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LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Apsveicam!
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

Latvija gavilēs!
Šonedēļ sāksies XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki – vērienīgākais 

kopdarbs Latvijā, kas šoreiz norisināsies valsts simtgades zīmē. No 30. jūnija līdz 
8. jūlijam līdz ar dziedātājiem, dejotājiem, pūtēju orķestru, tautas mūzikas un 

folkloras kopu un citiem svētku dalībniekiem gavilēs ne tikai Rīga, bet visa Latvija, 
tā apliecinot piederību un lepnumu par savu zemi.
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LPS un VARAM sarunas

19. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā (VARAM) notika ikgadējās Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) un VARAM sarunas, ko 
vadīja ministrs Kaspars Gerhards un LPS priekšsē-
dis Gints Kaminskis.

Šogad sarunās bija iekļauti 12 jautājumi, un svarīgi, 
ka abas puses spēja vienoties par iespējamajiem ri-
sinājumiem un turpmāko sadarbību kopīgo mērķu 
sasniegšanai. “Sarunas nav tikai formāls process. 
Tā ir nopietna un darbietilpīga diskusija, kurā tiek 
apspriestas pašvaldībām būtiskas un aktuālas pro
blēmas un tiek meklētas iespējas to risināšanai. Sa
runu laikā pašvaldībām ir svarīgi dzirdēt ministra un 
ministrijas ierēdņu viedokli, jo daudzos jautājumos 
pašvaldības ir nozīmīgs sadarbības partneris,” pēc 
sarunām pauda LPS priekšsēdis Gints Kamin skis.

Jautājumā par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu, proti, dalīto atkritumu vākšanu, puses vieno-
jās, ka VARAM līdz gada beigām izstrādās sadzīves 
atkritumu aprites vienoto kārtību un uzskaiti atkri-
tumu apsaimniekošanā.

Diskutējot par dabas resursu nodokļa ieņēmumu 
sadales principiem un izlietošanu atbilstoši no-
dokļa mērķiem, puses bija vienisprātis, ka būtu jā-
sagatavo pārskats par valsts budžetā iemaksāto šā 
nodokļa apmēru un izlietojumu. Tāpat kopā ar Fi-
nanšu ministriju jāpanāk, lai valsts budžeta dotāciju 
Latvijas Vides aizsardzības fondam piešķirtu pirms 
diviem gadiem valsts pamatbudžetā iemaksātā da-
bas resursu nodokļa apjomā, kā arī jāvienojas par 

prioritārajām vides jomām, kuras jāsakārto, bet ku-
rās nav pieejams vai nav pietiekams finansējums no 
citiem finanšu avotiem, un mērķtiecīgi jāorganizē 
projektu konkursi šo jautājumu risināšanai.

LPS un VARAM sarunās nozīmīgu vietu ieņēma 
jautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbību un uz-
ņēmējdarbības ekosistēmu un turpmāk nepie-
ciešamajiem atbalsta stimuliem. Ministrija un LPS 
vienojās, ka nepieciešams papildu finansējums, lai 
realizētu darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķi “Pa-
lielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teri-
toriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām”, un finansējums 89 
novadu pašvaldību grupai jāparedz vismaz 30 mil-
jonu eiro apmērā, kā arī jāstiprina uzņēmējdarbī-
bas centru funkcijas plānošanas reģionos, paredzot 
tam atbalstu 2014.–2020. gada perioda Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta program-
mā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 
kultūras sadarbība”.

Diskutējot par jauno Eiropas Savienības plānoša-
nas periodu, puses vienojās par ciešu sadarbību ar 
pašvaldībām rudenī, kad uzsāks darbu pie jauno re-
ģionālās politikas pamatnostādņu izstrādes un no-
teiks atbalsta teritoriālo un tematisko pamatu ES 
fondu ieguldījumiem.

Sarunās tika apspriesta arī katastrofu pārvaldī-
bas koordinēšana pašvaldību un valsts līmenī, re-
ģionālās politikas pamatnostādņu izstrāde, ERAF 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
2. kārtas projektu aktivitātes, valsts un pašvaldību 
procesu un informācijas sistēmu integrācijas arhi-
tektūra un vieta valsts vienotajā IKT arhitektūrā, 
valsts informācijas sistēmu datu pieejamība pašval-
dībām, publisko pakalpojumu sistēmas moderni-
zācijas ietekme uz pašvaldībām, attīstības budžeta 
pieprasījuma veidošana nacionālās nozīmes valsts 
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 
izveidošanai un darbības nodrošināšanai 2019. gadā 
un arī turpmāk un pašvaldību un VARAM atbildība 
un tās pārdale publisko ezeru un upju apsaimnieko-

šanā pēc to apsaimniekošanas plānu izstrādes.

Paldies visiem pašvaldību vadītājiem, kuri piedalī-
jās sarunās un ar savu pašvaldību piemēriem iezī-
mēja aktuālos jautājumos visā Latvijā!

Plašāks apraksts šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos,

un Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

21. jūnijā notika LPS Izglītības un kultūras komitejas 
sēde, kurā tika izskatīti Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) sagatavotie Ministru kabineta (MK) 
noteikumi un grozījumi MK noteikumu projektos:

– “Noteikumi par minimāli pieļaujamo izglītojamo 
skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā izglī-
tojamo skaita noteikšanai klasē un klašu gru-
pā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts 
augstskolu un privātajās vispārējās izglītības ie
stādēs” (VSS584);

– “Grozījumi MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos 
nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju ped
agogu darba samaksai pašvaldību vispārējās iz-
glītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs”” (VSS585);

– “Grozījumi MK 2011. gada 5. jūlija noteikumos 
nr. 523 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samak-
sai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno 
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un 
profesionālās vidējās izglītības programmas”” 
(VSS586);

– “Grozījumi MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos 
nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 
(VSS587);

– “Grozījumi MK 2016. gada 15. jūlija noteikumos 
nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātsko-
lu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglī-
tības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”” (VSS
588).

Likumprojekti pieejami MK vietnē šeit un šeit.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4159-lps-un-varam-ikgadejas-sarunas
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?page=5&
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?page=4&
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Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS inter-
neta vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs” jeb šeit.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos

LPS pārstāvju tikšanās ar Bauskas novada 
pašvaldības vadītāju

20. jūnijā LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un 
padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kres-
se tikās ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju 
Arnoldu Jātnieku un Attīstības un plānošanas no-
daļas vadītāju Ilzi Tijoni, lai pārrunātu sadarbības 
iespējas aktivitāšu rīkošanā Eiropas Vietējās solida-
ritātes dienā, kas notiks novembrī. LPS ģenerālsek-
retāre arī uzteica Bauskas novada pašvaldības līdz-
šinējo aktīvo iesaisti attīstības sadarbības jomā, kā 
arī informēja par aktualitātēm LPS komiteju darbā.

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

LPS padomnieku dalība Datu aizsardzības 
konsultatīvās atbalsta padomes sanāksmē

21. jūnijā Tieslietu ministrijā uz pirmo sēdi sanāca 
Datu aizsardzības konsultatīvā atbalsta padome 
(DAKAP), kurā kopā ar Datu valsts inspekciju un 
dažādu nozaru pārstāvjiem tika apspriesta Vispā-
rīgās datu aizsardzības regulas piemērošana. LPS 

šajā forumā pārstāvēja padomnieks informācijas 
tehnoloģiju jautājumos Guntars Krasovskis un pa-
domniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.

DAKAP izveidota pēc tieslietu ministra iniciatīvas, 
lai veicinātu vienotu izpratni un labas pārvaldības 
principus regulas ieviešanā, kliedētu mītus un no-
vērstu interpretācijas ne tikai publiskajā pārvaldē, 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/260-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede-21-junija-2018
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4175-lps-ar-bauskas-novada-pasvaldibu-plano-aktivitates-eiropas-vietejas-solidaritates-dienam-evsd-novembri
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bet sabiedrībā kopumā. Viens no padomes galve-
najiem uzdevumiem ir veicināt kopīgu vadlīniju 
pieņemšanu, kas tiktu pielāgotas katras specifiskās 
nozares īpatnībām.

LPS izvirzīs apspriešanai vairākas problēmas: pirm-
kārt – vai pašvaldību saistošie noteikumi ir vai nav 
leģitīms pamats datu apstrādei; otrkārt – kādi dati 
par personu tiek uzkrāti valsts informācijas sistē-

mās, kas tos apstrādājis, kad un kādam mērķim; kā 
arī citus jautājumus.

Sēdēs dalībnieki tika iepazīstināti ar Valsts kancele-
jas sagatavotajiem ieteikumiem komunikācijā – ar 
tiem varat iepazīties 1. pielikumā.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS uzņem Moldovas Vietējo pašvaldību 
kongresa pārstāvjus

No 25. līdz 29. jūnijam LPS pieredzes apmaiņas vi-
zītē uzņem Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa 
(CALM) pārstāvju delegāciju. Latvijā ieradušies de-
viņi Moldovas pašvaldību vadītāji, kā arī trīs CALM 
pārstāvji, lai iepazītos ar Latvijas pašvaldību attīstī-
bas labās prakses piemēriem.

Vizītes laikā viesi tiksies ar LPS vadību un pārstāv-
jiem, viesosies Moldovas vēstniecībā Latvijā, pie-
dalīsies starptautiskajā augsta līmeņa konferen-
cē “Inovatīva decentralizēta sadarbība Austrumu 
partnerībai”, kā arī apmeklēs Jelgavas novada un 
Bauskas novada pašvaldību, lai diskutētu par paš-

valdību attīstībai būtiskiem jautājumiem, apspries-
tu līdzšinējo sadarbību un vienotos par turpmāka-
jām sadarbības iespējām starp Latvijas un Moldo-
vas pašvaldībām.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Esam gandarīti, ka 
sadarbība ar CALM asociāciju jau kopš 2010. gada 
ir patiešām aktīva un konstruktīva. Daudz ieguldīts 
labās pieredzes apmaiņā, attīstības sadarbībā, ide
ju realizēšanā, piemēram, kā iedzīvotājiem nodro
šināt kvalitatīvākus pakalpojumus pašvaldībā, un 
citos attīstības sadarbības jautājumos.”

Vairāk lasiet šeit.

Ilze Rukute,
LPS komunikācijas speciāliste

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4177-lps-pieredzes-apmainas-vizite-uznems-moldovas-vietejo-pasvaldibu-kongresa-parstavjus
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_23_p1.pdf
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LPS sarunas ar Iekšlietu ministriju

LPS un Iekšlietu ministrijas ikgadējās sarunas notiks 
27. jūnijā plkst. 12 Iekšlietu ministrijas telpās Rīgā, 
Čiekurkalna 1. līnijā, 6. korpusa 3. stāva konferenču 
zālē nr. 354 (ieeja caur 2. korpusu).

Darba kārtība:

1. Par Valsts civilās aizsardzības plānu un pašvaldī-
bu civilās aizsardzības plāniem.

2. Par pašvaldību tiesībām izsludināt īpašu tiesisko 
režīmu krīzes situācijās un kārtību, kādā tiek or-
ganizēta piespiedu evakuācija.

3. Par pašvaldības civilās aizsardzības komisijas iz-
veidošanas kārtību, kompetenci un darba orga-
nizāciju.

4. Par situāciju valstī ugunsdrošības, ugunsdzēsī-
bas un glābšanas jomā.

5. Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
sadarbību ar brīvprātīgajām ugunsdzēsēju bied-
rībām.

6. Par Valsts policijas un republikas pilsētu un no-
vadu pašvaldības policijas institūciju sadarbību 
un vienotā notikumu reģistra izveidi.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir 
tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai 
LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. 

Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. 
Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad 
visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. 
Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību ko-
pīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā 
paustos vietējās demokrātijas principus.

LPS NESASKAŅO

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Maksāt
nespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicē-
jamo ziņu noteikumi” (VSS545), 2. pielikums.
Par informatīvo ziņojumu “Par attīstības centru ie-

sniegto projektu kvalitātes novērtējumu un priekš-
likumiem tālākai rīcībai, un papildu nepieciešamo 
atbalsta mehānismu uzņēmējdarbības infrastruk-
tūras attīstīšanai”, 3. pielikums.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_23_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_23_p3.pdf
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21. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS630 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS632 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 420 
“Kārtība, kādā valsts finansē samaksu pedagogiem 
privātajās izglītības iestādēs””

VSS633 – Noteikumu projekts “Valsts pētījumu 
programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, 
īstenošanas, finansēšanas un valsts pētījumu pro
grammu projektu īstenošanai piešķirto finanšu lī-
dzekļu izlietojuma kontroles kārtība”

VSS634 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 
382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas 
kārtība””

VSS616 – Noteikumu projekts “Valsts budžeta fi-
nansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība 
programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 
2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. de-
cembrim”

VSS618 – Informatīvais ziņojums “Par iespēju pa-
līdzēt pensijas vecuma iedzīvotājiem zobārstniecī-
bas jautājumos”

VSS622 – Rīkojuma projekts “Par Pāvilostas nova-

da pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintaru iela 
131a”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS623 – Rīkojuma projekts “Par Ikšķiles novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Vaidas – Kalnāji 
ceļa starpgabals” un “Vidzemes autoceļš P5”, Tīnū-
žu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpa-
šumā”

VSS624 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 
411 “Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās no-
zīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu””

VSS625 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A4 
Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) un V31 Pie-
vedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves pro-
jekta īstenošanai”

VSS619 – Informatīvais ziņojums “Par pakalpoju-
mu vides pilnveidi”

VSS620 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 
696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sa-
stopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsnieg-
šanas kārtība””

VSS621 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumos 
Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu””

Daugavpils cietoksnim pasniegta Eiropas 
Padomes Ainavu balva

No 19. līdz 21. jūnijam Daugavpilī norisinājās Eiro-
pas Padomes (EP) Ainavu konvencijas ieviešanas 
forums, kurā Daugavpils cietokšņa reģenerācijas 
projektam tika pasniegta EP Ainavu balva.

Šā EP konkursa mērķis ir apbalvot praktiskās inicia-
tīvas, kas varētu kalpot par piemēru ainavu kvali-
tātes saglabāšanai un uzlabošanai Eiropas Ainavu 

konvencijas dalībvalstu teritorijās. Starptautiskās 
žūrijas vērtējumam šajā konkursā bija iesniegti pro-
jekti no Eiropas Savienības valstīm, kas parakstīju-
šas Ainavu saglabāšanas konvenciju. Izturot sīvu 
konkurenci, Daugavpils cietokšņa reģenerācijas 
projekts vienbalsīgi tika atzīts par labāko. Augsto 
vērtējumu Daugavpils projekts saņēma par simbo-
liskas pilsētvides ainavas atjaunošanu agrāk degra-
dētā vietā, kas tagad sabiedrībai piedāvā dažādus 
izglītības un kultūras pakalpojumus kvalitatīvā vidē.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459262
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459262
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459262
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459270
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459272
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459272
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459272
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459272
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459252
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459252
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459252
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459252
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459253
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459253
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459253
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459253
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459253
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459254
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459254
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459254
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459254
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459240
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459240
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459240
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459240
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459240
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40459241
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Daugavpils cietokšņa kultūras un dabas mantoju-
ma saglabāšanai un attīstīšanai, kā arī vides kvali-
tātes uzlabošanai un sociālo problēmu risināšanai 
Daugavpils pilsētas dome desmit gadu laikā mērķ-
tiecīgi piesaistījusi finansējumu no dažādiem finan-
šu avotiem, tai skaitā Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas, Norvēģijas Finanšu in
strumenta, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda. Līdz-
finansējums 14 miljonu eiro apmērā ir piesaistīts 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Forumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku no 
25 valstīm, kuri iepazinās ar Latvijas ainavu man-

tojumu un visu konkursa dalībnieku īstenotajiem 
projektiem. Apbalvošanas ceremonija notika Vie-
nības nama koncertzālē, un tajā tika apbalvoti arī 
citi konkursā iesniegtie projekti no Beļģijas, Itālijas, 
Norvēģijas, Slovākijas, Andoras, Čehijas, Somijas, 
Francijas, Grieķijas, Ungārijas un Serbijas.

Pasākumu Daugavpilī organizēja Eiropas Padomes 
Ģenerāldirektorāts sadarbībā ar VARAM un Dau-
gavpils pilsētas domi.

Sagatavojusi Daugavpils pilsētas pašvaldības 
Tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

Godināti konkursa “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2018” laureāti

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 
2018”, ko jau astoņus gadus organizē Ekonomikas 
ministrija, žurnāls “Būvinženieris” un VARAM.
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Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018” lau-
reāti:

Liepājā, Klaipēdas ielā 70 – 1. vieta nominācijā 
“Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 
2018”;

Rīgā, Grostonas ielā 12 – 1. vieta nominācijā “Ener-
goefektīvākā daudzdzīvokļu ēka 2018. Jaunbūve”;

Ventspilī, Jūras ielā 34 – 1. vieta nominācijā “Ener-
goefektīvākā sabiedriskā ēka 2018”.

Ekonomikas ministrijas Atzinības balvas saņēma 
SIA “Valmieras namsaimnieks” par ieguldījumu 
energoefektivitātes popularizēšanā, kā arī par ilgt-
spējīgiem un kvalitatīviem risinājumiem ēku atjau-
nošanā un SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” 
projektu vadītājs Toms Cīrulis par nozīmīgu iegul-

dījumu energoefektivitātes idejas veicināšanā.

Balvu “Klimata draugs” VARAM piešķīrusi SIA “Val-
mieras namsaimnieks” par aktīvu darbību siltum-
nīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un labākajiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma rādītā-
jiem konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā”.

Žūrijas atzinību saņēma SIA “Daugavpils dzīvokļu un 
komunālās saimniecības uzņēmums” par uzņēmību 
un neatlaidību, uzsākot ēku atjaunošanu Daugavpilī.

Detalizēta informācija par konkursu pieejama viet-
nē www.energoefektivakaeka.lv.

Sagatavojusi Evita Urpena,
Ekonomikas ministrijas  

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina īpaši 
apgleznotu ģerboņu sienu

26. jūnijā plkst. 13 pie ēkas Torņa ielā 4 Rīgā no-
tiks dekoratīvās sienas “Latvijas pilsētas un novadi 
valsts simtgadei” atklāšana. Siena ir visu Latvijas 
pašvaldību dāvinājums valstij nozīmīgajā jubilejā.

Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas pilsētu un no-
vadu ģerboņiem tapis pēc Rīgas domes un LPS ini-
ciatīvas, un to apgleznojis starptautiski pazīstamais 
latviešu mākslinieks Leonards Laganovskis.

Siena pirmo reizi tika apgleznota 2005. gadā, to-
mēr pa šo laiku ir notikusi administratīvi teritoriālā 
reforma un daudzas pilsētas un novadi mainījuši 
savas administratīvās aprises, tāpēc Latvijas simt-
gadē tapa ideja sienas gleznojumu atjaunot ar paš-
reizējiem ģerboņiem.

Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novie-
tots valsts galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un savulaik 
starptautiski atzītās Kurzemes hercogistes galvas-
pilsētas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārto-
ti republikas pilsētu ģerboņi, un tiem seko novadu 
ģerboņi alfabētiskā secībā.

Gleznojuma atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši: tā 
cieši saistīta ar 1991. gada barikāžu notikumiem. 

Atceroties šo laiku, Vecrīgas laukumam Zigfrīda An-
nas Meierovica bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas 
krustojumā tika piešķirts 1991. gada barikāžu lau-
kuma nosaukums, ko apliecina skaidrojuma plāk-
sne “Laukums nosaukts par godu 1991. gada 13.–
27. janvāra notikumiem, kad iedzīvotāji apsargāja 
Latvijas Republikas valdības, sakaru un plašsaziņas 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.energoefektivakaeka.lv
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iestādes, lai nepieļautu pret valsts neatkarības at
jaunošanu vērsto bruņoto apvērsumu”.

Laukums atrodas Vecrīgas ārējā malā, pie Bastej-
kalna, un tā redzamākā fasāde ir Jēkaba kazarmu 
ēkas Torņa ielā 4 pretugunsmūris. Gan laukuma 
nosaukums, gan sienas gleznojums ir kā vēstījums 
par laiku, kad cilvēki no visas Latvijas ieradās Rīgā, 
lai sargātu savu dzimteni.

“Šis gleznojums ir nopietns simbols Latvijas paš

valdību un tautas saliedētībai, jo nu jau otro reizi 
tapis par piemiņu vēstures notikumam, kurš sau
les mūžu paliks ierakstīts mūsu dzimtenes atmiņu 
ārēs. Tas ir dziļš vēstījums Latvijas simtgadē. Pal
dies Rīgas pašvaldībai par iniciatīvu un visām paš
valdībām par atbalstu šīs idejas realizēšanā!” pauž 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Sienas sagatavošanas darbus nodrošināja SIA “Rīgas 
nami”, savukārt katra Latvijas pašvaldība ģerboņu 
sienas atjaunošanā piedalījās ar līdzfinansējumu.

Sarunu festivāls LAMPA Cēsīs

Sarunu festivāls LAMPA 29. un 30. jūnijā jau cetur-

to reizi izgaismos Cēsu pils parku, un ar katru gadu 
tas pulcē arvien vairāk apmeklētāju.

Šogad LAMPA mirdzēs īpaši spoži: programmā pa-
redzēti vairāk nekā 270 pasākumi par visdažādā-
kajām tēmām. Ikviens aicināts nodoties sarunām 
par uzticēšanos un citām Latvijai un pasaulei nozī-
mīgām tēmām, vēlēšanu gaidās aci pret aci tikties 
ar politisko partiju līderiem, iesaistīties praktiskās 
darbnīcās un mākslinieciskās performancēs, kā arī 
ļauties daudziem citiem piedzīvojumiem.

Programma un plašāka informācija šeit.

Piejūras pašvaldību senioru festivāls 
Pāvilostā

30. jūnijā Pāvilostā notiks Piejūras pašvaldību se-
nioru festivāls “Pie jūras dzīve mana”. Festivāla 
mērķis ir veicināt senioru sadarbību, pastāstīt ci-
tiem par savu pieredzi un aktivizēt senioru kustību 
piejūras novados.

Seniori iesaistīsies sporta sacensībās, dosies gājie-
nā, sadziedāsies un vietējā gida pavadībā apskatīs 
Pāvilostu. Pie jūras paredzēts izkārtot baltus un 
sarkanus ziedus, izveidojot uzrakstu “Latvijai 100”.

https://www.festivalslampa.lv/lv
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Velobrauciens “Sudraba spieķis” Zlēkās

30. jūnijā plkst. 10 Zlēku muižas parkā tiks dots 
starts veloorientēšanās pasākumam jeb velobrau-
cienam, kurā varēs iepazīt Zlēku apkārtnes ceļus un 
mazceliņus. Pasākuma distances garums – 25 km, 

bet katrs dalībnieks var izvēlēties savu maršruta 
garumu. Ja iecerēts mērot visu distanci, būs va-
jadzīgas piecas vai sešas stundas. Velobrauciena 
dalībnieki varēs iepazīt Pasilciemu, izbaudīt priežu 
mežu, redzēt Ventu, apskatīt Jāņu senkapus, veco 
Kuldīgas ceļu un citas skaistas vietas.

Kā norāda “Sudraba spieķa” rīkotāja Zlēku Kultūras 
nama vadītāja Kristīne Zāle, uzvarētājus nenoteiks 
laiks un ātrums, bet kontrolpunktos iegūtā summa. 
30. jūnijā būs pieejami aptuveni 20 kontrolpunkti, 
un katrā no tiem būs jāveic kāds uzdevums. Braucie-
nā var piedalīties individuāli dalībnieki, var iesais-
tīties komandas. Tiem, kas būs izdomājuši skanīgu 
un asprātīgu komandas nosaukumu, kā arī ģērbu-
šies neparastos tērpos un interesanti noformējuši 
savus velosipēdus, ir izredzes tikt pie balvām.

Džeza velobrauciens uz Ciemupi

Turpinot pirms diviem gadiem aizsākto vasaras mu-
zikālā velobrauciena tradīciju, 30. jūnijā plkst. 19 
notiks džeza velobrauciens uz Ciemupi. Šogad īpa-
šie pasākuma viesi – grupa no Francijas “Caloé & 
Clément Simon”.

Pulcēšanās velobraucienam – no plkst. 18:30 līdz 
19 Ogrē, Brīvības ielas skvērā pie pulksteņa, kur 
muzicēs Rolands Beļēvičs (akordeons). Plkst. 20 
Ciemupes estrādē džeza mūzikas vakars ar “Ca-
loé & Clément Simon”, Jāni Rubiku un Kasparu Kur-
deko.

Džeza velobrauciens uz Ciemupi pirmo reizi tika or-
ganizēts 2016. gada 1. jūlijā, atklājot jaunizveidoto 
veloceliņu, kas savieno Ogri un Ciemupi.

Šovasar Ogres novadā atklāts jauns velomaršruts: 
20. jūnijā Mazozolos tika atklāts velomaršruts 

“Ogres upes ieleja–Daugava”.

Jaunais reģionālas nozīmes velomaršruts nr. 12 
“Ogres upes ieleja–Daugava” izstrādāts ar Latvijas 
Vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Le-
jasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un 
ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtga-
dei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” palīdzību.
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Aicina iesaistīties Burtnieka ezera muzeja 
izveidē

Burtnieku novada pašvaldība uzsākusi veidot Burt-
nieka ezera muzeju, kas atradīsies Burtniekos, Jau-
natnes ielā 15. Iecerēts, ka muzejā ikviens interesents 
varēs uzzināt par makšķerēšanas, zvejošanas, bu-
rāšanas tradīcijām, ezerā dzīvojošajām zivīm, ezera 
ekosistēmu, kā arī par Burtnieka apkārtnē esošajām 
akmens laikmeta dzīvesvietām un to izpētes vēsturi.

Burtnieku novada pašvaldība aicina ikvienu ie-
sniegt materiālus, kas varētu būt interesanti mu-
zeja apmeklētājiem, piemēram, makšķerēšanas un 
zvejniecības piederumus, fotogrāfijas, makšķernie-
ku stāstus un citas vēsturiskas liecības par ezera 
apsaimniekošanu, dabas bagātībām, saimniecisko 
darbību ezera krastos. 

Materiālus var iesniegt līdz 3. jūlijam Burtnieku pa-
gasta bibliotēkā (tālrunis: 25770008).

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

