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Latvijas delegācija Reģionu komitejā 
tiekas ar LR pastāvīgo pārstāvi ES

11. februārī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācija 
Reģionu komitejā tikās ar ārkārtējo un pilnvaro-
to vēstnieci Latvijas Republikas pastāvīgo pārstā-
vi Eiropas Savienībā (ES) Sanitu Pavļutu-Deslan-
des, kura pastāvīgo pārstāvniecību ES vada kopš 
2015. gada decembra.

Latvijas delegācija un pastāvīgā pārstāve ES disku-
tēja par pašvaldības interesējošajiem jautājumiem, 
kuri patlaban ir ES politikas dienaskārtības augš-
galā. Pavļuta-Deslandes informēja pašvaldību pār-
stāvjus par diskusijām Eiropas Savienības Padomē 
par daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pār-
skatu. Tāpat puses apsprieda jauno Eiropas kaimiņ-
attiecību politiku, ņemot vērā Latvijas pašvaldību 
aktīvo sadarbību ar Austrumu partnerības valstu 
pašvaldībām. Neiztrūkstoši arī šajā diskusijā viens 
no jautājumiem bija nelegālā migrācija un Šenge-
nas zonas nākotne.

Latvijas delegāciju Reģionu komitejā pārstāvēja 
delegācijas vadītājs Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Kuldīgas nova-
da domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils no-
vada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Mālpils 
novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds 
Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un ko-
rupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Dainis Turlais un Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautāju-
mos Jānis Vītoliņš.
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Briselē aizritējusi ES Reģionu komitejas 
116. plenārsesija

No 10. līdz 11. februārim Briselē norisinājās Eiro-
pas Savienības Reģionu komitejas 116. plenārsesi-
ja. Tajā piedalījās arī Latvijas delegācija ES Reģionu 
komitejā. Sīkāk lasiet LPS interneta vietnē www.lps.

lv http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/2872-brise-
le-sakusies-eiropas-savienibas-regionu-komitejas-
116-plenarsesija un http://www.lps.lv/lv/zinas/
eiropa/2874-niderlandes-iekslietu-un-karalistes-
attiecibu-ministrs-akcente-konkretus-pasakumus-
es-pilsetvides-programma.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejā iepazīstina ar pētījumu par 
emigrāciju

9. februārī LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejā notika diskusija par 2016. gada LPS, Zem-
kopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM) sarunu tēmām 
(pašvaldības aicinātas iesniegt priekšlikumus saru-
nu tēmām līdz 20. februārim), ko bija ierosinājusi 
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
ivita Peipiņa un LPS padomniece lauku attīstības 
jautājumos Sniedze Sproģe.

Ar pētījumu “Emigrācija no Latvijas 21. gadsimtā 
reģionu, pilsētu un novadu griezumā”,  iepazīstinā-
ja Latvijas Universitātes profesors Mihails Hazans.

Pētījumā apskatīti šādi jautājumi: kā 21. gadsimta 

emigrācijas un remigrācijas tendences un intensi-
tāte ir saistītas ar apdzīvotās vietas tipu; vai aug-
stāka varbūtība atstāt Latviju bija pilsētu vai lauku 
iedzīvotājiem; vai Latvijas reģioni atšķiras cits no 
cita pēc emigrācijas un remigrācijas apjoma; vai 
emigrācijas un remigrācijas tendenču un intensi-
tātes atšķirības (vai to trūkumu) izskaidro dažādie 
ekonomiskie apstākļi un iedzīvotāju demogrāfis-
kais raksturojums; vai iekšzemes migrācija pastip-
rina vai mazina emigrācijas ietekmi uz reģionu un 
pašvaldību iedzīvotāju skaitu. Izrādās, Rīga un citas 
republikas pilsētas 2000.–2014. gadā emigrācijas 
rezultātā zaudējušas lielāku daļu iedzīvotāju nekā 
mazpilsētas un lauki.

Visu pētījumu var apskatīt šeit: http://www.lps.lv/
lv/seminari-un-video/videoarhivs/2869-petijums-
emigracija-no-latvijas-21-gadsimta-regionu-pil-
setu-un-novadu-griezuma.
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LPS izglītības un kultūras komitejas sēde

16. februārī plkst. 13.00 LPS mītnē Mazajā pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē, notiks LPS Izglītības un 
kultūras komitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrē-
šana vispārīgās pamatizglītības un vispārīgās 
vidējās izglītības iestādēs un Ministru kabineta 
noteikumu projekta “Noteikumi par vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo 
speciālajām vajadzībām” apspriešana un turp-

mākā rīcība (piedalās: Izglītības un zinātnes, Ve-
selības un Labklājības ministriju pārstāvji).

2. Par LPS un Izglītības un zinātnes ministrijas, LPS 
un Kultūras ministrijas sarunu tēmām (LPS Izglī-
tības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita 
Gintere).

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mā-
jaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi 
interesenti to var vērot šeit: http://www.lps.lv/lv/
seminari-un-video/tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot tos 
uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Aktuālākos jaunumus par LPS komitejām, sanāksmēm un citiem pasākumiem varat atrast 
interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs. 

ŠoNEDēļ uN tuRPMāk
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Pasniegtas balvas konkursā “Latvijas 
Labākais tirgotājs 2015”

11. februārī Rīgas domē konkursa noslēguma pasā-
kumā tika pasniegtas balvas: viesnīcas restorānam 
“Boutique Hotel & Restaurant MaMa” Jūrmalā, ka-
fejnīcai “Lidojošā varde” Rīgā, kafejnīcai “Magdalē-
na” Saldū, pilsētas galerijai “Valleta” Valmierā, vie-

su namam “Liepupes muiža” Salacgrīvas novadā, 
Liepupes pagastā, “Zvaigznes grāmatnīcai” Cēsīs 
un lielveikalam “SKY” Rīgā, Duntes ielā 19A. Par uz-
varētājiem atzīti 48 uzņēmumi, laureāta diplomus 
izpelnījās 17, un vienam uzņēmumam piešķirts da-
lībnieka diploms.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā sa-
darbībā ar LPS 26. februārī rīko semināru pašval-
dību vadības pārstāvjiem par EP lēmumiem, kas 

svarīgi reģionu attīstībai “Eiropas Parlamenta liku-
mi un jūsu novads”. Semināra programma 2. pieli-
kumā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iz-
sludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jau-
natnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodro-
šināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes poli-
tikā”. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 
10. marts, plkst. 17.00.

Plašāka informācija: http://jaunatneslietas.lv/
jaunumi/2491-jaunatnes-starptautisko-program-
mu-agentura-izsludina-atklato-projektu-konkursu-
atbalsts-jaunatnes-organizaciju-darbibai-un-lidz-
dalibas-nodrosinasanai-valsts-un-starptautiskaja-
jaunatnes-politika.

izsludināts projektu konkurss “Atbalsts jauniešu 
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar 
mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības ap-
ziņu”.

Plašāka informācija: http://jaunatneslietas.lv/
jaunumi/2489-izsludinats-projektu-konkurss-at-
balsts-jauniesu-centru-darbibas-nodrosinasanai-
pasvaldibas-ar-merki-veidot-un-stiprinat-jauniesu-
piederibas-apzinu.

23. februārī “Bellevue Park Hotel Riga” Slokas ielā 1 
Rīgā notiks “CITYnvest” seminārs “inovatīvie fi-

nanšu mehānismi energoefektivitātes projektiem 
Latvijā”. Sīkāka informācija 3. pielikumā.
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Eiropas komisija jau devīto gadu pēc kārtas aicina 
konkursā “RegioStars Awards” pieteikt veiksmīgā-
kos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu īstenotos projektus. 

Šogad konkursā projektus var pieteikt piecās kate-
gorijās:

gudra izaugsme – jaunas iespējas globālajā eko-•	
nomikā;
ilgtspējīga attīstība – cirkulārā ekonomika;•	

iekļaujoša izaugsme – integrācija un iekļaujošas •	
sabiedrības veidošana;
pilsētas zvaigzne – inovatīvi risinājumi ilgtspējī-•	
gai pilsētu attīstībai; 
efektīva pārvaldība – radīt pārmaiņas, vadot at-•	
šķirīgi.

Plašāka informācija un pieteikšanās: http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/pro-
jects/regiostars/doc/regiostars/2016/guide_
applicants_2016_en.pdf.

Aicina reģistrēties Interreg Baltijas jūras 
reģiona programmas 2014.–2020. gadam 
semināram

Sīkāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valsts-parvalde/2002-aicina-registreties-interreg-
baltijas-juras-regiona-programmas-2014-2020-ga-
dam-seminaram.

Projekts “Godīgi nodokļi visiem”

“Latvijas platforma attīstības sadarbībai” aicina 
pieteikties starptautiskā projekta “Godīgi nodokļi 

visiem” vienas dienas apmācību kursam par godīgu 
starptautisko nodokļu politiku. Sīkāka informācija: 
http://lapas.lv/lv/musu-darbi/aktualie-projekti/
godigi-nodokli-visiem/.

Aicina izvērtēt iespēju reģionos izrādīt 
izstādi par Latvijas hokeja vēsturi

Biedrība “Latvijas hokeja vēsture” lūdz izvērtēt ie-
spēju iepazīstināt sava reģiona iedzīvotājus ar Lat-
vijas hokeja vēsturei veltītu pārvietojamo ekspozī-
ciju. Ekspozīcijas mērķis – popularizēt hokeju, atgā-
dināt par personībām un notikumiem, no kuriem 

veidojusies Latvijas hokeja autoritāte un pazīstamī-
ba pasaulē, rosinot jaunatni iesaistīties sportiskās 
aktivitātēs, piekopt veselīgu dzīvesveidu, mācoties 
no lieliskiem piemēriem.

Plašāka informācija 4. pielikumā.
Jau zināmās izstādes eksponēšanas vietas 5. pieli-
kumā.
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Pagājušonedēļ visā Latvijā jau 15. reizi notika ēnu 
diena – gan Bauskā un Preiļos, gan Rīgā un Dau-

gavpilī, gan citviet Latvijā. Tā, piemēram, Liepājas 
domē “ēnoja” 23 skolēni.

Babītes novadā veic priekšdarbus 
transporta infrastruktūras attīstībai

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būv-
niecības daļa uzsākusi priekšdarbus jauna Babītes 
novada teritorijas plānojuma izstrādei, kura kvali-
tatīvai sagatavošanai jāveic vairāki pētījumi un jā-
noskaidro iesaistīto personu viedoklis.

Viens no šādiem priekšdarbiem ir pašreizējās in-
frastruktūras kvalitātes apzināšana, strukturēšana 
un sakārtošana, tāpēc pagājušā gada nogalē Ba-
bītes novada pašvaldībā uzsākts darbs pie Babī-
tes novada transporta infrastruktūras attīstības 
tematiskā plānojuma un teritorijas aizsargjoslu, 
aprobežojumu un meliorācijas attīstības tema-
tiskā plānojuma. Šāgada februārī tematiskais plā-
nojums ir nodots publiskajai apspriešanai, kas ilgs 
līdz 15. martam. Savukārt 3. martā Babītes novada 
pašvaldības Kultūrizglītības centrā interesenti tiek 
aicināti apmeklēt publiskās apspriešanas sanāksmi, 
kurā būs iespējams satikt arī tematiskā plānojuma 
izstrādātāja AS “Ceļu inženieri” pārstāvjus.

Transporta infrastruktūras tematiskā plānojuma 
izstrādes rezultātā ir strukturēta informācija par 
Babītes novada pašvaldības īpašumā esošo ielu 
un ceļu attīstības iespējām, kā arī apkopota infor-
mācija par VAS “Latvijas valsts ceļi” attīstībai ne-
pieciešamajām teritorijām. Tāpat arī analizēta in-
formācija par satiksmes dalībniekiem bīstamajām 
teritorijām, kā arī sagatavoti priekšlikumi satiksmes 
drošības līmeņa paaugstināšanai. Tematiskajā plā-
nojumā ir izveidota veloceļu tīkla attīstības shēma, 
kas savieno novada ciemus un orientēta uz publis-
ko iestāžu sasniedzamību.

Otrs priekšdarbs ir jaunu velomaršrutu izveide. Ai-
cinot iepazīt Babītes novadu un paplašinot aktīvās 
atpūtas iespējas novadā, Babītes novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” pa-
gājušajā gadā uzsāka velomaršrutu izstrādi, kas ap-
tver teritorijas gan novadā, gan ārpus tā. Izstrādāto 
velomaršrutu publiska prezentācija notiks 1. martā 
Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā.

Lelde Drozdova-Auzāne

NovADu uN PiLSētu vēStiS
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Jūrmala pasniegtas Gada balvas kultūrā

Novērtējot Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves spilg-
tākos notikumus, 12. februārī Dzintaru koncertzālē 
svinīgā pasākumā tika pasniegtas “Jūrmalas Gada 
balvas kultūrā 2015” deviņās nominācijās. Balvas 
kultūras dzīves veidotājiem kūrortpilsētā pasnieg-
tas jau trīspadsmito gadu.

Novērtējot spilgtākos kultūras dzīves notikumus 
pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā, pilsē-
tas nozīmīgākajam apbalvojumam kultūras jomā – 
“Jūrmalas Gada balvai kultūrā 2015” – kopumā tika 
pieteikti 114 pasākumi, un katrs no tiem atspoguļo 
Jūrmalas kultūrvides notikumu daudzveidību.

“Aizvadītais gads Jūrmalas kultūras dzīvē pagāja 
Raiņa un Aspazijas jubilejas zīmē, kad Jūrmalā rī-
koti daudzi abu dzejnieku dzīvei un daiļradei veltīti 
kultūras pasākumi, kas Jūrmalas vārdu nesa Latvi-
jā un pasaulē,” sveicot klātesošos, sacīja Jūrmalas 
domes priekšsēdētājs Gatis truksnis. “Kultūras 
darbam nav darba laika – tam ir idejas laiks, kad 
ideja piedzimst, nobriest un realizējas, un dzimst 
atkal jauna ideja. Katrs kultūras pasākums un no-
tikums ir unikāls. Tāpat kā kultūras cilvēki. Novēlu, 
lai netrūkst jaunu ideju, ko vienmēr centīsimies at-
balstīt!”

“Gada balva kultūrā 2015” piešķirta aktrisei un 
režisorei Dacei umbraško par Latvijas pirmā jau-

niešu teātra festivāla “Rainis un Aspazija – TEV” 
organizēšanu. Oktobra nogalē Jūrmalā satikās de-
viņi jauniešu teātru kolektīvi no Kuldīgas, Limba-
žiem, Ķekavas, Liepājas, Iecavas un Jūrmalas, kas 
bija iestudējuši izrādes, iedvesmojoties no Raiņa 
un Aspazijas daiļrades. Jauniešu teātri festivālam 
bija gan iestudējuši dzejnieku lugas, gan veidojuši 
izrādes pēc dzejas motīviem, gan radījuši jaunas in-
terpretācijas un performances. Festivāls arī plūca 
laurus nominācijā “Skatītāju simpātiju balva par 
spilgtāko kultūras pasākumu Jūrmalā”.

Nominācijā “Par izcilu kultūras pasākumu” par 
laureāti tika atzīta koncertuzveduma “Tur, kur gars 
ar garu jūtās satiekas” režisore Rēzija kalniņa. 
Abu dižgaru, Raiņa un Aspazijas, savstarpējās at-
tiecības – sarakste, radošā partnerība, drāmas un 
lidojumi – iedvesmojuši režisori Rēziju Kalniņu, ar 
kuras veidoto uzvedumu tika atklāta Dzintaru kon-
certzāles pagājušā gada vasaras sezona.

Nominācijā “Par Jūrmalas tēla popularizēšanu” 
balva piešķirta Dzintaru koncertzāles direktoram 
Guntaram Ķirsim par vērienīgas koncertprogram-
mas veidošanu un augstvērtīgu mūzikas festivālu 
organizēšanu visa gada garumā.

Nominācijā “Par kultūras pieejamības veicināša-
nu” balvu saņēma izstāžu kuratore inga Šteimane 
par jaunas kultūrtelpas – Mākslas stacija “Dubul-
ti” – iedibināšanu un aktīvu darbību, popularizējot 



laikmetīgo mākslu. Mākslas stacija “Dubulti” ir Ei-
ropā unikāla parādība – vienīgā laikmetīgās māk-
slas telpa, kas darbojas joprojām funkcionējošā 
dzelzceļa stacijā.

Nominācijā “Par veiksmīgu jaunradi” balva tika 
piešķirta Annai vanagai par Aspazijas 150 gadu 
jubilejas izstādes “Aspazija un Eiropa” vizuālo kon-
cepciju un tās realizāciju un par A. Stahnkes tulko-
tās grāmatas “Aspazija. Her Lyrical Prose” māksli-
niecisko noformējumu.

Nominācijā “Par izciliem sasniegumiem Latvijas 
un starptautiskajos konkursos” apbalvota māk-
sliniece Agnese Bule par iegūto godalgu konkursā 
“Gada balva dizainā 2015” ar galdautu-vaskadrānu 
“Latviešu sapņa mandala”.

Nominācijā “Par Jūrmalas bērnu un jauniešu sa-
sniegumiem konkursos, skatēs Latvijā un citur pa-
saulē” balvu saņēma Jūrmalas mūzikas vidusskolas 
audzēknis Andrejs Samovičs par iegūto 1. vietu 
konkursā “Concurs International de Piano Ville de 
Gagny”, kas norisinājās Francijā.

Balva par mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras 
dzīves veidošanā tika piešķirta memoriālā muzeja 
“Raiņa un Aspazijas vasarnīca” vadītājai Astrīdai 
Cīrulei un nule mūžībā aizgājušajam Jūrmalas teāt-
ra mākslinieciskajam vadītājam Aigaram Balulim. 
Raiņa un Aspazijas vasarnīca ir Astrīdas Cīrules 
vienīgā darbavieta 50 gadu garumā. Viņa veidojusi 

desmitiem nozīmīgu izstāžu, ir arī pašreiz topošās 
Raiņa un Aspazijas vasarnīcas pamatekspozīcijas 
autore. A. Cīrule ir viena no respektablākajiem 
Raiņa un Aspazijas dzīves un radošās darbības pēt-
niekiem. 1987. gadā Aigars Balulis uzsāka darbu 
kā Jūrmalas Tautas teātra režisors. Jūrmalas teāt-
ris ir nesaraujami saistīts ar Aigara Baluļa vārdu, 
viņš tajā iestudējis 36 izrādes. A. Balulis sniedzis 
nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas teātra izveidē un 
attīstībā un piedalījies pilsētai nozīmīgu pasākumu 
veidošanā.

Svinīgajā kultūras Gada balvu pasniegšanas cere-
monijā Jūrmalas pilsētas dome pasniedza arī Pa-
teicības rakstus par ieguldījumu kultūras dzīves 
veidošanā Jūrmalā 2015. gadā – Nelei Zirnītei par 
projekta “Mobilā grafikas darbnīca” īstenošanu un 
mākslinieku Mailīšu ģimenei par multimediālās 
ekspozīcijas “Raiņa telpa – Plašums. Dziļums. Bez-
galība” izveidošanu Jūrmalas pilsētas muzejā.

Aizvadītajā gadā Jūrmalā notikuši vairāk nekā 700 
dažāda mēroga kultūras pasākumu. Pērn kūrortpil-
sētas kultūras dzīvi veidoja pasākumi Dzintaru kon-
certzāles vasaras un slēgtajā koncertzālē, Jūrmalas 
Kultūras centrā un Aspazijas mājā, tāpat daudzvei-
dīgas kultūras norises tika piedāvātas gan Kauguru 
kultūras namā, gan Jūrmalas pilsētas muzejā un 
Jūrmalas Mākslinieku namā, Jūrmalas teātrī, mu-
zejos, izstāžu zālēs un bibliotēkās.

Linda Rimša

Aicina ierosināt ventspils Starptautiskā 
ziedu paklāju festivāla devīzi

Šogad Ventspils pilsētas svētku laikā – no 5. līdz 
7. augustam – notiks tradicionālais Starptautiskais 
ziedu paklāju festivāls, kas ventspilniekus un pilsē-
tas viesus priecēs jau 16. gadu. Ventspils pilsētas 
pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt ierosinājumus 
par iespējamo Ventspils 16. Starptautiskā ziedu pa-
klāju festivāla devīzi.

Ziedu paklāji ik gadu tiek darināti atbilstoši noteik-
tai tēmai jeb devīzei, ko jau tradicionāli ierosina 
Ventspils iedzīvotāji. Piedāvājot devīzes, jāņem 
vērā, ka šogad festivāla dalībniekiem būs jāveido 
sešus kvadrātmetrus lieli kvadrāta formas ziedu pa-
klāji. Tēmas var piedāvāt visdažādākās – galvenais, 

lai nosaukums būtu skanīgs, dinamisks un ziedu 
paklāju veidotājiem būtu iespēja radoši izpausties!

Ventspils Starptautiskajam ziedu paklāju festivālam 
jau iepriekš iedzīvotāji devuši radošus nosaukumus: 
2011. gadā – “Es ziedu – dziedu Tev”, 2012. gadā – 
“Putni”, 2014. gadā – “Garšīgi dzīvojam”, bet 2015. – 
festivāla jubilejas gadā – nosaukumu “Zīmes”.

Ierosinājumus šāgada festivāla devīzei iespējams 
izteikt Ventspils portālā www.ventspils.lv un por-
tālā www.ventasbalss.lv komentāros pie šīs ziņas, 
kā arī sūtot e-pastu Pilsētas mārketinga nodaļai: 
marketings@ventspils.lv. Ierosinājumus var izteikt 
līdz 22. februārim. Pēc devīžu iesniegšanas festivā-
la organizatori izvēlēsies piemērotākās devīzes, ko 
nodot iedzīvotājiem balsošanai.

http://www.ventspils.lv/
mailto:marketings@ventspils.lv


Starptautiskais Baltijas ziedu paklāju festivāls ik 
gadu piesaista lielu dalībnieku un skatītāju uzma-
nību. Ziedu paklāju veidošanā piedalās ne tikai Lat-
vijas floristi un ziedu mīļotāji, bet arī dalībnieki no 
ārvalstīm. Pērn festivālā piedalījās 50 komandas 
no astoņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Itālijas un pat no Ja-
pānas. Uzvaras laurus pērn plūca festivāla tālākie 
viesi – floristu komanda no Japānas ar ziedu paklā-
ju “Family Crest” (“Dzimtas ģerbonis”).

Pilsētas mārketinga nodaļa

ventspils Augstskolā uzsākta projekta 
BALTICS realizācija

Šogad Ventspils Augstskolā uzsākts 
ES pētniecības un inovācijas atbal-
sta programmas “Apvārsnis 2020” 
(“Horizon 2020”) projekts “Building 
on Advanced Lofar Technology for In-
novation, Collaboration, and Sustain-
ability”.

2015. gada septembrī BALTICS projek-
ta pieteikums ar ļoti augstu novērtēju-

mu iekļuva apstiprināto Eiropas projektu sarakstā. 
Kopumā šajā programmā tika iesniegti un izvērtēti 
515 projektu pieteikumi, no kuriem tikai 60 pietei-
kumi tika apstiprināti. BALTICS projekts ir pirmais 
Ventspils Augstskolas realizētais projekts program-
mā “Apvārsnis 2020”. Projektu plānots ieviest līdz 
2018. gada 31. decembrim.

BALTICS projekts ir Ventspils Augstskolas Inženier-
zinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radio-
astronomijas centrs” (IZI VSRC) (galvenais partne-
ris), ASTRON institūta (Nīderlandē) un Mančestras 

Universitātes (Lielbritānijā) sadarbības projekts, 
ar kura palīdzību paredzēts stiprināt IZI VSRC kon-
kurētspēju, sadarbību un zinātību ar LOFAR (Low-
Frequency Array for Radio Astronomy) tehnolo-
ģijām saistītās zinātnes jomās, īstenojot dažādus 
augsta līmeņa apmācību ciklus, mācoties no šīs jo-
mas Eiropas un starptautiska līmeņa līderiem.

Projektā paredzētas vairākas aktivitātes, lai iece-
rēto realizētu visefektīvāk: četri apmācību cikli IZI 
VSRC; divi apmācību cikli ASTRON; vairākas prakses 
ASTRON institūtā un Mančestras Universitātē; va-
saras skola ASTRON; zinātniskās konference organi-
zēšana Ventspils Augstskolā (projekta noslēgumā); 
sasniegto rezultātu prezentācija starptautiskajās 
zinātniskajās aprindās un Latvijā.

18. februārī Ventspils Augstskolā notiks projekta 
uzsākšanas sanāksme. Tajā piedalīsies projekta 
partneri no ventspils Augstskolas inženierzinātņu 
institūta “ventspils Starptautiskais radioastrono-
mijas centrs”, Nīderlandes radioastronomijas in-
stitūta ASTRON un Mančestras universitātes.

Agnese Jēkabsone

ventspils novadā diskutēs par lauku ceļu 
atjaunošanu

Lai kopā ar uzņēmējiem izvērtētu, kuru pašvaldībai 
piederošu grants seguma ceļu katrā pagastā pārbūvēt 
par ES un pašvaldības finansējumu pasākumā “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 
pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti apmeklēs vi-
sus Ventspils novada pagastus un tiksies ar uzņēmē-
jiem. 15. februārī sanāksme notiks Jūrkalnē, 17. feb-
ruārī – Zirās, Zlēkās un Užavā, 18. februārī – Vārvē, 

22. februārī – Puzē, Usmā un Ugālē, 25. februārī – 
Ancē, Piltenē un Tārgalē, bet 29. februārī – Popē.

Ventspils novadā pasākumā pieejama summa ir 
2,66 miljoni eiro, visvairāk līdzekļu paredzēts iegul-
dīt grants seguma ceļu pārbūvei Vārves, Tārgales 
un Ances pagastā. Grants seguma ceļu kopgarums 
Ventspils novadā ir 719,69 km, un pašvaldībai kopā 
ar uzņēmējiem ir jāizvērtē, kurus ceļu posmus pār-
būvēt, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tā-
dējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.



Projektos iekļaujamo objektu atlases kritērijos 
priekšroka būs tiem objektiem, kuros uzņēmējs 
pēdējo piecu gadu laikā veicis ieguldījumus pievad-
ceļa un uzņēmuma infrastruktūras atjaunošanā vai 
pārbūvē un lauksaimniecības tehnikas un citu ra-
žošanas pamatlīdzekļu iegādē. Tiks ņemta vērā arī 
autoceļa stratēģiskā nozīme un autoceļa vai ceļa 

posma tehniskais stāvoklis – ja tas atzīts par ļoti 
sliktu, var saņemt maksimālo punktu skaitu. Būtis-
ka pozīcija ir arī labuma guvēju skaits no infrastruk-
tūras; par priekšrocību tiks uzskatīta pozīcija, ja tie 
būs vairāk nekā pieci uzņēmēji.

Marlena Zvaigzne

Jaunajā ostmalā atklāts vides objekts 
jaunlaulātajiem, un Liepājas kafejnīcas un 
restorāni aicina nobaudīt īpašu zivju ēdienus
14. februārī – Visu mīlētāju svētkos jeb Valentīndie-
nā – Liepājā, Jaunajā ostmalā, Tirdzniecības kanā-
la promenādē pie Tramvaja tilta, tika atklāts vides 
objekts jaunlaulātajiem. Tas veidots no nerūsējoša 
tērauda un ir četrus metrus augsts un 2,4 metrus 
plats.

Svinīgajā vides objekta atklāšanas pasākumā pie-
dalījās divi precētie pāri – jaunlaulātie, kuru laulība 
tika noslēgta dienu iepriekš, kā arī zelta pāris, kuri 
tikko nosvinējuši 50 gadus laulībā. Viņi bija pirmie, 
kas pieslēdza savas mīlestības slēdzenes vides ob-
jekta “zaros”.

Klātesošos uzrunāja Dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tāja indra Štāle, objekta autors kristaps Štobis un 
Liepājas domes vadība. Par pasākuma muzikālo 
noformējumu parūpējās mūziķu kvartets.

Pasākuma laikā tika paziņots vides objekta nosau-
kums, ko bija iespējams ieteikt ikvienam interesen-
tam, sniedzot savus priekšlikumus. Balsojumā uz-
varēja nosaukums “Mīlestības koks”.

Viena no vides objekta izgatavošanas iniciatorēm 
bija Liepājas Dzimtsarakstu nodaļa, lai radītu vie-
notu vietu, kur jaunlaulātie varētu pieslēgt slēdze-
nes kā apliecinājumu mūžīgai mīlestībai. Tā rezul-
tātā jaunajiem pāriem nevajadzēs slēdzenes atstāt 
uz Tramvaja tilta margām, kas drīzumā tiks rekon-
struēts.



Līdz 21. februārim Liepājas kafejnīcas un restorāni 

par godu Stinšu svētkiem, kas norisinājās aizvadī-
tās nedēļas nogalē, piedāvā īpašu zivju ēdienkarti, 
ko aicināts nobaudīt ikviens liepājnieks un pilsētas 
viesis.

Liepājā kā piejūras pilsētā nozīmīgu lomu ieņem 
zvejniecība un makšķerēšana. Uzsverot šo piejūras 
pilsētas identitāti, Liepājas restorāni un kafejnīcas 
piedāvā daudzveidīgu, lielākoties tuvējā apkārtnē 
audzētu un zvejotu zivju ēdienkarti. Lai iepriecinā-
tu ikvienu gardēdi un zivju ēdienu cienītāju, katrs 
restorāna un kafejnīcas šefpavārs īpaši piedomājis 
pie Stinšu svētku ēdienkartes, lai sniegtu neaizmir-
stamu garšu piedzīvojumu.

Ilze Kurpniece, Linda Punga

Ķekavas novadā apstiprināts pašvaldības 
budžets un uzsākta stratēģijas izstrāde 
veselīga dzīvesveida veicināšanai

Ķekavas novada dome 8. februārī vienbalsīgi ap-
stiprināja Ķekavas novada pašvaldības budžetu 
2016. gadam 37,3 miljonu eiro apmērā. Salīdzinā-
jumā ar pagājušo gadu palielinājums vairāk nekā 
sešu miljonu eiro apmērā saistīts ar saņemto kre-
dītu Ķekavas sākumskolas trešās kārtas būvniecībai 
un ielu rekonstrukcijai.

Ņemot vērā likuma izmaiņas, šogad pašvaldībai par 
80% ir palielinājušās izmaksas pašvaldību izlīdzinā-
šanas fondā, proti, šogad Ķekavas novadam jāmak-
sā citām pašvaldībām 3,8 milj. eiro (pērn – 2,1 milj. 
eiro). Budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā 
iespaido pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infra-
struktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovir-
za iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Taču arī 
šajā situācijā šogad plānoti lieli kapitālieguldījumi – 
Ķekavas sākumskolas celtniecības darbiem ieplāno-
ti līdzekļi 6,4 milj. eiro apmērā, ielu un ceļu rekon-
strukcijai – 2,4 milj. eiro, ielu apgaismojuma uzturē-
šanai un rekonstrukcijai – 385 000 eiro, pašvaldības 
īpašumā esošo ēku remontdarbiem – 395 000 eiro.

Laikā, kad par globāla mēroga problēmu kļuvis 
mazkustīgs dzīvesveids, Ķekavā uzsākta stratēģijas 
izstrāde, lai ieviestu noturīgas veselīgu dzīvesveidu 
veicinošas tradīcijas un paradumus novada iedzī-
votāju ikdienā.

9. februārī Ķekavā notika pirmā sanāksme projektā 
“Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitā-
šu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiro-
pā”, ko ar ES Erasmus + Sport programmas atbalstu 
īsteno Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentū-
ra. Uz tikšanos bija aicināti vietējo sporta, izglītī-
bas, veselības aprūpes un sociālās jomas, senioru 
organizāciju pārstāvji, kā arī pašvaldības transpor-
ta, vides un teritoriālās plānošanas speciālisti, lai 
iepazītos ar projekta ideju, mērķiem un pārrunātu 
katras grupas iesaistes iespējas stratēģijas izstrādē 
un ieviešanā.

Plānots jau šomēnes uzsākt novada iedzīvotāju an-
ketēšanu, lai izstrādātā stratēģija vislabāk atbilstu 
cilvēku iespējām un vajadzībām. Martā tiks orga-
nizētas darba grupu tikšanās, kurās savus ierosinā-
jumus stratēģijas izveidē sagatavos izglītības, ve-
selības, sociālās jomas un citu sabiedrības grupu 
pārstāvji. Savukārt jau šonedēļ Latviju apmeklēs 
projekta partnervalstu – Horvātijas, Itālijas, Tur-
cijas, Polijas un Lietuvas – pārstāvji, lai izplānotu 
turpmākās aktivitātes, noteiktu uzdevumus un 
projekta laikā sasniedzamos rezultātus katrā no 
valstīm.

Ķekavas novada pašvaldība ir vienīgā pašvaldība 
Latvijā, kas ieguvusi iespēju veidot fizisko aktivitā-
šu un veselīga dzīvesveida stratēģiju, izmantojot ES 
finansējumu.

Vineta Bērziņa



Bauskas kafejnīcu patriotiskā nedēļa

Bauskas Tūrisma informācijas centrs no 16. līdz 
28. februārim sadarbībā ar astoņiem Bauskas un 
Rundāles novada ēdināšanas uzņēmumiem organi-
zē “Bauskas kafejnīcu patriotisko nedēļu”.

Patriotiskās nedēļas laikā kafejnīcas gaidīs gan 

baušķeniekus, gan viesus, lai kopīgi nosvinētu Lie-
tuvas un igaunijas valsts svētkus ar īpašiem šo 
valstu ēdieniem par īpaši pievilcīgām cenām. Lai 
veicinātu svētku noskaņu un patriotiskumu, gaidot 
gardos ēdienus, viesi tiks aicināti rakstīt vēlējumus 
Lietuvai un igaunijai.

Sīkāka informācija: www.visit.bauska.lv.

Preiļu novada pašvaldības prioritāte – 
atbalsts uzņēmējdarbībai

10. februārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē de-
putāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2016. ga-
dam. Salīdzinot ar 2015. gadu, tas šogad pieaudzis 
par 2,4%. Kā norāda Preiļu novada domes priekš-
sēdētāja Maruta Plivda, pašvaldības budžeta iz-
devumus ir ietekmējis valsts noteiktais minimālās 
algas palielinājums, līdz ar to daļa no pašvaldības 
budžeta pieauguma jānovirza atlīdzībai, pārējais – 
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošinā-
šanai un novada attīstības projektu īstenošanai.

Lai realizētu apjomīgākus projektus, arī šogad, tā-
pat kā iepriekšējos gados, tiks piesaistīts ES fondu 
projektu finansējums.

Sadaļā “Ekonomiskā darbība” ieplānoti līdzekļi 
124 232 eiro apmērā, kas paredzēti uzņēmējdar-
bības atbalstam novadā – uzņēmējdarbības pro-

jektiem, pieredzes apmaiņai, semināru apmaksai, 
jauniešu centra un tūrisma informācijas centra dar-
bības nodrošināšanai, atskurbtuves uzturēšanai un 
NVO aktivitāšu atbalstam.

5. februārī Preiļu novada Kultūras nama zālē norisi-
nājās Preiļu novada domes organizētais ikgadējais 
pasākums – Preiļu novada lauksaimnieku un uz-
ņēmēju gada balle. Pašvaldība pulcēja vairāk nekā 
150 darbīgos novada ļaudis vienkopus, lai pateiktos 
uzņēmējiem un lauksaimniekiem par viņu ieguldī-
jumu novada attīstībā un labklājības veicināšanā.

Aizvadītā gada lielākos nodokļu maksātājus un ak-
tīvākos lauksaimniekus pašvaldība apbalvoja ar do-
mes Pateicību un piemiņas dāvanu. Preiļu novada 
domes Pateicību par ieguldījumu lauksaimniecības 
attīstībā saņēma desmit aizvadītā gada aktīvākie 
saimniecību vadītāji.

Maija Paegle, Jolanta Upeniece

Saeimas deputātu vizīte Dagdas novadā

12. februārī Dagdas novadu apmeklēja vairāki 
12. Saeimas deputāti – Aldis Adamovičs, Silvija 
Šimfa, Jānis tutins – un Saeimas deputāta Jura Vi-
ļuma palīgs un Rēzeknes novada pašvaldības depu-
tāts Guntis Rasims.

Dienas sākumā notika Saeimas deputātu un Dagdas 
novada domes deputātu tikšanās. Tās laikā deputāti 
apsprieda daudzus Dagdas novada pašvaldībai bū-
tiskus jautājumus. Vairākkārt tika runāts par Dag das 
novada ģeogrāfisko atrašanās vietu, ceļu stāvokli, 
infrastruktūru. Spraiga diskusija izvērsās par paš-

valdību finanšu izlīdzināšanas likumu un tā ietekmi 
turpmākajos gados uz Latgali, jo gandrīz visu šā re-
ģiona pašvaldību finansējums samazināsies.

Uz tikšanos bija ieradušies arī Nacionālā veselības 
dienesta pārstāvis Jānis Pitrāns un pašvaldības ie-
stādes “Veselības un sociālo pakalpojumu centra 
“Dagda”” vadītājs Andris Badūns, kuri aktualizēja 
jautājumu par kvotu sistēmu medicīnā, ambulato-
ro medicīnu, darbinieku trūkumu un viņu noveco-
šanos, medicīnisko aprīkojumu. Domes priekšsē-
dētāja Sandra viškure izcēla jautājumu ne tikai par 
medicīnas darbinieku novecošanos, bet arī par ģi-
menes ārstu praksēm un to nodošanas iespējām.

http://www.visit.bauska.lv


Tāpat tika pārrunāti jautājumi par bēgļiem, policijas 
darbu, nodokļu sistēmu Latvijā, sabiedrisko trans-
portu un lauksaimniekiem paredzēto degvielu.

Vizītes laikā deputāti apmeklēja Dagdas vidusskolu, 
kur apskatīja nesen rekonstruēto sporta zāli un vir-
tuvi, kā arī skolas internātu. Deputātiem bija iespē-
ja salīdzināt vairākus mācību kabinetus pirms un 
pēc remonta. Pēc izglītības iestādes apmeklējuma 
deputāti viesojās novada jauniešu iniciatīvu cen-

trā. Tajā viņi iepazinās ar vietējiem jauniešiem, kuri 
paši pastāstīja par savām aktivitātēm, izklaidēm un 
iespējām šajā centrā.

Pēcpusdienā notika sabiedriskā diskusija ar vietē-
jiem iedzīvotājiem, kurā piedalījās S. Šimfa, A. Ada-
movičs un G. Rasims. Diskusijā tika skarti jautājumi 
par lauksaimniecībā izmantotajām zemēm, partiju 
daudzumu valstī, pašvaldību finansējumu sportam, 
latgaliešu valodas juridisko lietojumu, katastrofālo 
ceļu stāvokli un Ceļu fonda atjaunošanas nepiecie-
šamību, kā arī izglītības iestādēm un to infrastruk-
tūru.

Saeimas deputāts Aldis Adamovičs diskusijas bei-
gās uzsvēra, ka vēlas turpināt uzsākto praksi, ka visi 
no Latgales Saeimā ievēlētie deputāti reizi mēnesī 
apmeklē kādu no Latgales pašvaldībām.

Guna Malinovska

Balvu muižas 250. un Balvu pilsētas 88. 
dzimšanas diena

Jau kopš 7. februāra, kad Balvu pilsētas parkā kopā 
ar Muižas lāci sportiskā garā tika ieskandinātas svi-
nības, tiek svinēta Balvu muižas 250. dzimšanas 
diena un Balvu pilsētas 88. dzimšanas diena.

Viena no krāšņākajām dienām bija ceturtdiena, 
11. februāris. Tika atklātas izstādes – Balvu Centrā-
lajā bibliotēkā Balvu Mākslas skolas radošais kolek-
tīvs atrāda savus darbus izstādē “Balts, vēl baltāks”, 
bet “Ieskatīsimies Muižās klētī un staļļos” – Balvu 
Novada muzeja darbinieki sagatavojuši dažādu 
jaunieguvumu izstādi. 11. februāra pēcpusdienā 
visi tika aicināti uz Balvu muižu piedalīties Muižas 
meistardarbnīcās “Radi prieku”, lai ielūkotos, kā tika 
audzēti garšaugi, gatavotas papīra lelles, pīti groziņi 
no papīra, ceptas vafeles, gatavotas konfektes cauri 
laiku laikiem, lai iemācītos veidot dzimtas koku, lai 
apskatītu, kā izskatījās Balvi dažādos laikos, kā arī 
citas aktivitātes no seno amatu pūra. Pēc aktīvas 
un rosīgas dienas vakarā varēja baudīt opereti un 
priecāties par mūziķiem no Latvijas un Itālijas – 
Antu Jankovsku, Nauri Indzeri, Daini Skuteli, Inesi 
Jasmani-Rūrāni un Agiju Ozoliņu-Kozlovsku.

Uzreiz pēc koncerta notika irēnas Šaicānes grā-
matas “Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz olimpiska-
jai medaļai” atvēršanas svētki. Grāmata izdota ar 
Balvu novada pašvaldības atbalstu. Tajā apkopoti 



stāsti, liecības, fotogrāfijas par dažādiem sporta 
veidiem un personībām – viņu sasniegumiem un ie-
guldījumu sportā. Grāmata ir vēstījums par Ziemeļ-
latgales – bijušā Abrenes un Balvu rajona – sporta 
attīstību un sasniegumiem 20. gadsimtā.

Svētku noslēguma koncerts “Esam vajadzīgi Bal-
viem” notika Balvu Kultūras un atpūtas centrā sest-
dien, 13. februārī, un tajā piedalījās Balvu tautas 
mākslas kolektīvi.

Rita Šubeniece

Alūksnē viesos Sundbiberjas pašvaldības 
un Duvbo skolas pārstāvji

No 10. līdz 12. februārim Alūksnē viesojās pārstāv-
ji no Sundbiberjas pašvaldības Zviedrijā. Alūksni 
zviedru delegācijas sastāvā apmeklēja pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītāja Sofija Aspekvista, Duvbo 
skolas direktors Ēriks Bistrems, kā arī trīs šīs skolas 
skolotāji.

Zviedru delegācijas vizītes mērķis – veicināt sadar-
bību starp Alūksnes un Sundbiberjas pašvaldībām 

kultūras un izglītības jomā. Vizītes laikā viesi ap-
meklēja Alūksnes pilsētas sākumskolu, kurā runāja 
par sadarbību starp sākumskolu un Duvbo skolu 
Sundbiberjā. Paralēli notika arī sarunas par sadar-
bības iespējām īstenot kopīgus projektus kultūras 
nozarē.

Vizītes laikā zviedru delegācija viesojās arī Alūksnes 
Kultūras centrā, Alūksnes Mākslas skolā un Alūksnes 
muzejā.

Druvis Mucenieks

valmieras muzejs ieguvis augstāko 
novērtējumu – akreditāciju 10 gadiem

2015. gada nogalē Valmieras muzejs ieguva LR 
Kultūras ministrijas apliecību – akreditāciju valsts 
atzīta muzeja darbībai. Saskaņā ar likumu muzejs 
var iegūt akreditāciju uz vienu termiņu (pieciem 
gadiem) vai uz diviem termiņiem (desmit gadiem). 
Valmieras muzejs ieguvis augstāko novērtējumu 

savam darbam, saņemot akreditāciju 10 gadiem – 
līdz 2025. gada 20. decembrim.

Valmieras muzeja direktore iveta Blūma norāda: 
“Lielu nozīmi šā vērtējuma iegūšanai dāvā muze-
ja darbs ar sabiedrību, rīkojot visdažādākos pasā-
kumus, izrādes, izglītojošas programmas, brīvda-
bas izstādes, amatnieku tirdziņus, akciju “Muzeju 
nakts” un sagaidot apmeklētājus muzejā gadumijas 



naktī. Valmieras muzejs patiesi lepojas, ka tā spe-
cifika ir plašais pasākumu piedāvājums un arī lo-
jālā attieksme pret apmeklētājiem, jo visu Latvijas 
izglītības iestāžu audzēkņi un pensionāri muzeja 

ekspozīcijas un izstādes var apmeklēt bez mak-
sas.”

Justīne Deičmane

izsludināts atklāts metu konkurss 
vecpuišu parka atjaunošanai valmierā

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina atklātu metu 
konkursu Vecpuišu parka atjaunošanai, aicinot 
metu konkursa dalībniekus sagatavot un iesniegt 
Vecpuišu parka atjaunošanas risinājumu idejas. 

Plašāka informācija 6. pielikumā.

MiNiStRiJu uN iEStāžu ZiņAS

Seminārs “E-iespējas pašvaldībās”

vARAM aicina piedalīties seminārā “E-iespējas 
pašvaldībās”, kas notiks 10. un 11. martā plkst. 

10.30, E-prasmju nedēļas laikā, VARAM, Peldu 
ielā 25, 409. telpā.

Plašāka informācija 7. pielikumā.

Meklē skolēnus un pedagogus, kuriem 
pateikt paldies

valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (vBtAi) 
no 15. februāra līdz 22. aprīlim izsludina konkursu 
“Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Ped-
agogs, kuram es gribu pateikt paldies”.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jāizvirza 
pedagogi un pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē 

bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mā-
cību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu 
rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši 
bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi 
tās pieteicējam.

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama 
VBTAI tīmekļvietnē www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Nolikums 8. pielikumā.

http://www.bti.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_6_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_6_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_6_p8.pdf


vARAM aicina novadu pašvaldības līdz 16. febru-
ārim (ieskaitot) iesniegt projektu idejas ES fondu 
finansējumam ar mērķi veikt ieguldījumus uzņē-
mējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktū-
ras un industriālo pieslēgumu izveidei. Šādu pro-
jektu īstenošanas rezultātā ilgtermiņā pašvaldībās 

tiks piesaistītas komersantu investīcijas un radītas 
papildu darbavietas privātajā sektorā, palielinot 
ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību reģionos.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/aktuali/?doc=21049.

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

VSS 78 – Par likumprojektu “Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā”, 9. pielikums.

VSS 80 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 
resocializācijas sistēmas efektivitāti” īstenošanas 
noteikumi”, 10. pielikums.

VSS-121 – Noteikumu projekts “Būvniecības valsts 
kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cen-
rādis”

VSS-115 – Noteikumu projekts “Kritēriji un kārtība, 
kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās 
izglītības attīstības centra statusu” 

VSS-127 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 
transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma “At-
tīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infra-
struktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteiku-
mi”

LPS NESASkAņo

LPS SASkAņoŠANAi PiEPRASītiE DokuMENtu PRoJEkti

Labklājības ministrija aicina piedalīties nelielā ap-
taujā un izteikt viedokli par darba dienu pārcelša-

nu 2017. gadā. Aptauja atrodama šeit: http://www.
visidati.lv/aptauja/1150223992/1/.

Iznācis žurnāla “LoGS” pirmais elektroniskais ziņu pielikums. Ar to varat iepazīties šeit: 
http://www.lps.lv/lv/par-lps/zurnals-logs/2879-zurnala-logs-elektroniskais-zinu-pieli-
kums-nr-1.
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