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LPS Valdes sēdē galvenais jautājums –  
LPS 28. kongress

4. jūlijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Valdes sēde, kurā centrālais jautājums bija LPS 
28. kongress, kas šogad notiks 18. augustā Alūksnē.

Kā pirmais jautājums tika apskatīta kongresa pro-
vizoriskā programma, ar kuru īsumā iepazīstināja 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Viņš uzsvēra, ka 
tūlīt pēc kongresa notiks arī Domes sēde, kurā ie-
vēlēs jauno Valdi. Tādēļ arī pašvaldības tiek lūgtas 
līdz 12. jūlijam deleģēt pārstāvjus LPS komitejās  
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un apakškomitejās, lai līdz kongresam var sasaukt 
komiteju sēdes un ievēlēt komiteju priekšsēdētā-
jus, kurus LPS Dome apstiprinās par Valdes locek-
ļiem.

Tāpat A. Jaunsleinis informēja, ka septembrī notiks 
Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 
monitoringa vizīte Latvijā. Tajā tiks sniegts atzinums 
par to, kā Latvijā tiek ievērota Eiropas Vietējo paš-
valdību harta. Līdz ar to LPS priekšsēdis ierosināja 
LPS kongresā pieņemt dokumentu par pašvaldību 
viedokli šajā jautājumā.

Aktualitāti nav zaudējis arī jautājums par pašvaldī-
bu informatīvajiem izdevumiem, tāpēc arī par šo 
jautājumu tiks sagatavots rezolūcijas projekts.

Klātesošie izteica viedokli, ka vajadzīga arī rezolū-
cija par nodokļu reformu un citiem ar to saistītiem 
jautājumiem, līdz ar to Valde ierosināja sagatavot 
rezolūcijas projektu, kurā tiktu pausta stingra LPS 

nostāja šajā jautājumā, uzsverot, ka pašvaldībām 
tiek saglabāta nodokļu patstāvība.

A. Jaunsleinis sēdes dalībniekus informēja par to, 
ka pēdējā laikā masu medijos tiek pausts viedok-
lis, ka Latvijas pašvaldības ir pārfinansētas salīdzi-
nājumā ar citu Eiropas valstu pašvaldībām, taču šī 
informācija ir aplama, jo tiek izmantota nekorekta 
salīdzināšanas metode (tiek salīdzinātas dažādu lī-
meņu pašvaldības), tāpēc arī par šo jautājumu tiks 
sagatavots rezolūcijas projekts.

Tāpat tiks sagatavota arī rezolūcija par izglītības 
jautājumiem.

Valdes sēdes otrajā daļā A. Jaunsleinis pavēstīja par 
statūtu darba grupas sēžu un tikšanos rezultātiem. 
LPS priekšsēdis norādīja, ka LPS statūtos plānots ie-
strādāt jaunu normu, kas Latvijas Pašvaldību savie-
nībai dotu tiesības pārstāvēt pašvaldību intereses 
tiesā. Valde atbalstīja šādu ierosinājumu.

LPS un EM sarunās pārrunā būvniecības, 
mājokļu politikas, enerģētikas un 
efektivitātes jautājumus

5. jūlijā notika LPS un Ekonomikas ministrijas (EM) 
ikgadējās sarunas, kurās tika izskatīti jautājumi, kas 
saistīti ar būvniecību, mājokļu politiku, enerģēti-

ku un efektivitāti. Sarunas vadīja LPS priekšsēdis 
An dris Jaunsleinis un ekonomikas ministrs Arvils 
Ašeradens. Kopumā būvniecības un mājokļu jomā 
sarunas notika visnotaļ veiksmīgi. Plašāka informā-
cija šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3682-lps-un-em-sarunas-parruna-buvniecibas-majoklu-politikas-energetikas-un-efektivitates-jautajumus


3

Videokonference par atbalstu izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai

5. jūlijā LPS notika videokonference par izglītības re-
sora projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai” (projekts nr. 8.3.2.2/16/I/001) un 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sama-

zināšanai” (projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001) ieviešanu.

Videokonferencē piedalījās projekta vadītājas Lie-
ne Voroņenko (Valsts izglītības satura centrs) un 
Gunta Kraģe (Izglītības kvalitātes valsts dienests).

Videokonferencē apskatītās prezentācijas var aplū-
kot šeit. Videoieraksts pieejams šeit.

Eiropas Komisija apliecina pašvaldību 
lomu attīstības sadarbībā

10.–11. jūlijā Briselē (Beļģijā) Reģionu komitejas 
un Eiropas Komisijas (EK) kopīgi rīkotajā “5. konfe-
rencē par decentralizētas sadarbības jautājumiem. 
Pilsētas un reģioni attīstībai” EK pārstāvji vairākkārt 
uzsvēra pašvaldību lomu iedzīvotāju iesaistīšanā, 
labklājības un miera veicināšanā pasaulē.

“Mēs varēsim realizēt ilgtspējīgas attīstības mēr-
ķus, ja tajā iesaistīsies visas ieinteresētās perso-
nas. Mums jākoncentrējas uz vairākām svarīgām 
lietām: labu resursu pārvaldību un atklātību mūsu 
darbā, dzimumu līdztiesību un sieviešu iespēju vei-
cināšanu, ilgtspējīgu enerģiju, kā arī mieru un dro-
šību. Te liela loma ir pašvaldībām, kas ir vistuvāk 
iedzīvotājiem,” konferencē uzsvēra EK Starptautis-
kās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta ģe-
nerāldirektors Klauss Rūdišhauzers.

Arī LPS aktīvi iesaistījusies ANO Ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķu aktualizēšanā un izskaidrošanā Latvijas 

pašvaldībās, lai sniegtu kopīgu ieguldījumu vietējo 
un reģionālo pašvaldību ilgtspējīgā attīstībā. “Tikai 
vietējo un reģionālo pašvaldību iesaistīšana de-
centralizētā sadarbībā un attīstībā spēs nākotnē 
nodrošināt mieru un ilgtspējīgu attīstību pasaulē. 
Tai jābūt tuvākās nākotnes prioritātei nacionālā, 
Reģionu komitejas un visas Eiropas Savienības lī-
menī,” savu viedokli pauda LPS priekšsēdis Latvijas 
delegācijas Reģionu komitejā vadītājs un Austrumu 
partnerības reģionālo un vietējo pašvaldību konfe-
rences (CORLEAP) Biroja loceklis Andris Jaunslei-
nis. LPS EK līdzfinansētajā projektā “Strādājot kopā 
iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām paš-
valdībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” 
2016. un 2017. gadā regulāri rīko seminārus paš-
valdību pārstāvjiem par dažādām ilgtspējīgas attīs-
tības un globālās izglītības tēmām. Projektā aktīvi 
iesaistījušies arī Jaunpils novada radošie jaunieši, 
veidojot animācijas filmas un koka puzli par ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Konferencē pašvaldību lomu uzsvēra arī Eiropas 
Ārējās darbības dienesta Attīstības sadarbības 
koordinācijas nodaļas vadītājs Filiberto Čeriāni 
Sebregondi: “Pašvaldību loma ir fundamentāla, jo 
tām ir iespēja vairāk veicināt dialogu ar iedzīvotā-
jiem un sekmēt integrāciju mūsdienu sabiedrībā.” 
EK pārstāvis arī pauda atbalstu Jaunajai pilsētpro
grammai, kas tiek uzskatīta par nozīmīgu virzītāj-
spēku ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

LPS jau rakstījusi, ka Jaunā pilsētprogramma, kas 
pieņemta pagājušā gada oktobrī ANO Habitat III 
konferencē, ir uz rīcību orientēts dokuments, kas 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3681-videokonference-par-atbalstu-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/27-videokonference-par-atbalstu-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai
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nosaka standartus pilsētu ilgtspējīgas attīstības 
sasniegšanai un pārdomā veidus, kā mēs ceļam, 
pārvaldām pilsētas un dzīvojam tajās, kā arī uzsver 
sadarbību ar ieinteresētajiem partneriem visos 
pārvaldes līmeņos, tai skaitā privātajā sektorā.

“5. konferencē par decentralizētas sadarbības jau-
tājumiem. Pilsētas un reģioni attīstībai” piedalās 
vairāk nekā 600 vietējo un reģionālo pašvaldību 
pārstāvju no Eiropas Savienības un partnervalstīm. 
Atsaucoties Latvijas delegācijas Reģionu komitejā 
vadītāja Andra Jaunsleiņa ielūgumam, konferencē 
piedalās arī Moldovas Vietējo pašvaldību kongre-
sa prezidente Tatjana Badana un vairāki kongresa 
pārstāvji. Informāciju par konferenci atradīsiet Re-
ģionu komitejas mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS un VARAM ikgadējās sarunas

19. jūlijā plkst. 10 VARAM ēkā Rīgā, Peldu ielā 25, 
4. stāva zālē, notiks LPS un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ikgadējās 
sarunas.

Apstiprinātie sarunu jautājumi:

Vides jautājumi

1. Ūdenssaimniecības attīstība. Komplekss ska-
tījums uz ūdens un notekūdeņu sistēmu at-
tīstību – no decentralizētajām sistēmām līdz 
teritorijām, kurās obligāti ierīkojamas centrali-
zētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. 
Atbalsts aglomerācijām zem un virs 2000. Pa-
domes direktīvas 91/271/EEK par komunālo no-
tekūdeņu attīrīšanu prasībām izpilde un izpildes 
prognozes.

2. Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”, rezerves 
fonda veidošana pašvaldībās.

3. Zemes pārvaldības likuma normu ieviešana dzī-
vē.

4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infra-
struktūras attīstība. Atkritumu reģenerācijas un 
pārstrādes mērķu sasniegšana.

5. Dabas resursu nodoklis: ieņēmumu sadales 

princips un izlietošana atbilstoši nodokļa mēr-
ķim.

6. Biotopu kartēšanas uzsākšana, pašvaldību un 
iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana. Mikro-
liegumu izveide biotopu kartēšanas kontekstā.

Attīstības jautājumi

1. Investīciju programma 2018. gadam.

2. Plānošanas reģionu loma un to kapacitātes stip-
rināšana.

3. Reģionālās attīstības uzraudzība, analīze un vei-
cināšana.

4. Datu pieejamība no valsts IS pašvaldībām.

5. ERAF 2. kārtas finansējums: IS projektu ietekme 
un sasaiste ar pašvaldībām.

6. Valsts un pašvaldību IS integrācijas jautājumi.

7. VPKAC koncepcijas realizācija un KAC finansē-
jums.

Sarunām lūdzam pieteikties līdz 17. jūlijam, pietei-
kumu sūtot uz epasta adresi ivita.peipina@lps.lv. 
Uz šo pašu epasta adresi arī lūdzam iesūtīt iero-
sinājumus un citus jautājumus par sarunu tēmām.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/Pages/5th-Assises-of-Decentralised-Cooperation.aspx
mailto:ivita.peipina@lps.lv
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Pilotē dronu droši un tiesiski!

Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra notei-
kumi nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa 
kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri 
nav kvalificējami kā gaisa kuģi” attiecas uz jebkuru 
personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota 
gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa 
lidojumus, kā arī uz komersantiem un personām, 
kas organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

Sabiedrība kopumā, kā arī vairums bezpilota gaisa 
kuģu lietotāju nav informēti par riskiem un drau-

diem, ko var radīt bezpilota gaisa kuģi un to sistē-
mas, vai neapzinās tos. Ņemot vērā minēto, Civilās 
aviācijas aģentūra ir sagatavojusi informatīvos ma-
teriālus “Pilotē dronu droši un tiesiski”. Ar tiem var 
iepazīties www.caa.lv. Videomateriāls un buklets 
“Pilotē dronu droši un tiesiski” akcentē svarīgākos 
Ministru kabineta noteikumu punktus, kas par dro-
nu lietošanu jāzina ne tikai to īpašniekiem un pi-
lotiem, bet arī pašvaldību atbildīgajām personām, 
publisko pasākumu organizatoriem un iedzīvotā-
jiem.

Plašāka informācija šeit.

Informācija un atbalsts noziegumos 
cietušajiem un aculieciniekiem

Jau pusotru gadu darbojas atbalsta tālrunis nozie-
gumos cietušajiem: 116006. Tālrunis darbojas kopš 
2016. gada 1. janvāra, un tā mērķis ir sniegt bez-
maksas psiholoģisko, emocionālo un informatīvo 

palīdzību personām, kuras cietušas no noziedzī-
giem nodarījumiem. Tālruni apkalpo Krīžu un kon-
sultāciju centra “Skalbes” darbinieki uz deleģējuma 
līguma pamata un sadarbībā ar Juridiskās palīdzī-
bas administrāciju.

Plašāka informācija šeit.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Izsludināts konkurss par sociālās 
iekļaušanas veicināšanu ar sporta 
palīdzību

Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu par soci-
ālās iekļaušanas veicināšanu ar sporta palīdzību. 
Pieteikšanās termiņš – 15. septembris.

Organizācijas aicinātas pieteikties balvai par labā-
kajām iniciatīvām, kas ar sporta aktivitātēm vei-
cina sociālo iekļaušanu. Trīs labāko iniciatīvu īs-
tenotājiem paredzētas naudas balvas 10 000 eiro 
apmērā.

Plašāka informācija šeit.

LM izstrādājusi ieteikumus vides un 
informācijas pieejamības nodrošināšanai 
Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos

Vispārējiem pakalpojumiem – vienalga, vai tā būtu 
būvētā vide vai transporta infrastruktūra, kultūras 
un izklaides pasākumu vietas, vēlēšanu iecirkņi, iz-
glītības un nodarbinātības iespējas, valsts iestāžu 

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.caa.lv/
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3684-pilote-dronu-drosi-un-tiesiski
http://www.cietusajiem.lv/lv/
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2460-izsludinats-konkurss-par-socialas-ieklausanas-veicinasanu-ar-sporta-starpniecibu
http://www.lm.gov.lv/news/id/7627
http://www.lm.gov.lv/news/id/7627
http://www.lm.gov.lv/news/id/7627
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informācija internetā, TV raidījumi un virkne citu 
jomu, – ir jābūt pēc iespējas iekļaujošiem, un vē-
lams, lai par to atbilstību invalīdu vajadzībām do-
mātu jau to veidošanas brīdī. Pieejamība un nedis-
kriminācija ir viens no svarīgākajiem priekšnosacī-
jumiem arī Latvijas valsts simtgades pasākumu sa-
gatavošanā un norisē. Tāpēc Labklājības ministrija 
(LM) izstrādājusi ieteikumus vides un informācijas 
pieejamības nodrošināšanai Latvijas simtgadei vel-
tītajos pasākumos.

Pasākumu vides pieejamība nozīmē, ka cilvēks, 
lai kādi būtu viņa funkcionālie ierobežojumi, arī 
vecāka gadagājuma cilvēki, personas ar maziem 
bērniem, kā arī ikviena cita persona var neatkarīgi 
un pilnvērtīgi piedalīties visos sabiedrībai domātos 
pasākumos. Tas ļautu novērst jebkādu diskriminā-
ciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības 
vai pārliecības, vecuma, invaliditātes vai seksuālās 
orientācijas dēļ.
Plašāka informācija šeit.

Cilvēkiem ar invaliditāti darba 
meklējumos būs pieejams mentora 
atbalsts

Lai nodrošinātu efektīvāku un mērķētāku atbalstu 
darba meklēšanā, labklājības ministrs piedāvā ie-
viest specializētas motivācijas programmas un so-
ciālā mentora pakalpojumu ilgstošajiem bezdarb-
niekiem ar invaliditāti.

Labklājības ministra rosinātie “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos “No-
teikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un 
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu or-
ganizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem”” 6. jūlijā izsludināti 
valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar mi-
nistrijām un jāapstiprina valdībā.

Plašāka informācija šeit.

Skaidrojums par rezerves finansējuma 
izmantošanu ES fondu līdzfinansētajos 
projektos

Finanšu ministrija kā ES struktūrfondu un Kohēzi-

jas fonda vadošā iestāde ir izstrādājusi skaidroju-
mu par rezerves finansējuma izmantošanu ES fon-
du līdzfinansētajos projektos, un tas ir pieejams ES 
fondu tīmekļa vietnes sadaļā “Vadlīnijas un skaid-
rojumi”.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 
koledža uzņem jaunos studentus

No 10. līdz 21. jūlijam notiks jauno studentu uz-
ņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

koledžā (UCAK), kur mācības apvieno ne tikai teo-
rētiskās lekcijas, bet arī aizraujošas praktiskās no-
darbības.

Plašāka informācija 1. pielikumā.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7627
http://www.lm.gov.lv/news/id/7633
http://www.lm.gov.lv/news/id/7633
http://www.lm.gov.lv/news/id/7633
http://www.lm.gov.lv/news/id/7633
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/skaidrojums-par-rezerves-finansejuma-izmantosanu-es-fondu-lidzfinansetajos-projektos.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/skaidrojums-par-rezerves-finansejuma-izmantosanu-es-fondu-lidzfinansetajos-projektos.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/skaidrojums-par-rezerves-finansejuma-izmantosanu-es-fondu-lidzfinansetajos-projektos.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/skaidrojums-par-rezerves-finansejuma-izmantosanu-es-fondu-lidzfinansetajos-projektos.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/skaidrojums-par-rezerves-finansejuma-izmantosanu-es-fondu-lidzfinansetajos-projektos.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/skaidrojums-par-rezerves-finansejuma-izmantosanu-es-fondu-lidzfinansetajos-projektos.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p1.pdf
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Valdība atbalsta vienotas pakalpojumu 
pārvaldības ieviešanu valsts pārvaldes 
iestādēs

4. jūlijā valdība pieņēma četrus Ministru kabineta 
(MK) noteikumus, kas rada tiesisko pamatu vieno-
tas pakalpojumu pārvaldības ieviešanai valsts pār-
valdes iestādēs un pašvaldībās.

MK noteikumi “Valsts pārvaldes pakalpojumu uz-
skaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtī-
ba” definē valsts pārvaldes pakalpojuma jēdzienu, 
uzskaiti un to, kā iestādes pakalpojumus apraksta 
valsts pārvaldes pakalpojumu katalogā. Noteikumi 
paredz, ka valsts un pašvaldību iestādēm būs vie-
nuviet jāpublicē visu sniegto pakalpojumu apraksti 
un saņemšanas nosacījumi. Tāpat noteikumi pa-

redz minimālos pakalpojumu izpildes rādītājus, kas 
iestādēm jāuzskaita un jāņem vērā, pilnveidojot 
savā kompetencē esošos pakalpojumus.

MK noteikumi “Valsts pārvaldes pakalpojumu 
portāla noteikumi” regulē portāla www.latvija.lv 
izmantošanas un pārvaldības kārtību, portāla pār-
ziņa un valsts pārvaldes iestāžu pienākumus un 
atbildību, informācijas apmaiņu starp tiem, kā arī 
kārtību, kādā aktualizējama portālā ietvertā infor-
mācija. Noteikumi paredz arī portāla lietotāju at-
balsta funkcijas (konsultāciju sniegšanas kārtību), 
līdz ar to padarot portāla www.latvija.lv lietošanu 
vēl ērtāku un pieejamāku gan uzņēmējiem, gan ie-
dzīvotājiem.

Plašāka informācija šeit.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2016. gada 3. maija noteikumos nr. 279 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK 
izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 
RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Re-
ģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju 
inkubators” īstenošanas noteikumi””, 2. pielikums.

Par pozīcijas projektu “Par atbalsta iespējām te-
ritoriālās attīstības veicināšanai pēc 2020. gada”, 
3. pielikums.

Atzinums par informatīvo ziņojumu “Par priekšliku-
miem novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu 
izdevumu atlīdzināšanai” (VSS623), 4. pielikums.

Par SIA “Jaunrades laboratorija” sagatavoto “8.2.1. 

SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju 
un stiprināt resursu koplietošanu” paplašinātais sā-
kotnējais novērtējums” ziņojuma projektu, 5. pie-
likums.

Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”, 
6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2001. gada 20. marta no-
teikumos nr. 129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kri-
tēriji””, 7. pielikums.

VSS691, Par noteikumu projektu “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos 
nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimnie-
cības zemi””, 8. pielikums.

LPS NESASKAŅO

https://www3.varam.gov.lv/owa/redir.aspx?REF=i9Rmm6aFrHFfJDvwFyffz2FDBKYkRFxR8J6adbDNJiuaEqdvA8LUCAFodHRwOi8vd3d3LmxhdHZpamEubHY.
https://www3.varam.gov.lv/owa/redir.aspx?REF=i9Rmm6aFrHFfJDvwFyffz2FDBKYkRFxR8J6adbDNJiuaEqdvA8LUCAFodHRwOi8vd3d3LmxhdHZpamEubHY.
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=24696
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p8.pdf
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VSS718 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma nodošanu Ropažu novada pašvaldībai”

VSS729 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr.75 
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasāku-
mu īstenotāju izvēles principiem””

VSS730 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos 
Nr.1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts 
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo 
autoceļu posmu sarakstiem””

VSS732 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr.319 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lie-
lo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla 
mobilitāti” īstenošanas noteikumi””

VSS733 – Rīkojuma projekts “Par valsts nozīmes 
pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā 
un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2018. ga-
dam”

VSS727 – Informatīvais ziņojums “Pakalpojumu vi-
des pilnveides plāns”

Darbu uzsākuši VPVKAC Aizputē, Baldonē 
un Vecpiebalgā

3. jūlijā darbu uz-
sākuši trīs valsts un 
pašvaldību vienotie 
klientu apkalpošanas 
centri (VPVKAC) – 
Aizputes, Baldones 
un Vecpiebalgas no-
vadā.

Valsts budžeta piešķirtā dotācija šim mērķim Aiz-
putes novadam ir 13 200 eiro, Baldones nova-
dam – 13 216,50 eiro un Vecpiebalgas novadam – 
13 225 eiro.

Šogad VARAM piešķīrusi valsts budžeta dotāciju 
182 794 eiro apmērā 13 novadu nozīmes vienoto 
klientu apkalpošanas centru izveidei un darbībai un 
160 350 eiro trīs reģionālās nozīmes VPVKAC izvei-
dei un darbībai. Plānots, ka līdz 2017. gada beigām 
visā valsts teritorijā kopumā darbosies 75 VPVKAC.

Bolderājā atklāts jaunuzceltais Valsts un 
Rīgas pašvaldības policijas iecirknis

5. jūlijā svinīgi tika atklāts jaunuzceltais Valsts un 
Rīgas pašvaldības policijas iecirknis Bolderājā, Stūr-
maņu ielā 33a.

Šī ir pirmā no jauna uzbūvētā ēka Rīgā, kas celta 
īpaši policijas vajadzībām. Tā ir jauna, būvēta atbil-
stoši mūsdienu un ES prasībām. Jaunuzceltā polici-
jas iecirkņa būvniecību pēc Rīgas domes Īpašuma 

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Foto: Dmitrijs Suļžics, F64

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431489
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431489
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431516
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431516
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431516
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431516
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431509
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40431509
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departamenta pasūtījuma veica PS “LNK Industries 
Partnership” par nedaudz vairāk nekā 500 000 eiro 
(bez PVN). Rīgas pašvaldības un Iekšlietu ministri-
jas veiksmīgā sadarbība aizsākās jau vairāk nekā 
pirms septiņiem gadiem, kad kopīgiem spēkiem 

tika atjaunota pilsētai piederoša policijas ēka Dau-
gavgrīvas ielā 32/34, bet 2014. gadā jaunās pašval-
dības telpās Aviācijas ielā 15 sāka darboties Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ķengaraga iecir-
knis.

Durbē atklāts skeitparks

Durbes sporta stadions atrodas pašā pilsētas cen-
trā un ir lieliska vieta, kur aktīvi pavadīt brīvo laiku. 
Stadionā ir pludmales volejbola laukumi, labiekār-
tots futbola laukums, basketbola laukums un tagad 
arī ierīkots skeitparka laukums, āra trenažieri un 
vingrošanas rīki.

Jaunizveidotā skeitborda laukuma atklāšana notika 
Durbes novada svētku laikā 1. jūlijā. Uz pasākumu 
bija ieradušies jaunieši ar saviem skrituļdēļiem, 
skrejriteņiem un riteņiem.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolā notiks vērienīga modernizācija

3. jūlijā Profesionālās izglītības un kompetences 
centra “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidus-
skola” direktore Inga Auziņa un Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa pa-
rakstīja vienošanos par projekta ieviešanu, kas pa-
redz modernizēt mācību procesa nodrošināšanai 
nepieciešamās telpas un izbūvēt dienesta viesnīcu.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no šāgada jū-
nija līdz 2019. gada decembrim. Projekta kopējais 
finansējums – 2 129 619 eiro, t.sk. ERAF līdzekļi – 
1 810 176,15 eiro un valsts budžeta finansējums – 
319 442,85 eiro. Projektēšanas darbus plānots 
veikt līdz 2018. gada pavasarim, kam sekos būvnie-
cība.
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Pāvilostā rehabilitējas ukraiņu bērni

Pirms diviem gadiem starp Ukrainas Republikas Ļvi-
vas apgabala Gorodokas pilsētu un Pāvilostas no-
vada domi tika noslēgta sadraudzības deklarācija, 
lai veicinātu sadarbību ekonomikas, izglītības, kul-
tūras, ekoloģijas, sporta, tūrisma un sociālajā jomā. 
Šajos gados Pāvilostas novada domes pārstāvji vie-
sojušies Ukrainā, bet Gorodokas delegācija apmek-
lējusi Pāvilostas novadu.

Vairākkārt viesojoties Ukrainā un tiekoties ar Goro-
dokas mēru, Pāvilostas novada domes priekšsēdē-

tājs Uldis Kristapsons izteica piedāvājumu Gorodo-
kas vadībai rehabilitācijas nolūkos Pāvilostas nova-
dā uzņemt ukraiņu bērnus, kuru ģimenes cietušas 
Ukrainas un Krievijas konfliktā.

4. jūlijā Pāvilostā uz nedēļu ilgu rehabilitāciju ie-
radās septiņi ukraiņu bērni un Gorodokas pilsētas 
5. skolas direktore Oksana Išuka, kura pastāstīja, 
ka divi zēni 2013. gada novembrī Kijevā notikuša-
jā maidanā zaudējuši tēvus, bet pārējiem pieciem 
tēvi piedalījušies gan maidana protestos Kijevā, 
gan Ukrainas austrumos notiekošajās kaujās, bet 
veiksmīgi atgriezušies mājās Gorodokā.

“Dzīres Kuldīgā 2017” – ar jauniem un arī 
labi zināmiem māksliniekiem

Divdesmit otrās “Dzīres Kuldīgā”, kas no 13. līdz 
16. jūlijam norisināsies Kuldīgas ielās, parkos, lau-
kumos un citviet, svētku apmeklētājiem sola visda-
žādākos pasākumus un tikšanos ar jauniem un arī 
labi zināmiem māksliniekiem no Latvijas un citām 
valstīm.

“Dzīru” plašajā programmā, ko sarūpējusi Kuldīgas 
Kultūras centra direktores Intas Burnevicas vadītā 
komanda kopā ar citām institūcijām un sadarbības 
partneriem, atrodami gan tradicionāli pasākumi, 
bez kuriem “Dzīres” nav iedomājamas, gan arī vai-
rāki jaunumi un izmaiņas.

“Dzīru” atklāšanas parāde šogad uzticēta franču 
kompānijai “Remue Ménage”, kas sola aizraujošā 
veidā iepazīstināt ar “Teiksmainā okeāna dzelmi”. 
Otro reizi Kuldīgas pilsētas festivālu krāšņos ielu 

teātris “Pavana” no Nīderlandes. Pērn mākslinie-
ki kuldīdzniekiem un svētku viesiem bija atveduši 
izrādi “Krāsas”, ko izrādīja dažādās pilsētas vietās, 
bet šoreiz Kuldīgas ielās, parkos un laukumos bez-
bailīgi un droši pārvietosies apburošas strausiem 
līdzīgas radības.

Otro reizi “Dzīru” viesi varēs priecāties par ielu ēr-
ģelēm no Hāgas (Nīderlandē). Pagājušajā gadā ēr-
ģeļu īpašnieks Peters Dekers ar savu retro tehnikas 
brīnumu Kuldīgā viesojās pirmoreiz, “Dzīru” ap-
meklētāju iecienītā pirātu kora “De Stormvogels” 
vadītāja Hansa Gronendāla pierunāts. Acīmredzot 
ērģeļu saimniekam Kuldīgā iepatikās, jo arī šogad 
viņš būs klāt “Dzīrēs”, tiesa, ar citām savām ielu ēr-
ģelēm. Pēc gada pārtraukuma Kuldīgā viesosies arī 
pirātu koris, kas kuldīdzniekiem un svētku viesiem 
jau sen vairs komentārus neprasa.

Pirmoreiz Kuldīgas svētkos uzstāsies mākslinieku 
duets “Macadam Piano” no Francijas. Motorizē-
tais pianists kopā ar kolēģi vijolnieci iepriecinās 
“Dzīru” viesus, dodoties muzikālā braucienā Kuldī-
gas ielās, jo, kā izrādās, braukt var ne tikai ar auto, 
motociklu vai velosipēdu, bet arī ar flīģeli. Savu-
kārt ar kāzu fantāziju iepazīstinās ielu teātris “Tol” 
no Beļģijas.

Svētku piektdiena tradicionāli noslēdzas ar kon-
certu pilsētas estrādē. Šogad “Dzīru” viesi varēs 
baudīt Jāņa Petera teātra dziesmu naktskoncertu 
“Bez teātra mēs nevaram…”. Tiks turpinātas arī ci-
tas “Dzīru” tradīcijas – Alekšupītes skrējiens, Alekš
upītes karnevāls un, protams, krāšņais svētku gā-
jiens cauri visai pilsētai.
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Arī šogad sestdienas rītā norisināsies pērn aizsāk-
tais pasākums pieaugušajiem “Šampanietis brokas-
tīs” Pilsētas dārzā, kurā īstām dāmām un patiesiem 
džentlmeņiem būs iespēja sākt dienu īpašā gaisot-
nē ar dzirkstošu vīnu un vieglām uzkodām, iepazīs-
tot skaistuma noslēpumus, priecājoties par minia-
tūrdārziem un citādi smalki izklaidējoties. Mazākie 
“Dzīru” viesi varēs piedalīties aizraujošā piedzīvo-
jumā uz Pirātu salām, krāt iegūtās monētas un ie-

mainīt tās pret pirātu dārgumiem.

Jaunums būs nakts pasākums pieaugušajiem 
“Zvaigžņu gaismā”. Tas sāksies sestdienas vakarā 
plkst. 23 un sola garantētu baudījumu acīm, ausīm 
un garšas kārpiņām, atklājot sapņaini mītisko Pilsē-
tas dārza nakts pasauli.

Festivāla programma šeit: http://kuldiga.lv/lv/kul-
diga/dzireskuldiga2017.

Tukuma pilsētas svētki “Precību spēles 
Tukumā”

Svētku programma 9. pielikumā.

http://kuldiga.lv/lv/kuldiga/dzires-kuldiga-2017
http://kuldiga.lv/lv/kuldiga/dzires-kuldiga-2017
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_25_p9.pdf
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Starptautiskais operetes festivāls Ikšķilē 14. un 15. jūlijā Ikšķilē Latvijas Operetes fonds un 
režisors Valdis Lūriņš gan mazos, gan lielos skatītā-
jus pārsteigs ar krāšņām koncertprogrammām ot-
rajā Starptautiskajā operetes festivālā. Klausītājus 
priecēs Austrijas džeza grupa “Eddie Luis und die 
Gnadenlosen”, mākslinieki no astoņām valstīm un 
Latvijā iemīļotie solisti – Sonora Vaice, Dainis Sku-
telis, Marlēna Keine, Nauris Indzeris un citi. Mazie 
skatītāji dosies aizraujošā muzikālā ceļojumā – 
pirmizrādē “Karlsons”. Festivāla kulminācijā skanēs 
galā koncerts un romantisks valšu vakars atjauno-
tajā Ikšķiles brīvdabas estrādē.

Plašāka informācija: www.operetesfonds.lv, www.
facebook.com/LatvijasOperetesFonds, www.drau-
giem.lv/LatvijasOperetesFonds.

Laiks satikties Inčukalnā!

Lielie Inčukalna novada svētki “Laiks satikties!” ir 

klāt – svētki notiks no 14. līdz 16. jūlijam.

Svētku programmu skatīt šeit.

http://www.operetesfonds.lv/
http://www.facebook.com/LatvijasOperetesFonds
http://www.facebook.com/LatvijasOperetesFonds
http://www.draugiem.lv/LatvijasOperetesFonds
http://www.draugiem.lv/LatvijasOperetesFonds
http://www.incukalns.lv/upload/File/2017gada_svetku_programma(1).pdf
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Dundagas daudzināšanas svētki

Ar plašu programmu 15. jūlijā Dundagā tiks svi-
nēti Dundagas pagasta 150 gadu svētki. Pasākumi 

notiks gan luterāņu baznīcā, gan parka estrādē un 
parkā, gan pie vidusskolas un vidusskolā, gan lau-
kumā pie pils, pagalmā un pašā pilī.
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Mēmeles-Nemunelis svētki

15. jūlijā tiks svinēti trešie MēmelesNemunelis 
svētki. Tā ir lieliska iespēja aktīvi un ar nelielu sa-

censības garu pavadīt brīvdienu svaigā gaisā, iepa-
zīstot robežupes Mēmeles skaisto dabu abos upes 
krastos. Noslēgumā varēs dejot līdz rīta gaismai 
kopā ar “Ginc un Es”.
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Sēļu muižas dārza svētki

Svētki sāksies plkst. 11 ar svinīgu atklāšanu, amat-
nieku un mājražotāju izstāditirdziņu, mīļdzīvnieku 
sētu ar lielākiem un mazākiem iemītniekiem, izstā-
žu atklāšanu Sēļu muižā, klētīs un pagrabā, ZINOO 
Cēsis – eksperimentu izrādi ar aktivitātēm bērniem 
un vecākiem, izklaidēm lieliem un maziem un vese-
līga dzīvesveida piekritējas Ineses Ziņģītes grāma-
tas “Aug cilvēks” atvēršanu.

Pēcpusdienā svētku dalībniekus priecēs Sēļu mui-
žas dāmu deju kopa “Reveranss”, kas kopā ar drau-
gu kolektīviem ielūdz uz koncertu “Izdejo vasaru 
dejā” Pantenes muižas vasaras terasē un Sēļu mui-
žas estrādē.

Vakars noslēgsies ar senās mūzikas ansambļa “In
égalité Mystique” koncertu “Franču karaļa galma 
mūzika Sēļu muižā” un Sēļu muižas dārza svētku 
balli kopā ar grupu “Deficīts”.
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Vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls 
Daugavpilī

15. un 16. jūlijā Daugavpils cietoksnis jau trešo rei-
zi pārtaps par aizraujošu notikumu vietu, kur no-
risināsies Vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls.

Festivālā piedalīsies desmit klubi no Latvijas, Lie-
tuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Polijas un 
Anglijas, kopā 110 dalībnieki.

15. jūlijā būs rekrūšu skola, uzstāsies ielu teātris no 
Maskavas, būs klubu parāde un kauju rekonstruk-
cijas un Cietokšņa dārzā – Natašas Rostovas balle.

16. jūlijā norisināsies dažādas sporta aktivitātes 
cietoksnī, abas dienas darbosies tirdziņš, kafejnīcas 
un atrakcijas bērniem.

Zaļi – tas ir daudzkrāsaini

Biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs” 
16. jūlijā aicina uz vides izzināšanas akcijas “Zaļi – 
tas ir daudzkrāsaini” pasākumu Kuldīgā, Pilsētas 
dārzā.

Pasākuma programmā būs desmit vides izzināša-
nas darbnīcas, kurās ikviena vecuma apmeklētāji 
interesantā un saistošā veidā varēs apgūt daudz 
jauna par pļavu, purvu un mežu ekosistēmām un 
to daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Paredzama 
zāļu tēju atpazīšanas viktorīna, meža ogu produktu 
degustācija, Latvijā augošo koku atpazīšanas uzde-
vumi, dižkoku pētīšana, atkritumu šķirošanas ietei-
kumi un veiklības spēle. Īpaši atraktīva solās būs 
dziju un audumu krāsošana un batikošana ar au-
giem, kuru vadīs māksliniece Daina Ieviņa. Latvijas 
Dabas muzejs izveidojis jaunu programmu, kas ļaus 
ienirt Latvijas purvu akačos un izpētīt neparastos 
augus. Savukārt kārumnieki aicināti praktiski iemē-
ģināt, kā pagatavot garšīgu zupu uz ugunskura, kā 
arī iepazīt veselīga uztura ABC, pašiem gatavojot 
gardus našķus. Aktīvās atpūtas iespējas varēs iepa-
zīt, piedaloties jauno makšķernieku skolā, izlūkojot 
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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

parka teritoriju no putna lidojuma, orientējoties un 
meklējot punktus pēc kartes, kā arī izmēģinot veik-
lību telts celšanā pēc dažādām konstrukcijām.

Plkst. 12:30 pasākuma apmeklētājus priecēs “Brī-
numskapis” ar vasarīgo programmu “Zilā mēle”.

Ziņas sagatavojušas Laura Jansone, Baiba Gailīte, Lita Kokale, Marita Kurčanova, Kristīne Duļbinska, 
Diāna Ponaskova, Anete Gluha, Līga Korsaka, Ilze Zariņa un Dagnija Dudarjonoka

Apkopojusi Gunta Klismeta

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” aicina 
ikvienu iesaistīties jaunas grāmatas satura 
veidošanā

Rudenī biedrība “Latgolys Studentu centrs” pare-
dzējusi izdot kabatas formāta latgaliešu izteicienu, 
anekdošu un joku grāmatu “Kas bez bikšu – tys bez 
bādu!”. Plānotā grāmata būs mūsdienu latgaliešu 
mutvārdu folkloras atspoguļojums – labs špikeris 
svētku reizēs un humora deva ikdienai. Teksti tiks 
papildināti ar interesantām fotogrāfijām un zīmē-

jumiem.

Biedrības jaunieši aicina ikvienu interesentu iesais-
tīties grāmatas tapšanā un iesūtīt vai izstāstīt jeb-
kādu joku, anekdoti, tostu vai izteicienu latgaliski 
vai par Latgali. Saņemtais materiāls tiks apkopots, 
analizēts un iekļauts kādā no grāmatas nodaļām: 
“Atgadejumi”, “Anekdoti”, “Tosti i loba vielejumi”, 
“Izteicīni”, “Gudreibys”.

Kontaktinformācija: lgsc@lgsc.lv; 28362243. Bied-
rības mājaslapa: www.lgsc.lv.

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

