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Novadu un pilsētu vēstis

Latvijas Pašvaldību savienības kongress 
šogad notiks Alūksnē

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 28. kongress 
šogad notiks 18. augustā Alūksnē, un tajā pare-
dzēts arī ievēlēt jauno LPS priekšsēdi.

Kongresā būs iespēja noklausīties LPS priekšsēža 
Andra Jaunsleiņa ziņojumu par paveikto kopš pa-
gājušā kongresa, aktuālajām problēmām, kā arī 
pašvaldību viedokli par iespējamajiem to risināju-
miem. 

“Šis ir ļoti nozīmīgs kongress vairāku iemeslu dēļ. 
Vissvarīgākais ir tas, ka šis ir pirmais LPS kongress 
pēc pašvaldību vēlēšanām, kopā sanāks arī jaun-
ievēlētie priekšsēdētāji. Šis pasākums ir vieta, kur 
visiem kopā satikties un aktualizēt svarīgākos jau-
tājumus pašvaldību jomā. Noteikti apspriedīsim 
paveikto kopš 27. kongresa un svarīgākos procesus 
valstī kopumā,” uzsver A. Jaunsleinis.

Kongresa plānā iekļauta LPS statūtu grozījumu iz-
skatīšana un apstiprināšana, piecu jaunu LPS rezo-
lūciju izskatīšana un apstiprināšana, kā arī notiks 
LPS priekšsēža vēlēšanas. 

LPS 28. kongress notiks Alūksnes novada Kultūras 
centrā (Alūksnē, Brūža ielā 7) un sāksies plkst. 10 
(kongresa delegātu, dalībnieku un viesu reģistrāci-
ja no plkst. 9). Atklāšanas runas teiks LPS priekšsē-
dis Andris Jaunsleinis un Alūksnes novada domes 
priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

“Tas ir liels pagodinājums Latvijas simtgades svēt-
ku priekšvakarā Alūksnē uzņemt cilvēkus, kuri ik 
dienas savā profesionālajā darbībā atbild par savu 
novadu un savas valsts attīstību. Šis kongress būs 
ļoti nozīmīgs notikums Pašvaldību savienībai. Kon-
gress būs iespēja arī mums, alūksniešiem, parādīt 
savu viesmīlību, kā arī to, cik dinamiski pēdējos 
gados attīstījusies mūsu pilsēta un novads, gan iz-
būvējot sabiedriski nozīmīgas ēkas, gan sakārtojot 
uzņēmējdarbībai un pilsētas iedzīvotājiem nozīmī-
gākās ielas, gan attīstot tūrisma infrastruktūru,” tā 
A. Dukulis. 

Dalību kongresā apstiprinājušas arī valsts augstā-
kās amatpersonas. 
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Kongresa dalībniekiem tiks dāvināts LPS žurnāla 
“LOGS” speciālizdevums “Pašvaldības deputāta 
rokasgrāmata”, kurā apkopota svarīgākā informā-
cija, kas būs vieds palīgs ikviena deputāta darbā. 
Šāds izdevums tradicionāli tiek izdots pēc katrām 
pašvaldību vēlēšanām. 

LPS 28. kongresa programma pieejama LPS inter-
neta vietnē šeit.

Jana Bunkus,
LPS padomniece  

sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē ievēlē jauno vadību un 
apspriež veselības aprūpes sistēmas 
reformu

Attēlā: LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Jaunjelgavas novada domes priekšsēdē-
tājs Guntis Libeks un LPS padomniece veselības un so-
ciālajos jautājumos Ilze Rudzīte

8. augustā notika LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēde, kurā vispirms tika ievēlēta jau-

nā komitejas vadība. Par komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēts Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs 
Guntis Libeks, par viņa vietniecēm – Jelgavas pil-
sētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, 
veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu programmā Rita Vectirāne un Balvu no-
vada domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova.

“Četrus gadus biju LPS Veselības un sociālo jau-
tājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, tāpēc 
uzskatu, ka ir iegūta pietiekami liela pieredze. Šīs 
komitejas darbs balstās uz profesionāļiem un pro-
fesionālu organizāciju atbalstu un darbu, tāpēc 
ceru, ka šāda sadarbība turpināsies,” pēc ievēlēša-
nas atzina G. Libeks.

Sēdes turpinājumā Veselības ministrijas valsts sek-
retārs Kārlis Ketners un Stratēģiskās plānošanas 
nodaļas vadītāja Kristīne Kļaviņa iepazīstināja klāt-
esošos ar veselības aprūpes sistēmas reformu un 
tajā plānotajiem pasākumiem.

Plašāka informācija, videoieraksts un prezentācija 
pieejama LPS interneta vietnē šeit.

Jana Bunkus un Ilze Rudzīte,
LPS padomnieces

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Pēc “atvaļinājumu mēneša” 8. augustā pirmajai 
sēdei pulcējās LPS Reģionālās attīstības un sadar-
bības komiteja. Atzinību pelna fakts, ka tās sastāvs 
pašvaldību vēlēšanu rezultātā bija jūtami atjauni-
nāts, kā arī piedalījās daudzi pašvaldību politiķi, 
sevišķi no “jaunajiem”. Lai interese neatslābst arī 
turpmāk! Šī tomēr ir viena no komitejām, kam 

lemts risināt kardinālas pašvaldību dzīves problē-
mas, jo tās primārais partneris ir Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības – tātad pašvaldību! – minis-
trija (VARAM)!

Sēdes ievaddaļu vadīja LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis, kura vērtējumā apmēram 2/3 jau-
nu seju mudināja sākt ar savstarpēju iepazīšanos. 
Atšķirībā no vairākām citām LPS komitejām, kuru 
vadītāji palika nemainīgi, Reģionālās attīstības un 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3690-latvijas-pasvaldibu-savienibas-28-kongress
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3705-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede
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sadarbības komitejas priekšsēdētājs Auces no-
vada domes vadītājs Gints Kaminskis ir piekritis 
kandidēt uz LPS priekšsēža amatu, tāpēc par ko-

mitejas vadītāju nekandidēja. Par savu pēcteci viņš 
ieteica Rūjienas novada domes ilggadējo (kopš 
2001. gada!) priekšsēdētāju Gunti Gladkinu (attēlā 
centrā). Viņš guva klātesošo atbalstu, tāpēc pārņē-
ma no A. Jaunsleiņa sapulces vadības grožus. Par 
komitejas priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi ie-

vēlēja Mārupes novada domes ne mazāk ilggadējo 
līderi Mārtiņu Bojāru.

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa klātesošos iepazīstināja ar jūlijā no-
tikušajām LPS sarunām ar VARAM. No LPS puses 
sarunas ar VARAM vadīja LPS priekšsēža vietnieks 
Gints Kaminskis, kurš komitejas sēdē izteica ganda-
rījumu par pašvaldību vadītājiem, kas kuplā skaitā 
bija ieradušies uz sarunām, un par to, ka pēc visai 
skarbās intonācijas, sarunas uzsākot, beigās mi-
nistrs Kaspars Gerhards apliecināja gatavību aizstā-
vēt pašvaldību intereses.

Par sarunām ar Zemkopības ministriju informēja 
LPS padomniece Sniedze Sproģe.

Plašāks apraksts par komitejā skatītajiem jautāju-
miem, prezentācijas un videoieraksts pieejams LPS 
interneta vietnē šeit. 

Daina Oliņa,
LPS žurnāla “LOGS” redaktores vietniece

LPS vadība dodas reģionālajās vizītēs
9. un 10. augustā LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, priekšsēža padomniece Olga Kokāne, ģene-
rālsekretāre Mudīte Priede un padomniece sa-
biedrisko attiecību jautājumos Jana Bunkus devās 
reģionālajās vizītēs. Šādas vizītes tradicionāli tiek 

organizētas pēc katrām pašvaldību vēlēšanām, lai 
iepazītos ar jaunievēlētajiem priekšsēdētājiem, kā 
arī pārrunātu aktuālos jautājumus un būtiskākās 
problēmas katrā pašvaldībā.

Šoreiz reģionālās vizītes tika organizētas dažās Zem-
gales pašvaldībās. 9. augustā LPS vadība viesojās 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3706-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
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Ķeguma novada domē, kur tikās ar priekšsēdētāju 
Ilmāru Zemnieku un vietnieku Imantu Smirnovu; 
Pļaviņu novada domē, kur tikās ar priekšsēdētāju 
Aigaru Luksu; un Lielvārdes novada domē, kur ti-
kās ar priekšsēdētāju Santu Ločmeli un viņas viet-
nieci Vitu Volonti.

10. augustā notika tikšanās Viesītes novada domē 
ar priekšsēdētāju Alfonu Žuku; Jēkabpils novada 
domē – ar priekšsēdētāju Aivaru Vanagu; Krustpils 
novada domē – ar priekšsēdētāju Kārli Pabērzu; 
Jēkabpils pilsētas domē – ar priekšsēdētāju Raivi 
Ragaini.

Jautājumi, par kuriem tika diskutēts visvairāk, bija 

iecerētā izglītības reforma, proti, skolu slēgšana; 
neapmierinošais autoceļu stāvoklis; minimālās al-
gas paaugstināšana un ietekme uz pašvaldību bu-
džetiem; iespējamā teritoriālā reforma – vai tāda 
būs, un tās iespējamie scenāriji; u.c.

Paldies pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem par 
sirsnīgo uzņemšanu un noderīgajām profesionāla-
jām sarunām.

Foto atskats no minētajām vizītēm pieejams LPS in-
terneta vietnē šeit. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS interneta 
vietnē uzlabo-
ta sadaļa, kur 
publicēta ikne-
dēļas Infolapa

LPS regulāri uzlabo 
savu ikdienas dar-
bu, ieviešot inovā-
cijas un jaunus teh-
niskos risinājumus. 
Ir veikti uzlabojumi 
arī LPS interneta 
vietnes www.lps.lv 

sadaļā ŽURNĀLS LOGS/INFOLAPA. Tagad Infolapas 
numuru izvietojums ir ērtāks un pārskatāmāks. 

Infolapa ir LPS iknedēļas ziņu izdevums, kurā ap-
kopta galvenā informācija gan par paveikto, gan 
par plānotajiem notikumiem, gan cita vērtīga in-
formācija. Katrā Infolapā arī plaša informācija no 
pašvaldībām.

Aicinām apmeklēt sadaļu šeit.

Informāciju publicēšanai lūgums sūtīt uz: prese@
lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Konkursa “Sakoptākais mežs” žūrija 
finālistu izvērtēšanu sāks šonedēļ

Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā kon-
kursa “Sakoptākais mežs” žūrija, kuras sastāvā ir arī 
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Snie-
dze Sproģe, izvērtējot visus konkursam iesniegtos 
pieteikumus, ir izvirzījusi septiņus meža īpašumus, 
kas turpinās cīņu par “Sakoptākā meža” titulu. Ot-
rajā kārtā žūrijas locekļi dosies pie mežu īpašnie-
kiem un izvirzītos mežus vērtēs klātienē. Pirmais 
žūrijas izbraukums jau šonedēļ – 17. augustā.

Konkursa “Sakoptākais mežs” otrajai kārtai izvēlēti 
šādi meža īpašumi: “Aucenieki” un “Polīši” Kuldīgas 
novadā, “Jaunkalniņi” Brocēnu novadā, “Liepziedi” 
Limbažu novadā, “Ļūcāni” Jēkabpils novadā, “Lie-
pas” Burtnieku novadā, “Barnekalns” Madonas no-
vadā. 

Kopā tika saņemts 21 pieteikums par sakoptiem 
meža īpašumiem visā Latvijā. Vislielākais pietei-
kumu skaits bija Kurzemes reģionā. Pieteikumi sa-
ņemti arī no Vidzemes, Latgales un Sēlijas.

Plašāka informācija šeit.

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3708-latvijas-pasvaldibu-savienibas-vadiba-dodas-regionalajas-vizites
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zurnals-logs-infolapa/infolapa/
mailto:prese@lps.lv
mailto:prese@lps.lv
http://mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/konkursam_%E2%80%9Esakopt%C4%81kais_me%C5%BEs%E2%80%9D_pieteikts_21_me%C5%BEa_%C4%ABpa%C5%A1ums_no_visas_latvijas/
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LPS Valdes izbraukuma sēde

Sēde notiks 17. augustā plkst. 18–20 Alūksnes no-
vada Kultūras centrā Brūža ielā 7 Alūksnē. 

Darba kārtība:

1. Par LPS 28. kongresa dokumentu projektiem 
(ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Par LPS priekšsēža Andra Jaunsleiņa ziņojuma 
tēzēm.

3. Par kongresa darba komisiju sastāvu:

3.1. Balsu skaitīšanas komisija;

3.2. Mandātu komisija;

3.3. Redakcijas komisija (ziņo: LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis).

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS 28. kongress Alūksnē

Kongress notiks 18. augustā Alūksnes novada Kul-
tūras centrā Alūksnē, Brūža ielā 7. Reģistrēšanās 
no plkst. 9, sākums plkst. 10. 

Informācija par kongresa norisi 1. lpp.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-836 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos 
Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem pro-
jektiem””

VSS-838 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Apes novada pašvaldības īpa-
šumā”

VSS-839 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.40 “Par 
neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu””

VSS-847 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos 
Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizē-
šanas kārtība””

VSS-848 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos 
Nr.130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegša-
nas kārtība””

VSS-853 – Noteikumu projekts “Pilsonības un mig-

rācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrā-
dis”

VSS-855 – Noteikumu projekts “Humānās palīdzī-
bas saņemšanas un sniegšanas kārtība”

VSS-863 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šā nekustamā īpašuma “Ceļš V1221”, Rucavas pa-
gastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-865 – Plāna projekts “Elektronisko sakaru no-
zares politikas plāns 2017.–2020.gadam”

VSS-845 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 
“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un 
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām 
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības pro-
grammas izmaksas privātai izglītības iestādei””

VSS-846 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.614 
“Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenoša-
nas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433941
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433938
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433939
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433939
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40433939
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434011
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434027
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434028
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434000
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434001
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40434001
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Apsveicam jauno Ķekavas novada domes 
priekšsēdētāju!

Pagājušonedēļ kļuvis 
zināms jaunais vadī-
tājs arī 119. pašvaldī-
bā: turpmāk Ķekavas 
novada domi vadīs 
Viktorija Baire.

Ķekavas novada do-
mes pirmajā sēdē 
11. augustā par 
V. Bairi nobalsoja 12 
no 15 jaunā domes 
sasaukuma deputā-
tiem. Koalīciju Ķeka-
vas novada domes 

sasaukumā veidos 12 deputāti no sešām politiska-
jām partijām.

Komentējot Ķekavas novada domes turpmāko 
darbības virzienu un koalīcijas prioritātes, jaunie-
vēlētā domes priekšsēdētāja Viktorija Baire norā-
da: “Šobrīd esam jauna ceļa sākumā: mūsu mērķis 
šajā domes sasaukumā ir pozitīvas pārmaiņas, lai 
nākotnē Ķekavas novads kļūtu par Pierīgas attīstī-
bas centru. Novada izaugsmes priekšnosacījums ir 
laba pārvaldība, tādēļ turpmāk būtiska būs caurre-
dzamības un atklātības veicināšana, kā arī lielāka 
novada iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanā. 
Esmu pārliecināta, ka mana līdzšinējā pieredze pa-
līdzēs veiksmīgi vadīt jauno domes sasaukumu un 
godprātīgi pildīt uzticētos pienākumus.”

V. Baire dzimusi 1982. gadā. Latvijas Universitātē 
ieguvusi profesionālā maģistra grādu jurispruden-
cē un līdz šim strādājusi par direktora vietnieci ad-
ministratīvajos jautājumos Nacionālajā veselības 
dienestā, kā arī aktīvi darbojusies biedrībā “Par la-
bāku Ķekavas novadu”.

Latvijā viesos sadarbības partneri no 
Moldovas

No 7. līdz 12. augustam projektā “Atbalsts nacio-
nāla līmeņa sadarbības platformas izveidei un pa-
sākumu īstenošanai Moldovas lauku un reģionu 
izaugsmei” VARAM organizēja vasaras skolu-no-
metni Moldovas kolēģiem. Kurzemes plānošanas 
reģions trīs dienu vizītē uzņēma sadarbības part-
nerus no Gagauzijas, ar kuriem šāgada februārī tika 
noslēgts sadarbības līgums.

Pirmajā vizītes dienā viesi apmeklēja Kurzemes plā-
nošanas reģiona uzņēmējdarbības centru Saldū, 
bet otrajā dienā tikās ar Kurzemes reģiona pašval-
dību uzņēmējdarbības un Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras speciālistiem un iepazinās ar 
kurzemnieku pieredzi tūrisma attīstības veicināša-
nā un finansējuma piesaistē dabas un kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšanai. Gagauzijas pārstāv-
jiem tika parādīti objekti, kas top Igaunijas–Latvijas 
programmas projektā “Industrial Heritage for tour-
ism” (Aizputes ūdenstornis) un Latvijas–Lietuvas 
programmas projektā “Unigreen” (taka Skrundā 
pie Ventas upes), kā arī Pāvilostā guva ieskatu jah-
tu ostas attīstībā. Vizītes trešajā dienā sadarbības 

partneri viesojās Kuldīgas novada pašvaldībā, kur 
iepazinās ar kultūras organizēšanu un norisēm no-
vadā un apmeklēja Kuldīgas Biznesa inkubatoru.

Noslēdzoties vizītei reģionā, tika panākta vienoša-
nās par detalizēta rīcības plāna izstrādi, lai tuvāko 
gadu laikā veicinātu un stiprinātu sadarbību starp 
Kurzemes reģionu un Gagauziju.

7. augustā pašvaldību un valsts pārvaldes pār-
stāvji no Moldovas viesojās LPS, lai gūtu pieredzi 
pašvaldību un dažādu finansējuma avotu jautā-
jumos. Pašvaldību savienībā viesus uzņēma LPS 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

https://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/?fref=mentions
https://www.facebook.com/industrialheritagefortourism/?fref=mentions
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ģenerālsekretāre Mudīte Priede un VARAM valsts 
sekretāra vietnieks Aivars Draudiņš. Tikšanās ie-
vadvārdus teica arī Moldovas Republikas vēstnieks 

Latvijā Jeudžens Revenko. Tikšanās videoieraksts 
pieejams LPS interneta vietnē šeit.

Rīgā ieslēgts Latvijas Nacionālā teātra 
apgaismojums un tiek atjaunotas 45 
vēsturisko ēku fasādes

Lai pārbaudītu dekoratīvā apgaismojuma atbilstību 
vizuālajam projektam, 8. augustā tika ieslēgts Lat-
vijas Nacionālā teātra ēkas atjaunotās fasādes ap-
gaismojums, ko pēc Rīgas domes Īpašuma depar-
tamenta pasūtījuma veica būvniecības kompānija 
“Velve”. Kopumā uz ēkas fasādes šobrīd uzstādīti 
220 gaismekļi.

Savukārt 10. augustā Rīgas domes priekšsēdētāja 
pienākumu izpildītājs Andris Ameriks kopā ar Pilsē-
tas īpašumu komitejas priekšsēdētāju Oļegu Buro-
vu apsekoja četras Vecrīgas vēsturiskās ēkas – Kaļ-
ķu ielā 4, Laipu ielā 10, Meistaru ielā 23 un Zigfrīda 
Meierovica prospektā 18, kas šovasar ir atjaunotas 
ar Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu. Šogad Rīgas 
pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu 
saglabāšanai piešķirts 658 382 eiro apmērā. Rī-
gas domes atklātajā konkursā “Līdzfinansējuma 
piešķiršana kultūras pieminekļu saglabāšanai” pa-
visam pieteicās 92 pretendenti, bet par nolikuma 
prasībām atbilstošiem tika atzīts 71 projekts.

“46 projekti saņems līdzfinansējumu līdz 14 000 
eiro, un lielākajā daļā tiks atjaunotas vēsturiskās 
fasādes. Savukārt 25 projekti saņems līdz 5000 eiro 
lielu līdzfinansējumu. Pašvaldības līdzfinansējumu 
saņems arī desmit koka būves un sešas baznīcu 
ēkas. Arī šāgada konkursā tika saņemti vairāki pro-
jektu pieteikumi no ēkām, kuras pieder vairākiem 
kopīpašniekiem, un pašvaldības finansējums ir pie-
šķirts 31 daudzdzīvokļu ēkai,” par konkursa rezultā-
tiem stāsta Oļegs Burovs.

Baldonē atklāts valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas centrs

9. augustā VARAM parlamentārais sekretārs Jānis 
Eglīts Baldonē atklāja valsts un pašvaldību vieno-
to klientu apkalpošanas centru (VPVKAC). VARAM 
valsts budžeta piešķirtā dotācija šim mērķim Bal-
dones novada VPVKAC ir 13 216,50 eiro.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/71-latvijas-pasvaldibu-savieniba-pieredzes-apmaina-viesojas-delegacija-no-moldovas
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Labiekārtota teritorija pie LU Rododendru 
audzētavas Babītē

Ņemot vērā intensīvo automašīnu un gājēju kus-
tību pa valsts autoceļu V10 (tautā sauktu arī par 
Vārnukroga ceļu), īpaši rododendru ziedēšanas lai-
kā maijā un jūnijā, par Babītes novada pašvaldības 
finanšu līdzekļiem šogad izbūvētas 37 jaunas auto 
stāvvietas, ietve un ielu apgaismojums pie Latvijas 
Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinā-
jumu audzētavas “Babīte”, no sabiedriskā transpor-
ta pieturas “Pagrieziens uz Vārnukrogu” līdz Gravu 
ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 140 408 eiro.

Grobiņas novadā atklāts veloceļš 
Grobiņa–Liepāja

11. augustā Grobiņā svinīgi tika atklāts jaunais 
gājēju un veloceļš Grobiņa–Liepāja. Šobrīd tas ir 
vienīgais projekts Latvijā, kurā veloceļš gar valstij 
piederošu autoceļu izbūvēts, ieguldot pašvaldības 
finansējumu. Veloceļa garums Grobiņas novadā ir 
2720 metri, un pie Grobiņas–Liepājas robežas (pie 
enkura) tas saslēdzas ar Liepājas veloceļu. Veloce-
liņa izbūvē ieguldīti nedaudz vairāk par pusmiljonu 
eiro no Grobiņas novada pašvaldības līdzekļiem. 
Jaunizbūvēto veloceliņu iecienījuši ne tikai velo-
braucēji, bet arī kājāmgājēji, skrējēji, skrituļotāji un 
nūjotāji. Domājot jau uz priekšu, Grobiņas novada 
domei ir padomā veloceliņu izbūve no Grobiņas uz 
visiem novada pagastiem.

“Windguru” veic mērījumus Burtnieka 
ezerā

Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar “Vidze-
mes laivām” Burtnieku centra kanālā uzstādījusi 

vēja un laikapstākļu novērojumu staciju. Tā mēra 
vēja stiprumu, virzienu, gaisa temperatūru, maksi-
mālo un minimālo vēja ātrumu, kā arī saglabā da-
tus par vēja “uzvedību” ilgākā laika periodā. Iegūtie 
dati ikvienam bez maksas pieejami tiešsaistē adre-
sē https://www.windguru.cz/681177.

Šis jaunums visvairāk noderēs tiem, kuri nodarbo-
jas ar kaitsērfingu, vindsērfingu un citiem ūdens-
sporta veidiem, jo tajos daudz ko nosaka vējš un 
laika prognoze. Turpmāk, pirms doties ezerā, aktī-
vās atpūtas cienītāji varēs precīzi novērtēt sporto-
šanas iespējas.

“Windguru” stacijas mēra un dalās ar mērījumiem 
interneta tiešraidē. Latvijā ir tikai sešas šādas staci-
jas, bet pasaulē tās ir plaši pazīstamas un novērtētas.

Foto: www.liepajniekiem.lv

https://www.windguru.cz/681177
http://www.liepajniekiem.lv
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Alūksnē pēta Tempļa kalnu un atjaunos 
un restaurēs Muižas parka vēsturiskos 
objektus

Alūksnes Tempļa kalna pilskalnā pirmo reizi notiek 
arheoloģiskās izpētes darbi. Pirmie atradumi, ko 
zeme atklājusi, ir dažādas rotaslietas un to frag-
menti – gredzeni, saktiņas, piekariņi, zvārgulīši –, 
kā arī sadzīves priekšmeti un māla trauku lauskas. 
Arheoloģisko izpēti veic SIA “ARCHEO”, un arheolo-
giem palīdz arī desmit jaunieši. Izpētes darbiem no 
VARAM saņemta mērķdotācija 17 500 eiro apmērā.

Alūksnē šomēnes sākušies arī pirmie pašvaldību sa-
darbības projektā “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” 
plānotie darbi – Paviljona rotondas restaurācija 
Tempļa kalnā un drīzumā arī Gulbenes–Alūksnes 
bānīša Alūksnes stacijas bagāžas šķūņa atjaunoša-
na.

Projektā “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” pa-
redzēts veikt rotondas restaurāciju saskaņā ar 
2016. gadā izstrādāto un Valsts kultūras pieminek-
ļu aizsardzības inspekcijas saskaņoto būvprojektu, 
kas ietver arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, 
arhitektūras mazo formu izbūvi, kāpņu, pievedceli-
ņa izveidi un rotondas izgaismošanu. Par šo darbu 
veikšanu Alūksnes novada pašvaldība iepirkuma 
rezultātā ir noslēgusi līgumu ar SIA “BŪVFIRMA 
INBUV”. Šajā projektā iecerēta arī Alūksnes muižas 
parkā esošā Fītinghofu dzimtas mauzoleja restau-
rācija un Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu torņa 
atjaunošana un ekspozīcijas izveide tā trīs stāvos.

Alūksnes Muižas parkā šomēnes sākta arī vairāku 
vēsturisko parka objektu – Ovālās un Apaļās strūkl-
akas un Obeliska – restaurācija un zudībā gājušā 
Pomonas tempļa atjaunošana. Alūksnes muižas 
parkā sastopama lielākā mazo arhitektūras formu 
koncentrācija Latvijā.

Pļaviņu novadā biznesa ideju konkurss 
iedzīvotājiem un gatavošanās 4. Latvijas 
tūrisma informācijas tirgum

Pļaviņu novada dome jau otro gadu izsludinājusi 
biznesa ideju konkursu “Es varu būt uzņēmējs!” ar 
mērķi attīstīt uzņēmējdarbību novadā un iedroši-
nāt iedzīvotājus īstenot ieceres un uzsākt uzņēmēj-
darbību. Biznesa ideju īstenošanai 2018. gadā būs 
pieejami 10 400 eiro. Finansējums tiks piešķirts 
pirmo trīs vietu ieguvējiem: 1. vietai – 3500 eiro, 
2. vietai – 2500 eiro un 3. vietai – 2000 eiro.

9. septembrī Latvijas apceļotāji tiek aicināti uz 4. 
Latvijas tūrisma informācijas tirgu. Šogad tas notiks 
Pļaviņās – pilsētā, kur satiekas Vidzeme, Zemgale 
un Latgale. Šis gads Pļaviņām ir īpašs, jo pilsēta svin 
90 gadu jubileju.

Latvijas tūrisma informācijas tirgus dalībniekiem 
Pļaviņās būs iespēja prezentēt savus novadus un to 
tūrisma piedāvājumu. Tāpat šajā pasākumā aicināti 
piedalīties Latvijas amatnieki un mājražotāji ar savu 
produkciju. Pasākuma apmeklētājiem tiks piedāvāta 
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kultūras programma un dažādas aktivitātes.

Tūrisma informācijas centri savu dalību aicināti pie-
teikt līdz 31. augustam, aizpildot pieteikuma formu: 

https://goo.gl/forms/M9J08RM6MGk6hQYw1.

Informācija pa tālruni 22000981 vai e-pastu turis-
ma.info.centrs@plavinas.lv.

Bezmaksas mācības jauniešiem “Laukiem 
būt!”

Lai īstenotu savas biznesa ieceres, ikviens 18–40 
gadus vecs jaunietis aicināts pieteikties Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra pasākumam 

“Laukiem būt!”, kurā plānota informatīvā diena, 
mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss. Da-
lība pasākumā ir bez maksas.

Pirmā informatīvā diena, kurā apzinās jauniešus in-
teresējošās tēmas un gatavību īstenot savu ieceri, 
notiks 22. augustā Kuldīgā.

https://goo.gl/forms/M9J08RM6MGk6hQYw1
mailto:turisma.info.centrs@plavinas.lv
mailto:turisma.info.centrs@plavinas.lv


11

Rīgas svētki

Šīs nedēļas nogalē – no 18. līdz 20 augustam – no-
tiks tradicionālie Rīgas svētki, kad trīs dienu garumā 
pilsētas ielās, dārzos, parkos un laukumos apmek-
lētāji varēs piedalīties daudzveidīgos un aizrautīgos 
pasākumos un vērot vizuāli un muzikāli krāšņas 
programmas.

Par godu Vērmanes dārza 200. jubilejai rīdzinieki 
un pilsētas viesi Rīgas svētkos ir laipni aicināti uz 
Dārza svētkiem, kas tiks atklāti piektdien, 18. au-
gustā, ar Vērmanes dārzam veltītu svētku ieskaņas 
koncertu “Sapnis vasaras naktī” un romantisku un 
zvaigžņotu pasākumu “Vakars ar zvaigžņu skatīša-
nos Zunda dārzā” vai arī Arkādijas parkā.

Sestdien, 19. augustā, Lucavsalas atpūtas parkā 
ģimenes ar bērniem aicinātas uz rīta vingrošanu 
pasākumā “Rīga mostas svētkiem”, bet uzreiz pēc 
tā interesenti varēs vērot sacensības novusā, Dau-
gavas kausa izcīņu peldēšanā atklātā ūdenī, Eiro-
pas čempionātu veikbordā aiz laivas un sacensības 
pludmales volejbolā “Optibet Lucavsalas kauss”.

Svētkos īpaši gaidīti būs bērni – gan pasākumā 
“Doms bērniem 2017” Rīgas Domā, gan pasākumā 
“Ceļojošā iedomu pilsēta” Jaņa Rozentāla laukumā 
pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Vērma-
nes dārzā. Savukārt Uzvaras parkā pie Hermaņa 
ielas ikvienam būs iespēja sekot līdzi figurālās jāša-
nas un voltižēšanas paraugdemonstrējumiem, dar-
boties radošajās darbnīcās, kā arī doties izjādē ar 
zirgiem pasākumā “Latvijas zirgi senāk un tagad”.

Rīgas svētku laikā Spīķeru laukumā apmeklētājus 
priecēs “Rīgas svētku restorāns” – unikāls atvērta 
tipa restorāns ar romantisku atmosfēru –, bet “Zie-

meļblāzmas” parkā apmeklētājus gaidīs piedzīvoju-
miem bagāta diena ar koncertiem un priekšnesu-
miem.

Svētku galvenā norises vieta – 11. novembra krast-
mala – tiks pārvērsta par Daugavmalas parku, un uz 
tā skatuves uzstāsies iemīļotas mūziķu grupas un 
solisti. Svētku apmeklētāji varēs vērot Rīgas dārzu 
un parku čaklo apsaimniekotāju tehnikas parādi, 
velotriāla un skeitborda meistaru trikus, floristu 
paraugdemonstrējumus, ledus skulptūras veidoša-
nu, piedalīties šaha spēles turnīros, kā arī tikties ro-
mantiskā gaisotnē parka rotondā. Vakara kulminā-
cijā notiks lielkoncerts “Daugavmalas parka balle”, 
kas noslēgsies ar krāšņu svētku uguņošanu.

Rīgas svētku daudzveidīgo programmu, kā ik gadu, 
bagātinās “Ostas svētki” – “Ielu mūzikas diena”, 
diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs” un tra-
dicionālā karnevāliskā sacensība ar ūdens velosipē-
diem “Kanāla regate 2017 – Rīgas Brīvostas kauss”.

Svētku dienās Rīgā notiks starptautisks vēsturisko 
burinieku festivāls “Baltic Sail”, kad pilsētas jahtklu-
ba akvatorijā varēs aplūkot vēsturiskos buriniekus, 
bet sestdien Daugavā notiks improvizēta kuģu kau-
ja un parāde. Ikviens, kurš vēlēsies, varēs uz buri-
nieka klāja doties vienas stundas izbraukumā pa 
Daugavu.

Svētku dienās 19. un 20. augustā Rīgas pilsētas sa-
biedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Ar svētku programmu aicinām iepazīties Rīgas svēt-
ku oficiālajā interneta vietnē www.rigassvetki.lv. Ak-
tuālajām ziņām var sekot līdzi sociālajos tīklos: www.
twitter.com/rigassvetki, www.facebook.com/Rigas-
Svetki, https://www.instagram.com/rigas_svetki/.

http://www.rigassvetki.lv
http://www.twitter.com/rigassvetki
http://www.twitter.com/rigassvetki
http://www.facebook.com/RigasSvetki
http://www.facebook.com/RigasSvetki
https://www.instagram.com/rigas_svetki/
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Muzikāla pēcpusdiena Zilajos kalnos

Zilajos kalnos, kas atrodas starp Ikšķiles un Ogres 
novadu, 18. augustā plkst. 18:30 notiks pasākums 
“Mierīga mūzika vasaras pilnbriedā”. Pie Dubkal-

nu ūdenskrātuves stāvkrasta vareno priežu ielokā 
Pārdaugavas kamermūziķi Guntara Bernāta vadībā 
spēlēs dažādu zināmu un mazāk zināmu mūziklu 
melodijas. Ieeja – bez maksas. Vairāk informācijas: 
www.ziliekalni.lv.

http://www.ziliekalni.lv
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Starptautiskais Ziemeļlivonijas festivāls 
Ainažos

19. augustā Salacgrīvas novada Ainažos notiks Zie-
meļlivonijas festivāls, kurā iekļauts gan amatnieku 

tirdziņš un plenēra “Ainaži 2017” izstāde-pārdoša-
na, gan tradicionālais stipro skrējiens un strītbols, 
gan atraktīvāko ziemeļlivoniešu priekšnesumi, 
dziesmu spēle “Vajadzīga soliste” un svētku balle 
ar uguņošanu.
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Rojas upes svētki

19. augustā notiks Rojas upes svētki “Senais vikingu 
ceļš” – atraktīvs un izzinisks laivošanas pasākums 

draugu vai darba kolēģu kompānijai un ģimenēm 
ar bērniem, ko papildinās dažādas aktivitātes gan 
uz ūdens, gan upes krastos.

Vīnkopju un vīndaru svētki Dvietē

Ar plašu aktivitāšu programmu 19. augustā Ilūkstes 
novada Dvietē tiks svinēti ikgadējie Paula Sukatnie-

ka vīnkopju un vīndaru svētki “Vīnoga un akmens – 
Saules bērni”. Šogad svētku tēma ir akmens. Kā-
pēc? To uzzināsiet, ierodoties Dvietē, Paula Sukat-
nieka mājās “Apsītes”. Svētku atklāšana – plkst. 13.
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“Via Baltica” festivāla koncerti un 
Kurzemes tamborēšanas plenērs Kuldīgā
Augustā, kad pieminam unikālo Baltijas valstu brī-
vības vēsturisko akciju “Baltijas ceļš”, norisināsies 
festivāls “Via Baltica”. 19. augustā plkst. 15 festivāla 
organizatori aicina klausītājus uz Kuldīgas Mākslas 
namu, kur uzstāsies trio “Piano Voice Beat” (pia-
nists Gļebs Beļajevs, kahona virtuozs Pāvels Račiks 
un soprāns Madare Ivane). Savukārt nesen pēc 
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rekonstrukcijas atvērto E. Vīgnera Kuldīgas mū-
zikas skolas vēsturisko ēku plkst. 18 ieskandinās 
programma “Skaņu pilis”. Plašāka informācija par 
festivālu “Via Baltica” pieejama interneta vietnē 
www.viacultura.lv, kā arī sociālajos portālos: twit-
ter.com/via_baltica, draugiem.lv/viabaltica un 
facebook.com. 20. augustā plkst. 11 Kuldīgas nova-
da muzeja rokdarbu kopas “Čaupe” rokdarbnieces 

aicina tamborētājas uz “Kurzemes tamborēšanas 
plenēru” Kuldīgas novada muzejā Pils ielā 5. Plenē-
rā būs iespēja apgūt Brigas mežģīņu tamborēšanu, 
krāsu spēles, tamborējot mandalas, baltos tambo-
rējumus, rotaļlietu tamborēšanu. Pieteikties plen-
ēram var līdz 17. augustam pa tālruni 26243212 
vai elektroniski: muzejs.jolanta@inbox.lv (Jolanta 
Mediņa).

http://www.viacultura.lv/
https://twitter.com/via_baltica
https://twitter.com/via_baltica
http://www.draugiem.lv/viabaltica
https://www.facebook.com/
mailto:muzejs.jolanta@inbox.lv
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VII starptautiskais tautas muzikantu 
festivāls “Saldie vārti”

19. augustā Saldū notiks VII Starptautiskais tautas 
muzikantu festivāls “Saldie vārti”, un jau septīto 
gadu no tuvienes un tālienes Saldū pulcēsies muzi-
kanti, kuri spēlē tautas mūzikas instrumentus.
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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
Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

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

Firsts Līvens aicina uz Pelču pils parka balli

19. augustā no plkst. 20 līdz 24 firsts Līvens un viņa 
uzticamā istabmeita aicina uz Pelču pils parka balli. 
Balles laikā firsts Līvens meklēs sev favorīti! Īpaši 
viņš priecāsies, ja pasākumā ieradīsieties vakar-
tērpos, paspilgtinot balles atmosfēru. Ballē spēlēs 

grupa “Rumbas kvartets”. Darbosies bufete, un 
veikals būs atvērts līdz pulksten 22. Pasākuma lai-
kā varēs izaicināt veiksmi, piedaloties loterijā. Ieeja 
pasākumā – bez maksas.

Plašāka informācija: 26803366 (Indra Vilmane).

Ziņas sagatavojuši Baiba Gailīte, Lelde Drozdova-Auzāne, Edīte Stērste, Evita Aploka, Sanita Kitajeva, 
Līva Kotina, Linda Dūdiņa-Hoiere, Indra Vilde, Laura Šīrante, Madara Pavlovska, Krista Jansone, 

Signeta Lapiņa, Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa, Kurzemes plānošanas reģiona 
administrācija un VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa

Apkopojusi Gunta Klismeta

jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

