivars Cers, “Siltumapgādes 
optimizācija. Problēmas un risinājumi pašvaldību 
administratīvajās teritorijās”. Grāmata dod ieska-
tu jau notikušajās un plānotajās izmaiņās siltum-
apgādē, ieviešot inovatīvas un viedas tehnoloģijas, 
kas ievērojami paaugstina energoefektivitāti un 
ļauj aktīvi risināt vienu no galvenajām enerģētikas 
problēmām – siltumnīcefektu izraisošo gāzu sama-
zināšanu globālo klimata pārmaiņu mazināšanai. 
Grāmata vērš uzmanību arī uz enerģētikas risinā-
jumu ilgtspējību, nenoplicinot energoresursus un 
saglabājot to izmantošanas iespējas arī nākama-
jām paaudzēm. Noteikta nozīme ir arī trešajam 

faktoram, kam pievēršama uzmanība mainīgajā 
ģeopolitiskajā situācijā, – energoapgādes drošu-
mam.

Grāmata paredzēta plašam interesentu lokam, to-
starp koledžu un augstskolu studentiem, zinātnie-
kiem, likumdevējiem un pašvaldību deputātiem, 
valsts un pašvaldību pārvaldes struktūru darbinie-
kiem, enerģētikas jomas speciālistiem un darbi-
niekiem, daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem, 
dzīvojamo un sabiedrisko ēku energopārvaldnie-
kiem, kā arī iedzīvotājiem ar siltumapgādi saistīto 
jautājumu izzināšanā un risināšanā. Grāmatu varēs 
iegādāties semināra norises vietā.

Pieteikšanās semināram – līdz 7. jūnijam pa e-pas-
tu: rea@riga.lv vai pa tālruni: 67012444; 26435501 
(I. Nokalna).

Semināra dienaskārtība – 2. pielikumā.

Konference “Potenciāls enerģētikā šodien 
un rīt”

SIA “Ekodoma” kopā ar sadarbības partneriem ai-
cina piedalīties konferencē “Potenciāls enerģēti-
kā šodien un rīt”, kas norisināsies 12. maijā plkst. 
9.30–15.30 viesnīcā “Days Hotel Riga” Rīgā, Brīvī-
bas gatvē 199c.

Martā stājās spēkā jauns Energoefektivitātes li-
kums, kas rada virkni jaunu pienākumu un saistību 
pašvaldībām, siltumapgādes u. c. uzņēmumiem. 
Par to, kā rast vislabākos risinājumus enerģētikas 
pārvaldībai, kādas ir pašvaldību un siltumapgādes 

uzņēmumu iespējas un tirgus piedāvājums, kā arī 
vēl vairākus citus jautājumus pārrunāsim konferen-
cē. Visus dalībniekus gaida arī īpašs notikums – grā-
matas “Energopārvaldnieka ceļvedis” atklāšana.

Konferences organizators – SIA “Ekodoma” sadar-
bībā ar Rīgas plānošanas reģionu, Latvijas Siltum-
uzņēmumu asociāciju, Jūrmalas, Salaspils un Sal-
dus pašvaldībām.

Dalība konferencei jāpiesaka līdz 7. maijam, sūtot 
e-pasta vēstuli ar kontaktinformāciju uz seminars@
ekodoma.lv vai zvanot pa tālruni 67323212. Vietu 
skaits ir ierobežots. Dalība konferencē ir bez maksas.

“Atvērtajās dienās laukos” 
102 saimniecības aicina apmeklētājus

“Lauku ceļotāja” rīkotā akcija #atvertasdienaslaukos 
vienlaikus noritēs 102 lauku saimniecībās visos Lat-
vijas novados, un apmeklētāji tiek gaidīti visas die-

nas garumā uz ekskursijām, 
degustācijām, piedzīvoju-
miem un pārsteigumiem.

Plašāka informācija 3. pie-
likumā.

mailto:rea@riga.lv
http://likumi.lv/doc.php?id=280932
http://likumi.lv/doc.php?id=280932
mailto:seminars@ekodoma.lv
mailto:seminars@ekodoma.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p3.pdf


Turpinās pieteikšanās Eiropas Padomes 
Ainavu balvas nacionālajai atlasei

VARAM atgādina, ka līdz 1. jūnijam turpinās pie-
teikšanās Eiropas Padomes Ainavu balvas nacionā-
lajai atlasei. Par pieteikuma iesniegšanu saņemti 
vairāki jautājumi:

Kādu projektu var pieteikt?

Pieteikt var jebkādu iniciatīvu, kas vērsta uz ainavas 
saglabāšanu, plānošanu vai attīstību gan apdzīvo-
tās vietās, gan laukos. Tas var būt pētniecības, plā-
nošanas, restaurācijas, atjaunošanas, labiekārtoša-
nas projekts vai arī sabiedriskas aktivitātes – viens 
vai vairāki pasākumi, norišu cikli, piemēram, talkas, 
lekcijas, apmācības u. c. Svarīgi, ka iniciatīvām jābūt 
īstenotām līdz 2013. gada 30. novembrim – šādi ir 
iespējams vērtēt projekta dzīvotspēju.

Kas jāiesniedz VARAM?

VARAM jāiesniedz CD, kurā saglabāta angļu valodā 
aizpildīta pieteikuma veidlapa un pielikumi: fotoat-
tēli, plakāti, videoklipi vai citi projektu raksturojoši 
materiāli. Pielikumi nav obligāti.

Kāds ir pieteikuma un pielikumu apjoms?

Maksimālais lapaspušu skaits aizpildītajai pieteiku-
ma veidlapai ir 10 lapaspuses.

Pielikumā var ietvert:

- fotoattēlus JPEG formātā ar izšķirtspēju 
350 dpi – maksimālais skaits 10;

- plakātus PDF vai JPEG formātā ar izšķirtspēju 
350 dpi – maksimālais skaits 2;

- videoklipu mpeg2 formātā – maksimālais ilgums 
15 minūtes;

- citus materiālus, piemēram, projektu skices, 
plānus, kartes – maksimālais skaits 3.

Kā un kur jāiesniedz CD ar pieteikuma veidlapu un 
pielikumiem?

CD ar angļu valodā aizpildītu veidlapu un pieli-
kumiem jāsūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi 
VARAM lietvedībā līdz šā gada 1. jūnijam (pasta zī-
mogs), uz aploksnes norādot: “EP Ainavu balvai”. 
Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Jautājumu 
gadījumā sazināties ar Telpiskās plānošanas depar-
tamenta vecāko eksperti Daci Grantu pa e-pastu 
dace.granta@varam.gov.lv vai tālruni 67026553.

Konkursa “Eiropas Padomes Ainavu balva” precizē-
tā pieteikuma veidlapa 4. pielikumā.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=21479.

Starptautiskās nodokļu politikas pētījuma 
prezentācija

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) 
25. maijā aicina interesentus uz starptautiskās no-
dokļu politikas pētījuma prezentāciju un diskusiju 

kopā ar ekspertiem.

Vairāk informācijas par gaidāmo pasākumu:  
http://goo.gl/4EsNMK,  
www.godiginodoklivisiem.lv,  
www.lapas.lv.
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Atlasīti elastīga bērnu uzraudzības 
pakalpojuma saņēmēji

Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas, Rīgas, 
Valmieras pilsētu pašvaldībām un Korporatīvās ilgt-

spējas un atbildības institūtu atlasījusi 23 uzņēmu-
mus ar nestandarta darba laiku, kuri saņems elastī-
gu bērnu uzraudzības pakalpojumu.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7107.

mailto:dace.granta@varam.gov.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21479
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21479
http://goo.gl/4EsNMK
http://www.godiginodoklivisiem.lv
http://www.lapas.lv
http://www.lm.gov.lv/news/id/7107
http://www.lm.gov.lv/news/id/7107
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p4.doc


Jauniešus aicina uz pasākumu “Kafija ar 
politiķiem”

Jauniešus, politikas veidotājus un īstenotājus, or-
ganizāciju pārstāvjus aicina piedalīties diskusijā par 
jauniešiem aktuāliem jautājumiem novadā.

Pasākuma “Kafija ar politiķiem” formāts dod ie-
spēju jauniešiem tikties ar lēmumu pieņēmējiem 
un runāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem 
vietējā līmenī. Pasākums paver iespējas jauniešiem 
izzināt vietējo pašvaldību iespējas īstenot jaunie-
šu idejas arī reģionālā un valsts līmenī. Pasākumā 
būs iespējas izteikt savu viedokli par Eiropā aktu-
āliem jautājumiem jaunatnes jomā, kā arī meklēt 
risinājumus to sasaistei ar aktualitātēm, kas Latvijā 
īstenojamas vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. 
Galvenie konsultāciju jautājumi:

1. Kas jauniešiem palīdzētu satuvināties un veidot 
uzticēšanos cilvēkiem ar atšķirīgu kultūru, soci-
ālo, ekonomisko, reliģisko un etnisko piederību, 
vecumu, dzimumu?

2. Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jau-
niešu grupu stigmatizāciju jeb apzīmogošanu un 
sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?

3. Kas veicina jauniešu piederības sajūtu vietējai 
kopienai, sabiedrībai, Eiropai?

4. Kādas kompetences jauniešiem varētu palīdzēt, 
saskaroties ar sarežģītām situācijām?

5. Kādi faktori var veicināt vai kavēt jaunieša pašiz-
ziņu? Kas būtu nepieciešams, lai jaunietis pilnī-
bā realizētu savu potenciālu un palīdzētu citiem 
realizēt savējo?

•	 19. maijā plkst. 14.20–17.20 reģionālajā attīstī-
bas centrā “RATS” Jaunpilī. Pieteikšanās: baiba.
rasa@jaunpils.lv, tālr.: 63180960, Baiba Rasa.

•	 25. maijā plkst. 10.20–13.20 Kandavas multi-
funkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “NAG-
LA” Kandavā. Pieteikšanās: janakaslaja@inbox.
lv, tālr.: 20210717, Jana Kašlaja.

•	 27. maijā plkst. 13.20–16.20 Limbažu jauniešu 
centrā Limbažos. Pieteikšanās: simona.putni-
na@limbazi.lv, tālr.: 26164449, Simona Putniņa.

Pasākumus organizē Latvijas Jaunatnes padome 
(LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru “Balti-
jas reģionālo fondu”. Vairāk par strukturēto dialogu, 
plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP 
mājaslapā www.ljp.lv. Jautājumu gadījumā, lūdzu, 
sazināties ar Rīgas reģiona koordinatori Gintu Salmi-
ņu, t. 29256888, e-pasts: ginta.salmina@gmail.com.

Projektu īsteno Latvijas Jaunatnes padome sadar-
bībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Sa-
vienības neformālās izglītības programmas Eras-
mus+ finansētajā projektā “Strukturētā dialoga 
īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas pre-
zidentūras Eiropas Savienības padomē”. Projektu 
līdzfinansē Eiropas Komisija.

12

Par metodikas projektu “Aizsargājamo biotopu iz-
platības un kvalitātes apzināšanas un darbu organi-
zācijas metodika”, 5. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
(VSS-317), 6. pielikums.

Papildus par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. ap-
rīļa noteikumos nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plā-

nošanas un izmantošanas noteikumi””, 7. pieli-
kums.

Par likumprojektu “Grozījumi Valsts kontroles liku-
mā” (nr. 354/Lp12), 8. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas no-
teikumi”, 9. pielikums.

LPS NESASKAŅO

mailto:e-pasts%3Abaiba.rasa@jaunpils.lv
mailto:e-pasts%3Abaiba.rasa@jaunpils.lv
http://www.ljp.lv
mailto:ginta.salmina@gmail.com
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p9.pdf
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Apakškomiteja 27.05.2016. SAM 5.1.1. “Novērst 
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pil-
sētu teritorijās” projektu iesniegumu otrā atlases 
kārta, 10. pielikums.

Apakškomiteja 27.05.2016. SAM 5.4.1. “Saglabāt 
un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt 
ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākums “Antropogēno 

slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekon-
strukcija Natura 2000 teritorijās”, 11. pielikums.

Visus LPS nesaskaņotos dokumentus varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Pašvaldību dar-
biniekiem – LPS nesaskaņojumi.

VSS-406 – Informatīvais ziņojums “Par darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. 
pasākumu “Veicināt energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu valsts ēkās” 1.projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanai sagatavoto prioritāro valsts ēku 
sarakstu”

VSS-390 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Rundāles pagastā, Rundāles novadā, 
nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā”

VSS-391 – Noteikumu projekts “Patvēruma meklē-
tāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteiku-
mi”

VSS-393 – Noteikumu projekts “Noteikumi par pa-

balstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatī-
vais statuss”

VSS-394 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””

VSS-395 – Likumprojekts “Grozījumi Personu aplie-
cinošu dokumentu likumā”

VSS-392 – Rīkojuma projekts “Par studiju kredīta 
dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā”

VSS-404 – Rīkojuma projekts “Par studējošo kredī-
ta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā”

VSS-405 – Noteikumu projekts “Prasības sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem”

Ozolnieku siltumapgādē pāriet uz 
atjaunojamajiem energoresursiem

3. maijā Ozolniekos, Skolas ielā 9, piedaloties Ozol-
nieku novada pašvaldības, SIA “Ozolnieku KSDU” 
pārstāvjiem, būvniekiem un novada iedzīvotājiem, 
svinīgā gaisotnē tika atklāta jaunā pēc ES Kohēzi-
jas fonda līdzfinansētā projekta tapusī šķeldas kat-
lumāja, tā iezīmējot beigu posmu SIA “Ozolnieku 
KSDU” 2015.–2016. gadā realizētajiem projektiem 
“Šķeldas katlumājas izbūve Ozolniekos” un “Siltum-
tīklu izbūve Ozolniekos”. Projektu mērķis bija Ozol-
nieku siltumapgādes sistēmas modernizācija un 
efektivitātes paaugstināšana, kā arī atjaunojamo 

energoresursu izmantošanas īpatsvara palielināša-
na. To rezultātā panākts kurināmā ietaupījums un 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388494
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388444
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388444
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388444
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388503
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388503
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388503
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388504
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388504
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388504
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388506
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388506
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388487
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388487
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p11.pdf
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klientiem nodrošināta pakalpojuma nepārtrauktī-
ba. Ne mazāk svarīgi, ka šāda siltuma ražošana ir 
daudzkārt draudzīgāka dabai. Jaunā šķeldas katlu-
māja ir pirmais solis pārejā uz atjaunojamo energo-
resursu izmantošanu novada siltumapgādē.

Siltumtrases kopējais garums ir 2061 m, tā nodota 
ekspluatācijā 2015. gada decembrī. Jaunā trase sa-
vieno koģenerācijas gāzes katlumāju Kastaņu ielā 2 
ar jaunuzcelto šķeldas katlumāju Skolas ielā 9, tā-
dējādi SIA “Ozolnieku KSDU” apkurinātos objektus 
Ozolnieku ciemā apvienojot vienotā inženierkomu-
nikāciju tīklā.

Abu projektu kopējās izmaksas ir 1 998 768,51 eiro. 
No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem 
ir saņemts līdzfinansējums 828 016,55 eiro, bet 
finansējuma saņēmējs SIA “Ozolnieku KSDU” ir ie-
guldījusi 1 170 751,96 eiro.

Katlumāju paredzēts darbināt, uzsākot jauno apkures 
sezonu; testa režīmā tā tika iekurināta jau 2016. gada 
martā, un siltums tika piegādāts tuvējām mājām.

Līga Tamberga,
Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību un informācijas daļas vadītājas p. i.

ŠONEDĒĻ

“Boltik Baik” dienas Liepājā

No 9. līdz 14. maijam Liepājā jau ceturto gadu no-
risinās “Boltik Baik” – netradicionāls sešu dienu 
festivāls, kas ietver unikālu ērmriteņu darbnīcas, 
koncertus, performances un velosipēdu parādi.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi sociālajos 
tīklos: https://www.facebook.com/boltikbaik/, 
brīvprātīgo blogā http://boltikbaik.blogspot.com/ 
un “Radi vidi pats” mājaslapā http://www.radividi-
pats.lv.

Pirmais velo–kino festivāls “Kino pedālis”

No 13. līdz 15. maijam Valmierā un apkārtējos 
novados notiks Latvijā unikāls velo–kino festivāls 
“Kino pedālis”. Piektdien būs “Kino nakts”, sest-
dien – “Velo brauciens” un “Velo bazārs”, bet svēt-
dien – “Velo brokastis”.

Plašāka informācija par festivālu – www.kinopeda-
lis.lv.

http://boltikbaik.blogspot.com/
http://www.radividipats.lv
http://www.radividipats.lv
http://www.kinopedalis.lv
http://www.kinopedalis.lv
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“Lattelecom Rīgas maratons”

   

14. un 15. maijā norisināsies “Lattelecom Rīgas 
maratons”, kurā varēs gan skriet, gan izbaudīt pla-
šu kultūras programmu. Tas viss būs vērojams arī 
“Lattelecom” interneta televīzijas kanālos.

Velosezonas un tūrisma sezonas atklāšana 
Ventspilī

14. maijā Ventspils Piedzīvojumu parkā jau tradi-

cionāli ar krāšņu velobraucienu tiks atklāta Vents-
pils velo un tūrisma sezona. Šogad velobrauciena 
moto ir “Braucam ar ziedu un vēju buru!”.

Priekules novada Bunkas pagasta svētki

14. maijā visas dienas garumā Bunkas Kultūras 
nams organizē pagasta svētkus “Bunceniek, gai-
dām Tevi mājās!”.

Sama modināšanas svētki Koknesē

Vislatvijas golfa diena Bērzaunē

14. maijā pļavu golfa 
laukums “Kalnozo-
li” Madonas novada 
Bērzaunes pagastā 
aicina ikvienu intere-
sentu piedalīties Vis-
latvijas golfa dienā.

Vairāk par pasākumu 
šeit: http://www.
golf.lv/sakumlapa/
vislatvijas-golfa-die-
na.

http://www.golf.lv/sakumlapa/vislatvijas-golfa-diena
http://www.golf.lv/sakumlapa/vislatvijas-golfa-diena
http://www.golf.lv/sakumlapa/vislatvijas-golfa-diena
http://www.golf.lv/sakumlapa/vislatvijas-golfa-diena
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Meža takas velobrauciens Bebrenē

15. maijā Ilūkstes novada Bebrenē notiks Meža ta-

kas velobrauciens.

Sīkāka informācija vietnē: manabebrene.lv.

Jaunnedēļ

Saldus pilsētas svētki

2016. gadā Saldus pilsētai aprit 160 gadu un slave-
najam vecmeistaram Janim Rozentālam – 150. Tā-
dēļ īpaši krāšņi un kupli solās būt arī Saldus pilsētas 
svētki.

Jau trešdien, 18. maijā, un ceturtdien, 19. maijā, Sal-
dus Mūzikas un mākslas skolu akustiskajā koncertzālē 
tiks atklāta svētku nedēļa ar saldenieku uzstāšanos.

Piektdien, 20. maijā, plkst. 22:00 O. Kalpaka lauku-
mā paredzēts nebijis un grandiozs notikums – mul-
timediāls ūdens un gaismu priekšnesums, akcentē-
jot nozīmīgus Saldus notikumus un personības.

Sestdien, 21. maijā, no plkst. 9.00 Saldū, Liela-
jā ielā, norisināsies svētku tirgus, kurā piedalīsies 

amatnieki, vietējie ražotāji un Latvijā ražotu pro-
duktu tirgotāji. Dažādi pasākumi pilsētā paredzēti 
visas dienas garumā. Šogad Saldus pilsētas svētku 
pasākumus kuplinās arī Latvijas bērnu un jauniešu 
folkloras kopu nacionālais sarīkojums “Pulkā eimu, 
pulkā teku” ar aptuveni 1000 dalībniekiem. Svēt-
ku apmeklētājus priecēs amatiermākslas kolektīvu 
priekšnesumi, svētku gājiens, pagastu sveicieni, 
lidmodeļu paraugdemonstrējumi, sportiskas un ra-
došas nodarbes. Saldus ielas pierībinās motociklu 
un Amerikāņu auto kluba spēkratu parāde. Bērnus 
iepriecinās dažādas atrakcijas. Svētku noslēgumā 
paredzēts dižkoncerts ar Ulda Marhilēviča, Sal-
dus novada koru un dejotāju, kā arī solistu – Aijas 
Andrejevas, Antras Stafeckas, Ivo Fomina un Mika 
Dukura – piedalīšanos. Kā jau svētkos, viesi tiks cie-
nāti ar lielo kūku, bet vakara turpinājumā klāteso-
šos priecēs grupas “Astro’n’out” koncerts un balle 
grupas “Zvaigžņu lietus” vadībā.

“Vidzemes uzņēmēju dienas 2016”

“Vidzemes uzņēmēju dienas”, kas šogad svinēs 
19. gadskārtu, notiks 20. un 21. maijā Valmieras 
Kultūras centrā. Pasākumā būs gan Vidzemes re-
ģionā lielākā izstāde, gan biznesa forums.

Sīkāka informācija: http://www.vidzemesizstade.lv.

http://www.manabebrene.lv/lv/
http://www.vidzemesizstade.lv/
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Pirmais Reņģēdāju festivāls Salacgrīvā

21. maijā notiks pirmais Reņģēdāju festivāls, lai 
celtu godā reņģi, celtu vēl augstākā godā reņģu 
zvejniekus un suminātu reņģēdājus – šo apjomīgo 
un lielisko mūsu valsts iedzīvotāju kategoriju. Paš-
saprotami, ka festivālā aicināti piedalīties visas Lat-
vijas reņģēdāji. Būtībā tas ir obligāti.

Festivāls sāksies Salacgrīvas jahtu laukumā desmi-
tos no rīta piepaceltā noskaņā ar atbilstošām uzru-
nām, ragu mūziku un zinātniski populistisku refe-
rātu par reņģēdāja sociālo fenomenu. Referāts vēl 
nebūs izskanējis, kad to pārtrauks vētrainas ovā-
cijas, sagaidot no jūras malup nākošo reņģu laivu. 
Pirmais reņģu spannītis katram būs bez maksas. Un 
tad sāksies…

Festivāla ritējums sadalīts darba stundās, kurās 
reņģēdāji veiks noteiktus uzdevumus – teiks runas, 
sacentīsies reņģu pavārmākslā, grilēs un kūpinās, 
vārīs un sutinās. Reņģu pavāru sacensībās aicināts 
piedalīties ikkatrs, tā būs viena no svarīgākajām 
festivāla sastāvdaļām. Arī balvas uzvarētājiem pie-
tiekami svarīgas.

Citā stundā reņģēdāji spēlēs kumēdiņus, citā mēro-
sies spēkiem, nākamajā asinās prātu, vēl citā rādīs 
senās zvejnieku prasmes, plostos vai spodrinās vie-
tējo dialektu lielīšanās sacensībās.

Ja reņģēdājam parādās nauda, viņš kļūst par laš-
ēdāju. Būs iespēja apgrozīties gan lašu stūrī, gan 
zušu kaktā. Protams, notiks arī visuresošā maija 

reņģu, garšvielu, amatnie-
cības rīku, kliņģeru un citā-
da andelēšanās.

To visu caurvīs novada 
pašdarbības kolektīvu un 
viņu draugu dziedāšanas, 
dancošanas un muzicēša-
nas prasmes. Tiks saukti 
atmiņā novada reņģēdāju 
vēstures piedzīvojumi – 
barona piespriestās rīkstes, Dr. Kārļa Ulmaņa pado-
mi, komisāru aizliegumi un beidzot – kuģu zāģēša-
na gādīgā Briseles uzraudzībā.

Pa to starpu Salacgrīvas Bocmaņa laukumā maza-
jiem reņģēdājiem tiks piedāvāts Rakaru murdiņš, 
kur mazie varēs droši spēlēties, dziedāt, zīmēt un 
rakaroties, kamēr lielie kārtos lielās lietas.

Stundas skries kā rudeņa nordvests, un puspiecos 
pēc pusdienas sāksies reņģēdāju koncerts. Spēlēs 
“Lauku muzikanti”, “Džeski Glos” un saldajā ēdie-
nā – vairāku reņģēdāju paaudžu kulta grupa “Jum-
prava”.

Arī tas vēl nebūs viss. Pēc koncerta nāks reņģēdā-
ju zaļumballe, kurā par labām emocijām un ritmu 
gādās “Rumbas spēlmaņi” no Kuldīgas un grupa 
“Roja” tieši no Rojas.

Viss pieklusīs ap saullēktu, un dažs reņģu vīrs var-
būt tieši no balles kāps laivā un brauks jūrā. Kā 
daudzkārt.

“Vidzemes suns” Zilākalnā

21. maijā Kocēnu novada Zilākalna pagastā jau 
piekto reizi notiks nu jau par tradīciju kļuvušie 
sporta svētki suņu saimniekiem un suņiem “Vidze-
mes suns 2016”. Pasākums notiks aizpagājušajā 
gadā izveidotajā suņu pastaigu un adžiliti treniņu 

laukumā, kas ir viens no retajiem šāda tipa lauku-
miem Latvijā.

Pasākumā piedalīsies gan šķirnes, gan bezšķirnes 
suņi – tituliem, izmēram un vecumam nav nozīmes. 
Interesenti var pieteikties līdz 17. maijam, rakstot 
e-pastā: blackimp@inbox.lv.

mailto:blackimp@inbox.lv
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Pāvilostas pilsētas svētki

21. maijā svētkus svinēs arī Pāvilosta, kuros būs 

gan minimaratons bērniem, gan orientēšanās pie-
dzīvojums “Iepazīsti Pāvilostu!”, gan velo–moto–
auto parāde.

Muzeju nakts

21. maija vakarā tradicionālās starptautiskās akci-
jas “Muzeju nakts” laikā viesus gaidīs 146 muzeji, 
kā arī 27 cita profila institūcijas visā Latvijā. Šāgada 
akcijas devīze – “Durvis”.

Muzeju naktī apmeklētājiem durvis vērs arī Piņķu 
Jāņa baznīca Babītes novada Piņķos, un ikviens 
tiek gaidīts pasākumā “Durvis uz brīvību”. Tas te-
matiski būs veltīts 5. Zemgales latviešu strēlnieku 
bataljona dievkalpojuma Piņķu baznīcā simtgadei. 
Pirms 100 gadiem – 1916. gada 17. jūlijā – tagadējā 
Piņķu Jāņa baznīcā strēlniekus īpašā dievkalpoju-
mā uzrunāja 5. Zemgales latviešu strēlnieku batal-
jona komandieris pulkvedis Jukums Vācietis. Eposa 
“Mūžības skartie” autors Aleksandrs Čaks I pasau-
les kara strēlniekiem, 5. Zemgales pulkam un pulk-
vedim Jukumam Vācietim veltījis balādi “Sprediķis 
Piņķu baznīcā”. Par godu 1916. gada dievkalpoju-
mam Atmodas laikā pie baznīcas tika atklāts piemi-
ņas akmens.

Savukārt Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” 
Muzeju nakts pasākuma laikā tiks atklāta ekspozīci-

ja “Fotostāsts par Jaunpils pienotavas attīstību no 
pirmskara laikiem līdz mūsdienām”.

Liels jampadracis Muzeju naktī notiks arī Latvijas 
Lauksaimniecības muzejā Talsos – tirgus, lustes, dan-
či, selfiju taisīšana, iejušanās tēlos un daudz kas cits.

Festivāls “Augšdaugava 2016”

Svētdien, 22. maijā, Daugavpils novada pašval-
dība rīko Starptautisko tautas mākslas festivālu 
“Augšdaugava 2016”. Šogad tajā tiks akcentēta 
Augšdaugavas simboliskā nozīme Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanā.

Šāgada festivāla programmā paredzēts piemiņas 
brīdis Markovas kapsētā, atceroties kustību pret 
Daugavpils HES celtniecību. Īpašs notikums būs 
Slutišķu Dabas un kultūras studiju aplis skolu jau-
natnei, ko vadīs ievērojami Latvijas sabiedriskie un 
kultūras darbinieki.
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Pasākuma apmeklētājus priecēs mākslinieka Igo-
ra Pliča lielformāta fotogrāfiju izstāde “Daugav’ 
abas malas...”, kas tiks eksponēta Slutišķu sādžas 
vidē. Būs iespēja publiski skatīties LTV filmu “Viens 
ciems. Visa Latvija. Slutišķi” un tikties ar filmas sce-
nārija autori Noru Ikstenu.

Festivāla programmā paredzēti vairāki koncerti. 
Notiks arī plašs amatnieku produkcijas un lauku la-
bumu tirdziņš, tautas sporta sacensības, vides izglī-
tības aktivitātes un radošās darbnīcas.

Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongress

Jaunākā programma – 12. pielikumā.

Informācija medijiem. Reģistrācija LPS 27. kongresam, kas notiks 20. maijā Liepājā, sūtot pieteikumu brīvā 
tekstā uz e-pastu jana.bunkus@lps.lv, kā arī pa tālruni 29170955.

Reģistrācija pašvaldību delegātiem pieejama šeit: https://www.registration.lv/lps-kongress.

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

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

mailto:jana.bunkus@lps.lv
https://www.registration.lv/lps-kongress
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_17_p12.pdf

