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Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

29. augustā Latvijas pašvaldību savienībā (LPS) noti-
ka kārtējā Finanšu un ekonomikas jautājumu komi-
tejas sēde, kuras darba kārtības pirmais jautājums 
bija LPS Finanšu un ekonomikas komitejas vadītāja – 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska – vietnieku apstipri-
nāšana. Par LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
vadītāja vietniekiem sēdē tika apstiprināti Smiltenes 
novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Jel-
gavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Nākamie komitejas sēdes jautājumi bija saistīti ar 
nodokļu reformā pieņemtajām izmaiņām nodokļu li-
kumdošanā, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Vispirms komitejas vadītājs LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis deva vārdu FM Tiešo nodokļu departa-
menta Īpašuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu 
nodaļas vadītājai Andai Orehovai. Viņa iepazīstinā-
ja ar izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa regu-
lējumā, ko paredz 28. jūlijā Saeimā pieņemtie gro-
zījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 
Par izmaiņām solidaritātes nodokļa regulējumā (li-
kums “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā”) pa-
stāstīja FM konsultante nodokļu likumdošanas ko-
ordinācijas jautājumos Daina Robežniece, savukārt 
ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktores 
vietnieks Andrejs Birums sniedza ieskatu būtiskā-
kajās atšķirībās jaunajā uzņēmumu ienākuma no-
dokļa regulējumā salīdzinājumā ar šobrīd vēl spēkā 
esošo. FM Nodokļu administrēšanas, grāmatvedī-
bas un revīzijas politikas departamenta Nodokļu 
administrēšanas politikas nodaļas vadītāja Ingūna 
Runča informēja par nodokļu reformas paketē pie-
ņemtā likuma “Grozījumi likumā “Par nodokļiem 
un nodevām”” saturu.

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautāju-
mos Lāsma Ūbele informēja par plānotajām LPS 
un Finanšu ministrijas sarunām par 2018. gada 
pašvaldību budžetu, kā arī tika pārrunātas citas 
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aktualitātes, kas saistītas ar ministriju sagatavota-
jiem grozījumiem normatīvajos aktos.

Komitejas sēdes videoierakstu var noskatīties LPS 

interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides – 
Videoarhīvs”, vai šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3717-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-
sede.

LPS un Finanšu ministrijas sarunas

30. augustā Finanšu ministrijas Portretu zālē noti-
ka Finanšu ministrijas un LPS sarunas par nākamā 
gada budžetu, kurās LPS pārstāvēja Valdes locekļi 
LPS priekšsēža Ginta Kaminska vadībā.

Sarunās tika izskatīti šādi jautājumi: plānotie nodok-
ļu ieņēmumi 2018. gadā un vidējā termiņā valsts 
kopbudžetā un pašvaldību budžetā; iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu daļa pašvaldību 
budžetā un pašvaldībām piekrītošās nodokļu ieņē-
mumu daļas nostiprināšana likumos; IIN ieņēmumu 
prognozes procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem 
un mēnešiem un garantijas IIN ieņēmumu progno-
zes nodrošināšanai pašvaldību budžetā nākamgad; 
pašvaldību finanšu izlīdzināšana 2018. gadā, valsts 
budžeta dotāciju apmērs 2018. gadā pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fondam un pašvaldībām par 
bērniem bērnunamos un tiem iemītniekiem veco 
ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievieto-
ti līdz 1998. gada 1. janvārim; plānotās izmaiņas 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanā vidējā termiņā; 
pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību uz-

ņemšanās iespējas nākamajā gadā un vidējā termi-
ņā; avansa maksājumi ES fondu projektiem; valsts 
budžeta transferti pašvaldībām 2018. gadā un vidē-
jā termiņā; plānotais garantētā minimālā ienākuma 
līmenis 2018. gadā un vidējā termiņā; informācija 
par likumprojektiem, kas tiks iekļauti 2018. gada 
valsts budžeta likumprojektu paketē; likumprojekti, 
kas tieši vai netieši attiecas uz pašvaldībām.

LPS pārstāvji atgādināja par LPS 28. kongresā 
Alūksnē pieņemto rezolūciju “Par nodokļu refor-
mas negatīvās ietekmes kompensāciju pašvaldī-
bām”, kas ir pašvaldību dotais pilnvarojums LPS 
vadībai. Rezolūcija nosaka, ka LPS atbalsta nodokļu 
reformu tikai ar nosacījumu, ka likumu “Par iedzī-
votāju ienākuma nodokli” un “Par budžeta un fi-
nanšu vadību” grozījumos tiek paredzēts, ka paš-
valdību kopējie ienākumi no nodokļiem nav mazāki 
par 19,6% no valsts konsolidētā kopbudžeta ieņē-
mumiem, un tas panākams, prioritāri ceļot IIN daļu 
pašvaldībām.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3717-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3717-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3717-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede
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Videokonference par pedagogu darba 
samaksu un Valsts izglītības informācijas 
sistēmu

30. augustā LPS sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju (IZM) organizēja videokonferenci par ak-
tuāliem pedagogu darba samaksas jautājumiem, 
ar ko iepazīstināja IZM Izglītības departamenta 
direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu 
plānošanas jomā Līga Buceniece. Pašvaldībām un 
pedagogiem ieteicams iepazīties ar grozījumiem 
Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos 
nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedago-
gu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās iz-
glītības iestādēs”.

Būtiskākie jaunumi pašvaldībām 2017./2018. mā-
cību gadā:

•	 Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu paš-
valdībām jāsagatavo un jāiesniedz Valsts ka-
ses ePārskatu sistēmā divas reizes gadā – līdz 
15. septembrim par periodu no kārtējā gada 
1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā 
gada 15. janvārim – par periodu no iepriekšējā 
gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

•	 Mainīta aprēķina kārtība: finansējumu adminis-
trācijai un atbalsta personālam aprēķinās tikai 
no mācību stundu plāna īstenošanai paredzētā 
finansējuma, līdz ar to palielināti procenti, lai 
saglabātu iepriekšējo finansējuma apjomu – 
18% vietā 20,43%.

•	 Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samak-

sas finansēšanai drīkst izlietot ne vairāk par 15% 
no aprēķinātā finansējuma mācību stundām.

•	 Pašvaldībām Valsts izglītības informācijas sistē-
mā piecu dienu laikā pēc mērķdotāciju sadalīju-
ma apstiprināšanas MK jāievada informācija par 
piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības 
iestādē.

•	 Dalot finansējumu, pašvaldībām jāievēro noteiku-
mos noteiktā normētā skolēnu (bērnu) skaita at-
tiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi.

•	 Pašvaldību izglītības iestāžu kopējais pedagogu 
tarifikācijās neatspoguļotais finansējums nedrīk-
stēs pārsniegt 2% no piešķirtās mērķdotācijas.

•	 Informācija par pedagoģisko likmju skaitu ped-
agogiem, kuri ir ieguvuši kvalitātes pakāpi, jāie-
vada un jāapstiprina Valsts izglītības informāci-
jas sistēmā līdz 5. septembrim.

•	 Aprēķinot mērķdotāciju, katrā izglītības pakā-
pē tiek piemēroti atšķirīgi koeficienti atbilstoši 
noteikumos dotajam skolēnu skaitam katrā iz-
glītības programmā. 2017./2018. mācību gadā 
1.–6. klašu skolēnu skaitam piemēros koeficien-
tu 1,25, ja izglītības iestāde ir sākumskola līdz 70 
skolēniem vai izglītības iestāde reorganizēta un 
skolēnu skaits ir 70 skolēnu un mazāk.

•	 Pašvaldības, sadalot mērķdotāciju izglītības ie-
stādēm, ir tiesīgas pārdalīt finansējumu starp 
izglītības iestādēm ne vairāk kā 6% apmērā no 
aprēķinātā finansējuma.

IZM Izglītības departamenta vecākā eksperte Mod-
ra Jansone akcentēja galvenās izmaiņas, ko paredz 
grozījumi MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos 
nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
un īpaši 7., 10., 25. un 26. punkts un grozījumi MK 
2016. gada 15. jūlija noteikumos nr. 477 “Speciā-
lās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās 
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) 
finansēšanas kārtība”.

Informāciju par Valsts izglītības informācijas sistē-
mas funkcionalitātes uzlabojumiem sniedza IZM 
Izglītības departamenta vecākā referente Mārīte 
Rozenštoka, Finanšu departamenta vecākā eksper-
te Initra Pavloviča un grāmatvede Ieva Pētersone.

Videoieraksts skatāms LPS mājaslapas www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai šeit: http://www.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/87-videokonference-par-pedagogu-darba-samaksu-un-valsts-izglitibas-informacijas-sistemu
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lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/87-
videokonference-par-pedagogu-darba-samaksu-
un-valsts-izglitibas-informacijas-sistemu.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

Dzīvokļu jautājumu apakškomitejas sēde

30. augustā notika pirmā LPS Tehnisko problēmu 
komitejas Dzīvokļu apakškomitejas sēde, ko vadīja 
jaunais apakškomitejas priekšsēdētājs Jelgavas do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.

Apakškomiteja izskatīja jautājumus, kas mājokļu 
politikas sadaļā būtu ietverami 2018. gada valsts 
budžetā, definējot savu pozīciju gaidāmajām LPS 
un Finanšu ministrijas sarunām.

Apakškomiteja uzskata, ka valsts atbalsta program-
ma būtu jāpaplašina ar atbalstu ne tikai jaunām ģi-
menēm, bet arī speciālistiem, tai jābūt reģionālai, 
paredzot, ka mājokļu politikai jākalpo par cilvēkre-
sursu piesaistes līdzekli pašvaldību teritorijās, un 
aicina atbalstīt valsts atbalsta nosacījumus mājok-
ļu jomā, uzsverot, ka divu gadu laikā mājokļu ga-
rantiju programma ir palīdzējusi vairāk nekā 5532 
ģimenēm tikt pie atbilstoša lieluma mājokļiem, tā 
nodrošinot vairāk nekā 8029 bērnus ar mājokli.

Apakškomiteja nolēma:

– turpmākā valsts atbalsta programmas attīstība 
jāplāno, paredzot garantijas izsniegšanu ne tikai 
jaunām ģimenēm, bet arī kvalificētiem speciālis-
tiem. Šajā nolūkā:

* atbalstīt Ekonomikas ministrijas budžeta pie-
prasījumu 6,6 miljonu eiro apmērā ģimenēm 
ar bērniem;

* aicināt Finanšu ministriju ik gadu paredzēt trīs 
miljonus eiro kvalificētajiem speciālistiem;

– valsts budžetā paredzēt valsts līdzfinansējumu 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodro-
šināšanā denacionalizēto namu īrniekiem 1,5 
miljonu eiro apmērā;

– aicināt Ekonomikas ministriju izstrādāt:

* finanšu instrumentu, kas sniegtu iespēju paš-
valdību kapitālsabiedrībām saņemt atbalstu 
aizdevumam daudzdzīvokļu īres namu celt-
niecībai;

* finanšu instrumentu, kas veicinātu dzīvoja-
mā fonda attīstību un saglabāšanu, nodroši-
not valsts atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju kvalitātes uzlabošanai gadījumos, ja 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vajadzīgi ie-
guldījumi uzturēšanā, taču nav pietiekamā 
apjomā veikts (vai nav vispār veikts) maksā-
jums uzkrājuma fondā.

Apakškomiteja izvērtēja likumprojektu “Dzīvoja-
mo telpu īres likums” un nolēma, ka likumprojekta 
tālāka virzība ir atbalstāma, paredzot, ka:

– īres līgumiem jābūt terminētiem;

– ieviešot īres reģistru, tas būtu jāizveido uz paš-
reizējās sistēmas bāzes VID EDS sistēmā, savie-
tojot šo sistēmu ar zemesgrāmatu datubāzi;

– īres līgumu reģistrs pašvaldību dzīvojamā fondā 
nav obligāts;

– pašvaldību īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā 
nav obligāta (šajā gadījumā gan zūd iespēja pie-
mērot bezstrīdus piespiedu izpildes instrumen-
tu);

– pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres 
maksas apmēru nosaka pašvaldība, īres maksu 
nosakot kā atlīdzību par lietas lietošanu;

– pašvaldība tai piederošu vai tās nomātu dzīvo-
jamo telpu var izīrēt personai, kura atzīta par 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/87-videokonference-par-pedagogu-darba-samaksu-un-valsts-izglitibas-informacijas-sistemu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/87-videokonference-par-pedagogu-darba-samaksu-un-valsts-izglitibas-informacijas-sistemu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/87-videokonference-par-pedagogu-darba-samaksu-un-valsts-izglitibas-informacijas-sistemu
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tiesīgu saņemt palīdzību atbilstoši likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” notei-
kumiem un pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem;

– LPS un Ekonomikas ministrijai jāpanāk vienoša-
nās par pārejas noteikumu izstrādi īrniekiem, 
kuriem līdz likuma spēkā stāšanās brīdim spēkā 
ir beztermiņa īres līgums (šajā jautājumā disku-
sija vēl turpināma);

– konceptuāli atbalstāms mehānisms bezstrīdus 
piespiedu izpildei;

– atbalstīt normas, kas paredz īres tiesību nostip-
rinājuma lūdzējus atbrīvot no Zemesgrāmatu 
likumā noteiktajām kancelejas nodevām, kā arī 
nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatu nodaļā 
tiks apliecināti bez maksas, tādējādi neradot pa-
pildu izmaksas izīrētājam un īrniekam;

– jāparedz pārejas laiks un nepieciešams papil-

du izvērtējums likumprojektā iekļautajām nor-
mām, kas paredz saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildīšanu gadījumos, kad īrnieka pienākums ir 
atstāt īrēto dzīvojamo telpu likumprojektā no-
teiktajos gadījumos – termiņa notecējuma, īres 
maksas parāda, kā arī nekustamā īpašuma atsa-
vināšanas gadījumā, ja īres līgums nav ierakstīts 
zemesgrāmatā;

– nepieciešams papildu izvērtējums gadījumiem, 
kad izbeidzas īrnieka ģimenes locekļu un dzīvo-
jamā telpā iemitināto citu personu tiesības lie-
tot dzīvojamo telpu. Iespējams, likumā paredza-
ma norma, ka īres līgumi pārjaunojami īrnieka 
nāves vai ierobežotas rīcībspējas gadījumā, un 
tad lēmumu pieņem pati pašvaldība saistošo 
noteikumu kārtībā.

Aino Salmiņš,
LPS tehnisko problēmu padomnieks

Pierīgas pašvaldību un uzņēmēju forums 
Ikšķilē

Foto: www.ogrenet.lv

29. augustā LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis 
piedalījās Pierīgas forumā “Pašvaldību un uzņēmē-

ju sadarbība ceļā uz viedo uzņēmējdarbību Pierīgas 
reģionā”, kas notika Ikšķiles novada pašvaldībā.

Pirmais klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada do-
mes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, kurš iztirzāja 
tēmu par viedās uzņēmējdarbības vides veidoša-
nas iespējām un izaicinājumiem Ikšķiles novadā. 
Forumā pirmajā daļā uzstājās arī Latvijas Zinātņu 
akadēmijas akadēmiķe Baiba Rivža, SIA “Hansa-
Matrix” viceprezidents Alvis Vagulis, Rūdolfs Cim-
diņš no Rīgas plānošanas reģiona, Ilze Linkuma 
no LIAA Ogres biznesa inkubatora, Linda Cīrule no 
PPP biedrības “Zied zeme”, Ādažu domes priekš-
sēdētājs Māris Sprindžuks un Ogres tehnikuma 
direktore Ilze Brante. Otrajā daļā notika paneļdis-
kusija, kurā piedalījās privātās PII “Ķiparu nams” 
vadītāja Sanda Reikmane, Ogres novada uzņēmēju 
biedrības valdes priekšsēdētājs un SIA “Miandum” 
valdes loceklis Didzis Mizis, Salaspils novada uz-
ņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Miks Ba-
lodis, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs 
un Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Česlavs Batņa.

http://www.ogrenet.lv
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Tikšanās ar Ministru prezidentu

30. augustā notika Ministru prezidenta Māra Ku-
činska un LPS priekšsēža Ginta Kaminska tikša-
nās, kurā tika pārrunāts svarīgais jautājums par 
2018. gada valsts budžeta veidošanu. Kā zināms, 
LPS 28. kongress apstiprināja vairākas pašvaldī-
bām būtiskas rezolūcijas, tai skaitā rezolūciju “Par 

valsts budžeta saskaņošanu ar pašvaldībām”, kurā 
aicināts nepieņemt kārtējo budžetu, neizvērtējot 
pašvaldību iebildumus par nepietiekamu finansē-
jumu.

Sarunā klāt bija arī LPS priekšsēža vietnieks no no-
vadiem Gints Kukainis un Latvijas Lielo pilsētu aso-
ciācijas izpilddirektors Viktors Valainis.

LPS un Valsts kontroles tikšanās

31. augustā Latvijas Pašvaldību savienībā notika 
LPS un Valsts kontroles (VK) tikšanās. Sarunas gaitā 

VK pārstāvji iepazīstināja ar VK izstrādāto materiā-
lu “Par lietderību revīzijās”, kas izstrādāts atbilstoši 
starptautiskajam standartam “Performance audit”. 
Ar to iepazīties varat 1. pielikumā.

Pierīgas pašvaldību apvienībai 
pievienojusies Stopiņu novada pašvaldība

Pierīgas pašvaldību apvienībai pievienojusies Sto-
piņu novada pašvaldība, un tagad tā apvieno 14 

Pierīgas pašvaldības: Ādažu, Baldones, Carnikavas, 
Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas un Sto-
piņu novada pašvaldības.

Pārmaiņas vairāku pašvaldību vadībā

* 28. augustā Vecpiebalgas novada domes ārkār-
tas sēdē pašvaldības priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-
Andersone nolika deputāta mandātu un atteicās 
no pašvaldības vadītājas amata. Vecpiebalgas no-
vada domes darbu līdz jauna priekšsēdētāja ievē-
lēšanai vada domes priekšsēdētāja vietniece Ilona 
Radziņa.

* 30. augustā par Auces novada domes priekšsē-
dētāju ievēlēta tagadējā LPS priekšsēža Ginta Ka-
minska līdzšinējā vietniece Vija Keršus. Viņai ir pie-
redze vadošajos amatos, jo Auces domē vietniece 
viņa ir jau trešo sasaukumu pēc kārtas, bet pirms 
tam, no 2001. gada, vadīja Bēnes pagasta padomi.

* 2. septembrī notika varas maiņa Daugavpils pil-
sētas domē. Pieprasījumu sasaukt domes ārkārtas 
sēdi iesniedza deviņi jaunizveidotās koalīcijas pār-
stāvji – seši Latgales Partijas deputāti un trīs depu-
tāti no “Mūsu partijas” saraksta. Domes ārkārtas 

sēdē, desmit deputātiem balsojot “par”, tika no-
lemts no amata atbrīvot līdzšinējo domes priekšsē-
dētāju Andreju Elksniņu. Daugavpils domes priekš-
sēdētāja amatu ieguva Rihards Eigims, kurš pirms 
vairākiem gadiem jau vadīja Latvijas otro lielāko 
pilsētu.

* Mērsraga novada domes ārkārtas sēdē 30. au-
gustā nav izdevies ievēlēt jaunu domes priekšsē-
dētāju, jo abi izvirzītie kandidāti – iepriekšējo sa-
saukumu pašvaldības vadītājs Lauris Karlsons un 
deputāts Dzintars Ceravs – saņēma vienādu balsu 
skaitu (katrs pa četrām, jo viens deputāts domes 
sēdē nepiedalījās). Jauns Mērsraga novada domes 
priekšsēdētājs jāievēlē tāpēc, ka līdzšinējais paš-
valdības vadītājs Jānis Budreika, kurš jūnijā jauna-
jā amatā nostrādāja tikai dažas dienas un pēc tam 
izmantoja darba nespējas lapu, augusta sākumā 
paziņoja par atkāpšanos no amata un nolika depu-
tāta mandātu. Līdz jaunām domes priekšsēdētāja 
vēlēšanām Mērsraga novada domi turpinās vadīt 
domes priekšsēdētāja vietnieks Roberts Šiliņš.

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Rezolucija_valsts budzeta saskanosana.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/Rezolucija_valsts budzeta saskanosana.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p1.pdf


7

Tallinā uzsver pašvaldību lomu 
e-pakalpojumu veicināšanā

“Pašvaldības sniedz nozīmīgu ieguldījumu sabied-
risko e-pakalpojumu attīstībā, jo tās ir vistuvāk 
iedzīvotājiem un izprot to vajadzības. Igaunijā 
vairāki sabiedriskie e-pakalpojumi izveidoti iedzī-
votājiem. Ja elektroniskais paraksts katram cilvē-
kam vidēji ietaupa piecas darba dienas gadā, tad 
ieguvumi sabiedrībai kopumā ir milzīgi,” Eiropas 
Reģionu komitejas Biroja sēdē 1. septembrī Tallinā 
uzsvēra Igaunijas publiskās administrācijas ministrs 
Jāks Ābs.

Savukārt Reģionu komitejas prezidents Karls Heincs 
Lambercs atklāja, ka Eiropas Reģionu komiteja sa-
darbībā ar Eiropas Komisiju 12. oktobrī plāno atklāt 
Platjoslas platformu, lai veicinātu sadarbību starp 
valsts un privātajām organizācijām, sekmētu inves-
tīcijas un progresu nacionālo platjoslas plānu īste-
nošanā un platjoslas pieejamību lauku un attālākās 
pašvaldībās.

Eiropas Reģionu komitejas Biroja sēdē Latvijas 
delegāciju pārstāvēja delegācijas vadītājs Andris 
Jaunsleinis, kurš, būdams LPS priekšsēdis, mērķ-
tiecīgi ieviesis e-pakalpojumus – no elektroniskā 
paraksta līdz pat videokonferencēm –, sniedzot 
pašvaldību pārstāvjiem iespēju sekot līdzi un pie-
dalīties sanāksmēs attālināti.

Biroja sēde notika Igaunijas prezidentūras laikā ES 
Padomē, kas ilgs līdz gada beigām. Sēdē piedalījās 
Eiropas Reģionu komitejas Biroja locekļi no 28 Eiro-
pas Savienības dalībvalstu delegācijām.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Iepriekšējā Infolapā pievērsāmies nedēļas aktuali-
tātei – plūdiem Latvijas austrumu daļā – un pirm-
dien, 28. augustā, telefoniski izvaicājām Kārsavas 
novada domes priekšsēdētāju Ināru Silicku. Dienu 
vēlāk valdība izsludināja ārkārtas situāciju 27 nova-
dos Latgalē un Vidzemē līdz 30. novembrim.

Aizvadītajā nedēļā vissvarīgākais notikums visā 
Latvijā bija jaunā mācību gada sākums pirmssko-
lās un vispārizglītojošajās skolās, internātskolās, 
profesionālās izglītības iestādēs un augstskolās. 
Diemžēl 1. septembrī vairākas mācību iestādes 
durvis skolasbērniem vairs nevēra, jo tās likvidētas 
vai reorganizētas, tāpēc meklējām pēc kāda pre-
tēja – pozitīva – piemēra un atradām to Siguldas 
novadā. Par to, ar ko iezīmīgs 2017. gada 1. sep-
tembris Siguldā, telefonintervijā 4. septembrī LPS 
padomniecei izglītības, bērnu, jaunatnes un ģime-

nes jautājumos Inārai Dundurei stāsta Siguldas no-
vada domes priekšsēdētājs UĢIS MITREVICS.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE
TELEFONINTERVIJA

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-commission-and-the-european-committee-of-the-regions-announce-a-new-broadband-platform-to-boost-connectivity-in-eu.aspx?_cldee=ZGF2aWQuZnJlbmNoQGNvci5ldXJvcGEuZXU%3d&recipientid=contact-b5cff0455cf2e4118a29005056
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p0.mp3
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LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 5. septembrī Pašvaldību sa-
vienībā.

Darba kārtība:

1. Plānotie grozījumi Izglītības likumā un Vispārē-
jās izglītības likumā un to ietekme uz pašvaldī-
bām (ziņos LPS padomniece Ināra Dundure).

2. VARAM sagatavotais likumprojekts “Grozījumi 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
mā” (VSS-896) (ziņos LPS vecākais padomnieks 
Māris Pūķis).

3. Par konceptuālajā ziņojumā “Par veselības ap-
rūpes sistēmas reformu” iekļauto uzdevumu 
definēt pašvaldību lomu veselības aprūpes pie-
ejamības nodrošināšanā un iesaistīt pašvaldības 
atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanā (ziņos 
LPS padomniece Ilze Rudzīte).

4. Par garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa 
pabalsta nodrošināšanas apmēru 2018. gadā 
(ziņos LPS padomniece Ilze Rudzīte).

5. Par pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa sais-

tību uzņemšanās iespējām 2018. gadā un vidējā 
termiņā (ziņos LPS padomniece Lāsma Ūbele).

6. Par Konkurences likuma grozījumiem – Konku-
rences padomes pilnvaru palielināšanu attiecī-
bā uz pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabied-
rībām (ziņos LPS padomniece Kristīne Kinča).

7. Par iespējamiem risinājumiem, lai nodrošinātu 
izvirzītā mērķa sasniegšanu bāriņtiesās – drošu 
īpašuma tiesību nostiprināšanas procesu (MK 
2016. gada 14. novembra rīkojums nr. 679 “Par 
konceptuālo ziņojumu “Par darījumiem ar ne-
kustamajiem īpašumiem””) (ziņos LPS padom-
niece Vineta Reitere).

8. Dažāda informācija: par priekšlikumu izvērtēt 
iespēju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei 
atļaut reģistrēt bērna dzimšanas faktu, kā arī 
personas miršanas faktu un izsniegt miršanas 
faktu apliecinošu dokumentu (ziņos LPS padom-
niece Vineta Reitere); LPS 28. kongresa tāmes 
apstiprināšana (ziņos LPS ģenerālsekretāre Mu-
dīte Priede) u.c.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
un Veselības un sociālo jautājumu tīkla 
izbraukuma sēde Rēzeknē

6. septembrī plkst. 10 Rēzeknes pilsētas domes 
zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93) notiks LPS 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Vese-
lības un sociālo jautājumu tīkla izbraukuma sēde.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija

10:00–10:10 – Sēdes atklāšana (Guntis Libeks, 
Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs, LPS 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsē-
dētājs; Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdētājs)

10:10–10:40 – 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei” ieviešanas aktualitātes (ziņos Veselības 
ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentū-
ras speciālisti)

10:40–11:00 – Rēzeknes pilsētas īstenotais projekts 
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pa-
sākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” (ziņos Ele-
onora Ivanova, projekta vadītāja)

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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11:00–11:20 – Rēzeknes novada īstenotais projekts 
“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” (ziņos Mārīte 
Kaļva, projekta vadītāja)

11:20–12:10 – Pašvaldību sociālo dienestu kapa-
citāte, identificētās problēmas (ziņos Ilze Rudzīte, 
LPS padomniece veselības un sociālajos jautāju-
mos)

12:10–12:30 – Sociālie pakalpojumi Rēzeknes pil-
sētā (ziņos Gunārs Arbidāns, Rēzeknes pilsētas do-
mes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs)

13:20–16:00 – Rēzeknes pilsētas sociālo pakalpoju-

mu sniedzēju apmeklējums:

– Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs vai Bēr-
nu sociālo pakalpojumu centrs (izvēle);

– patversme-atskurbtuve;

– NVO nodrošinātie pakalpojumi: biedrība “Eņģeļi 
ar mums” (bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem), invalīdu un viņu draugu biedrība “Im-
pulss”.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 6. septembrī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtībā:

1. VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums 
“Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jau-
tājumiem” (ziņos Aivars Mičuls, VARAM Pašval-
dību departamenta direktors; Jānis Piešiņš, LPS 
padomnieks).

2. VARAM aktualitātes publisko pakalpojumu 
jomā; jaunās prasības pakalpojumu izveidoša-
nā un uzskaitē (ziņos Edmunds Beļskis, VARAM 
valsts sekretāra vietnieks informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju jautājumos).

3. VARAM sagatavotais likumprojekts “Grozījumi 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu liku-

mā” (VSS-896) (ziņos Ivita Peipiņa, LPS padom-
niece).

4. Aktuāli jautājumi pašvaldībās piekļuves no-
drošināšanai, satiksmes organizēšanai u.c.: ie-
spējamie grozījumi Zemes pārvaldības likumā 
(pašvaldību ceļi un ielas, koplietošanas ceļi, pie-
kļuves nodrošināšana publiski lietojamiem ze-
mes, ūdeņu un meža īpašumiem, jaunciemu un 
dārzkopības sabiedrību koplietošanas ceļi, ielas, 
dalītā īpašuma problēmas u.c.) (ziņos Sniedze 
Sproģe un Kristīne Kinča, LPS padomnieces).

5. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS mājaslapas 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai 
sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-
videoarhivs/tiesraide/.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS un Kultūras ministrijas sarunas

LPS un Kultūras ministrijas (KM) sarunas notiks 
7. septembrī plkst. 11:30 Kultūras ministrijas tel-
pās Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a, 2. stāvā.

Darba kārtībā:

1. Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju 
svētku sagatavošanu.

2. Par Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 

2018” sagatavošanu.

3. Par Kultūras centru likumprojektu.

4. Par valsts pasūtījumu profesionālās ievirzes iz-
glītības programmu realizēšanā.

5. Par mērķdotācijām pašvaldību amatieru māk-
slas kolektīviem.

6. Par Latvijas skolas somu.

7. Par KM atbildībā esošo aktivitāšu īstenošanu 

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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bēgļu un personu ar alternatīvo statusu sociāl-
ekonomiskai iekļaušanai (t.sk. tulku pakalpo-
jumu nodrošināšana pašvaldībām, pašvaldību 
speciālistu apmācības u.c.).

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, kultūras, bērnu, 

jaunatnes un ģimenes jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

      

Mēru pakts enerģētikas un klimata jomā ir pasaulē 
lielākā pašvaldību klimata un enerģētikas iniciatīva 
un apvieno tūkstošiem vietējo un reģionālo pašval-
dību, kas brīvprātīgi apņēmušās īstenot Eiropas Sa-
vienības klimata un enerģētikas politikas mērķus.

Latvijā Mēru paktam jau pievienojusies 21 pašval-
dība, “Rīgas Enerģētikas aģentūra” un Latvijas Vi-
des investīciju fonds kā nacionālais koordinators, 
apņemoties sasniegt CO2 emisiju samazinājumu 
par 40% līdz 2030. gadam un pielāgot vienotu pie-
eju klimatisko pārmaiņu seku mazināšanas jautā-
jumu risināšanā. Norises Latvijas politiskajā darba 
kārtībā rosina Latvijas pašvaldības darboties klima-
ta jomā, jo šā gada martā pieņemts jaunais Energo-
efektivitātes likums, nosakot pašvaldības energo-
efektivitātes fonda izveidi, lai finansētu pašvaldības 
plānoto energoefektivitātes pasākumu un enerģi-
jas pārvaldības sistēmu īstenošanu. Vēl šogad Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) plāno pieņemt arī Latvijas pielāgošanās 
klimata pārmaiņām stratēģiju.

Šī sanāksme būs iespēja iepazīties ar to Latvijas paš-
valdību pieredzi, kuras jau iesaistījušās Mēru pak-
tā, uzzināt politikas plānošanas jaunumus klimata 
pārmaiņu jomā Latvijā, kā arī iedvesmoties savām 

aktivitātēm no citu pašvaldību paveiktā Igaunijā un 
Lietuvā. Viena no Mēru pakta priekšrocībām ir tā 
sniegtā daudzlīmeņu sadarbības iespēja. Tāpat na-
cionālā līmeņa iesaiste ir izšķirīga, lai pašvaldībām 
savos sagatavotajos ilgtspējīgas enerģētikas un kli-
mata rīcības plānos būtu iespējas sasniegt iecerē-
tos enerģijas un klimata mērķus.

Darba kārtība

09:30–10:00 – Reģistrēšanās

10:00–10:30 – Apes novada domes priekšsēdētā-
ja uzruna. Prezentācija par novadu (Jānis Liberts, 
Apes novada domes priekšsēdētājs; Viesturs Dan-
dens, Apes novada izpilddirektors)

10:30–11:00 – LPIA Valdes informācija (Guntis Kal-
niņš, LPIA priekšsēdētājs)

Mēru pakts: veiksmes stāsti un piemēri

11:00–11:30 – Mēru pakts klimata un enerģētikas 
jomā: kas mums par to būtu jāzina? Īss video par 
Mēru paktu (Eudženja Mansuti, projekta koordina-
tore, Mēru pakts)

11:30–12:00 – Rakveres pašvaldība Igaunijā: labās 
prakses piemēri ilgtspējīgas enerģijas aktivitāšu īs-
tenošanā (Andress Jādla, Rakveres pilsētas domes 
deputāts)

12:00–12:40 – Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni: 
piemēri Lietuvas pašvaldībās (Felikss Zinevičs, Kauņas 
Reģionālās enerģijas aģentūras direktors; Lietuvas 
Publisko investīciju attīstības aģentūras pārstāvis)

Mēru pakts Latvijā un finansējuma iespējas

13:30–13:50 – Rīgas Enerģētikas aģentūra. Mēru 
pakts darbībā. Kā kopīgiem spēkiem īstenot Ilgt-
spējīgas enerģijas rīcības plānu: “Rīgas pilsētas 
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 
2014.–2020. gadam” (Timurs Safiuļins, Rīgas p/a 
“Rīgas enerģētikas aģentūra” direktora p.i.)

13:50–14:10 – Kārsavas novads. Kārsavas nova-
da ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.–
2020. gadam. Iespējas un izaicinājumi (Toms Vor-
kalis, Kārsavas novada domes izpilddirektors)

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme

“Mēru pakts nacionālajā un klimata politikā. 
Nākotnes perspektīvas Latvijā”

8. septembrī

Apes Tautas namā Apē, Skolas ielā 4

Darba valoda: latviešu un angļu

http://www.pilsetumerupakts.eu/about/covenant-of-mayors_lv.html
https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums
https://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/latvia
http://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/latvia
http://www.rea.riga.lv/files/RIGAS_PILSETAS_ILGTSPEJIGAS_ENERGETIKAS_RICIBAS_PLANS_VIEDAI_PILSETAI_2014-2020.pdf
http://www.rea.riga.lv/files/RIGAS_PILSETAS_ILGTSPEJIGAS_ENERGETIKAS_RICIBAS_PLANS_VIEDAI_PILSETAI_2014-2020.pdf
http://www.rea.riga.lv/files/RIGAS_PILSETAS_ILGTSPEJIGAS_ENERGETIKAS_RICIBAS_PLANS_VIEDAI_PILSETAI_2014-2020.pdf
http://karsava.lv/wp-content/uploads/2016/10/R-cibas_plans.pdf
http://karsava.lv/wp-content/uploads/2016/10/R-cibas_plans.pdf
http://karsava.lv/wp-content/uploads/2016/10/R-cibas_plans.pdf
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14:10–14:25 – Jaunā Latvijas pielāgošanās klimata 
pārmaiņām stratēģija (Ieva Bruņeniece, padomnie-
ce vides aizsardzības jautājumos, VARAM Klimata 
pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļas vecākā 
eksperte)

14:25–14:40 – Latvijas Vides investīciju fonds: 
ESCO ielu apgaismojumam (Zane Bilzēna, projekta 
vadītāja, Latvijas Vides investīciju fonds)

14:40–15:00 – Diskusija

Jautājumi ierosmei: pievienošanās Mēru paktam; 

Rīcības plāna sagatavošana; mērķu noteikšana 
2030. gadam un pielāgošanās stratēģijas sagata-
vošana; pašvaldības mērķu saskaņošana ar nacio-
nālajiem plānošanas dokumentiem.

15:20–17:00 – Novada apskate: ekskursija pa jaun-
uzceltā Apes depo ēku, Zigurda Safranoviča privāt-
muzejs “Fazāni” (senu un ne tik senu lietu muzejs, 
vīna degustācija), SIA “Very Berry” (purvs, ogu pār-
strādes cehs, degustācija).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Atkārtots atzinums par likumprojektu “Grozījumi 
Civilprocesa likumā” (VSS-1182) un pavadošajiem 
dokumentiem, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un ta-
jos iekļaujamo informāciju”, 3. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par sabied-
risko pakalpojumu regulatoriem””, 4. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodok-
ļiem un nodevām”” (VSS-870), 5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-

neta 2015. gada 16. jūnija noteikumos nr. 313 “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatī-
vu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakal-
pojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 
un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionali-
zācija” īstenošanas noteikumi””, 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.

VSS-916 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr. 22 Ziemeļu ielā 7b, Daugav-
pilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpa-
šumā”

VSS-907 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 157 
“Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistē-
mas noteikumi””VSS–921 Rīkojuma projekts “Par 
zemes reformas pabeigšanu Baltinavas novada lau-
ku apvidū”

VSS-909 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 
1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansē-
šanas kārtība””

VSS-914 – Rīkojuma projekts “Par atmežošanu ne-
kustamajā īpašumā “Valsts mežs Apšuciems” ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 9050 008 
0357, Engures pagastā, Engures novadā”

VSS-915 – Informatīvais ziņojums “Par veicamajiem 
pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435394
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435394
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435394
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435394
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435376
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435376
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435376
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435376
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435401
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435379
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435379
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435379
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435379
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435385
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_33_p7.pdf
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indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai”

VSS-918 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009. gada 30. novembra noteiku-
mos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes 
ūdeņos””

VSS-919 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 
796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un 
to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos””

VSS-920 – Noteikumu projekts “Melioratīvās hidro-
metrijas darbu veikšanas kārtība”

Sāk apkopot informāciju par plūdos 
Latgalē un Vidzemē iznīcinātajām sējumu 
platībām un sienu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā iz-
sludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija 
(ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnī-
bā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu 
Latgalē un Vidzemē. Sākot ar 4. septembri, lauk-
saimnieki, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultā-
tā bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi 
un sagatavotais siens, var pieteikties platību ap-
sekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) re-
ģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpil-
dītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu 
radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD elektro-
niskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā 
iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. 
Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā bojā gā-
juši lauksaimniecības kultūraugu sējumi. Informā-
cija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu pla-
tībām, kur viena lauka plūdos bojā gājušo sējumu 
platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav 
jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju 
platības un papuve, bet jānorāda bojā gājušā saga-
tavotā siena daudzums.

Informācijas veidlapa pieejama ZM, LLKC un LAD 
tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās 
iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pie-
teikt līdz 2. oktobrim.

Pēc informācijas veidlapas saņemšanas LLKC un 
LAD speciālisti trīs darba dienu laikā veiks individu-
ālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saim-
niecības pārstāvi.

Kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienotajā 

iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūr-
augu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 
2018. gada ražai, kas apsekošanas rezultātā tiks at-
zīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju 
par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecī-
bas datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauk-
saimniecības dzīvnieki zālēdāji un apsekošanā tiks 
konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu 
rezultātā.

Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās 
vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. 
Tās tiks segtas daļējā apmērā. Kopējā kompensāci-
ju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, 
ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības. Kom-
pensācija ir uzskatāma par valsts atbalstu, un ZM 
tā būs jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaimnie-
cības zemes atrodas plūdu skartajos reģionos, pla-
tību maksājumu saņemšanas nosacījumiem tiks 
piemērotas šādas atkāpes:

netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un 
novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu izpļauša-
nai, papuves aparšanai, ņemot vērā apstākli, ka 
nepieciešams ilgāks laiks un resursi, lai apsaim-
niekotu platības;

netiks piemērota minimālās ražības ieguves pra-
sība saistītā atbalsta saņemšanai par sertificē-
tām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes 
kartupeļiem;

plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām 
netiks uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās at-
bilstības prasību izpildei;

netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības ne-
izpildi – lauksaimnieku dīzeļdegvielas iegādei, 
bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam;

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435398
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435398
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435398
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435398
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435398
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435399
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435399
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435399
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435399
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435400
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40435400
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arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto mēr-
ķu sasniegšanai tiks vērtēta situācija un pagari-
nāts uzraudzības periods vai piemērotas atkāpes.

Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa mak-
sājumu izmaksas lielākā apjomā, nekā sākotnēji 

tika paredzēts (70% vienotais platību maksājums 
un 85% mazāk labvēlīgo apvidu maksājums un bio-
loģiskie maksājumi).

Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Informēs par Norvēģijas–Latvijas 
partnerībā paveikto kultūras mantojuma 
saglabāšanā un atjaunināšanā

6. septembrī notiks Eiropas Ekonomiskās zonas 
(EEZ) 2009.–2014. gada perioda līdzfinansētās 
programmas noslēguma konference, kurā Kultūras 
ministrija informēs par Latvijā programmā īstenoto 
kultūras mantojuma saglabāšanas un atjaunināša-
nas projektu rezultātiem.

Konferences pirmajā daļā paredzēti trīs Rīgas ap-
kaimes muzeju apmeklējumi; otrajā – Norvēģijas 
Karalistes un pašmāju ekspertu diskusijas par kul-
tūras mantojuma attīstības perspektīvām, īstenoto 
pasākumu ilgtspēju un starptautiskās partnerības 
turpināšanu. Konferences noslēgums plkst. 18 Lat-
vijas Nacionālā mākslas muzeja telpās (Rīgā, Jaņa 
Rozentāla laukumā 1).

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas SA nodaļas vadītāja

Izsludināts Latvijas Vides aizsardzības 
fonda projektu konkurss

Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija iz-
sludinājusi projektu konkursu “Latvijas vides un da-
bas vērtību apzināšana un izcelšana, gaidot Latvijas 

valsts pastāvēšanos simtgadi”. Projektu konkursa 
mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu Latvi-
jas sabiedrības valstsgribu, piederības izjūtu un mī-
lestību uz savu zemi. Projektu iesniegumu iesnieg-
šanas termiņš: 15. septembris. Vairāk informācijas 
var atrast ŠEIT.

No 18. līdz 20. oktobrim Eiropas Savienības pro-
grammas “Eiropa pilsoņiem” Baltijas jūras reģiona 
valstu kontaktpunkti organizē partnerības veicinā-
šanas semināru “Making Waves 2017”.

Semināra “Making Waves” mērķis ir palīdzēt paš-
valdībām un to padotības iestādēm, kā arī neval-
stiskajām organizācijām un biedrībām no Baltijas 
jūras reģiona valstīm veidot kontaktus un attīstīt 
idejas nākotnes sadarbībai Eiropas Savienības pro-

grammā “Eiropa pilsoņiem”. Ņemot vērā pozitīvos 
rezultātus un labās atsauksmes par iepriekšējiem 
Baltijas jūras reģiona valstu semināriem, kas nori-
sinājās 2013. gadā Stokholmā, 2014. gadā Tallinā, 
2015. gadā Viļņā un 2016. gadā Helsinkos, piektais 
Baltijas jūras reģiona valstu kontaktu veidošanas 
un projektu ideju ģenerēšanas seminārs “Making 
Waves 2017” notiks Latvijā.

Semināra organizatori vēlas dot iespēju satikties 50 
dalībniekiem – pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
pārstāvjiem un valsts iestāžu pārstāvjiem no septi-
ņām Baltijas jūras reģiona valstīm: Dānijas, Igauni-
jas, Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Polijas. 
Semināra galvenais uzdevums ir sekmēt starptau-
tiskās sadarbības iespējas un padziļināt dalībnieku 

http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=d315d3e510&e=c29645e246
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izpratni par Eiropas Savienības programmu “Eiropa 
pilsoņiem”. Lai veicinātu savstarpēju sakaru veido-
šanu, semināra dalībnieki varēs iegūt informāciju 
par programmas “Eiropa pilsoņiem” piedāvāta-
jām finansējuma iespējām, prioritātēm, projekta 
pieteikuma iesniegšanu un vērtēšanas kritērijiem. 
Varēs iepazīties ar labās prakses piemēriem, kā arī 
kopīgi ar kolēģiem darboties darba grupās, lai ap-
spriestu sadarbības projektu idejas un uzklausītu 
ieteikumus projektu pieteikuma veidošanai.

Semināra mērķa grupa: nevalstisko organizāciju 
un pašvaldību pārstāvji (pieci dalībnieki no katras 
valsts).

Dalībnieku skaits: vēlams viens dalībnieks no orga-
nizācijas.

Semināra norises vieta: Latvijas Universitātes bib-
liotēka Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

Semināra dalībnieku apmešanās vieta (tiem, kas 
nedzīvo Rīgā): “WELLTON Riga Hotel & SPA” (Rīgā, 
Vaļņu ielā 49); “WELLTON Centrum Hotel & SPA” 
(Rīgā, Kalēju ielā 33).

Tā kā semināra programma ir paredzēta trīs die-
nām, tad dalībnieki, kas nedzīvo Rīgā, var pieteik-
ties uz naktsmītni iepriekšminētajās viesnīcās. 
Viesnīcas izdevumus par divām naktīm (18.–19. 

oktobris un 19.–20. oktobris) segs Kultūras minis-
trija. Sabiedriskā transporta izdevumus, pamato-
joties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, 
tiem dalībniekiem, kas nav no Rīgas, segs Kultūras 
ministrija.

Semināra darba valoda: angļu.

Reģistrācija: pieteikšanās semināram līdz 18. sep-
tembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anke-
tu: https://goo.gl/forms/wO05fpmyhbmEJUYI2. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka reģistrējoties organizācija 
automātiski netiek pieteikta semināram, bet ir jā-
sagaida atlases rezultāti!

Dalībnieku atlase: pēc pieteikšanās termiņa beigām 
Kultūras ministrija, izvērtējot aizpildītās pieteikuma 
anketas, atlasīs semināra dalībniekus un paziņos re-
zultātus visiem dalībniekiem, nosūtot informāciju 
uz pieteikumā norādītajām e-pasta adresēm.

Plašāka informācija par semināru un semināra dar-
ba programma pieejama šeit: http://balticseacon-
tact.voog.com/bsc2017.

Kontaktinformācija Latvijā: Agnese Rubene, Kultū-
ras ministrijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 
informācijas punkts Latvijā (67330228; Agnese.Ru-
bene@km.gov.lv; https://www.facebook.com/ei-
ropapilsoniem/; www.km.gov.lv/eiropapilsoniem).

Var pieteikties semināriem par bērnu 
uzraudzības pakalpojumiem nestandarta 
darbalaikā

Labklājības ministrija aicina piedalīties projektā 
“Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodroši-
nāšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta dar-
ba laiku” organizētajos reģionālajos semināros.

Semināru mērķis ir veicināt informētību par darba 
un ģimenes līdzsvara politiku un principiem un rosi-
nāt paliekošu rīcības maiņu, daloties ar uzņēmumu 
un iestāžu labās prakses piemēriem, informējot par 
instrumentiem darba un ģimenes līdzsvara sekmē-
šanai un iespējamiem atbalsta risinājumiem darbi-
nieku bērnu pieskatīšanai netipiskajā darba laikā.

Semināros piedalīsies “AirBaltic”, “Bite”, “Wunder 
Latvija”, “Valmieras stiklašķiedras” un citu uzņēmu-

mu pārstāvji, kas stāstīs par atbalstu bērnu pieska-
tīšanai un darba un ģimenes līdzsvaram kā iespēja-
mo atbalsta instrumentu darbinieku piesaistes un 
noturēšanas stratēģijā. Savukārt projektā iesaistīto 
pašvaldību pārstāvji un elastīgu bērnu pieskatīša-
nas pakalpojumu sniedzēji dalīsies pieredzē par da-
lību šajā projektā.

Viens no semināru uzdevumiem ir izzināt darba 
devēju, darba ņēmēju un pašvaldību viedokli un 
redzējumu par risinājumiem elastīga bērnu pieska-
tīšanas pakalpojuma turpināšanai pēc projekta bei-
gām, kas būs 2018. gada pavasarī. Tāpēc pasākumā 
tiek plānotas arī diskusijas un viedokļu apmaiņa.

Semināri ir bezmaksas. To norises laiks un vieta:

Valmierā – 28. septembrī 12:30 viesnīcā “Wolmar” 
(Tērbatas ielā 16a);

http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=32139bbf67&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=e7efdd0eea&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=bc4ec685ca&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=c06513e565&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=c06513e565&e=c29645e246
mailto:Agnese.Rubene@km.gov.lv
mailto:Agnese.Rubene@km.gov.lv
http://kkplatvija.us3.list-manage1.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=4099bc9d19&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage1.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=4099bc9d19&e=c29645e246
http://kkplatvija.us3.list-manage1.com/track/click?u=951f6c6bc3b00f75f85824948&id=fc5d9b5b91&e=c29645e246
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Jelgavā – 5. oktobrī 12:30 Jelgavas pilsētas pašval-
dības pieaugušo izglītības iestādē “Zemgales reģio-
na kompetenču attīstības centrs” (Svētes ielā 33).

Semināru programmas var apskatīt šeit (informācija 
var tikt precizēta):

Valmiera – http://www.lm.gov.lv/upload/aktuali2/
priorita%CC%84tes_2014_2016.pdf;

Jelgava – http://www.lm.gov.lv/upload/aktualita-
tes/a2/jelgava_05.10.2017.pdf.

Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam in-
teresentus pieteikt savu dalību seminārā, aizpildot 
pieteikuma formu līdz 25. septembrim:

Valmiera – https://goo.gl/forms/BG8hxHaRM-
R90xjNV2;

Jelgava – https://goo.gl/forms/ZEPu60X4ZP3NCOHF3.

Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālists

Pasniegta Ata Kronvalda balva un 
suminātas labākās Latvijas skolas

“Skolotāji visā Latvijā ar savu nesavtīgo darbu ne 
tikai sniedz zināšanas Latvijas bērniem un jaunie-
šiem, bet arī liek pamatus stiprai un zinošai Latvi-
jai,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
28. augustā svinīgā ceremonijā Rīgas pilī apbalvo-
jot Ata Kronvalda balvas ieguvējus, kā arī pasnie-
dzot balvu “Lielā pūce” un “Mazā pūce” labākajām 
Latvijas skolām.

Ata Kronvalda balva šogad tika pasniegta Daugav-
pils Krievu vidusskolas-liceja ķīmijas skolotājai Iri-
nai Halatinai, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolo-
tājai Dacei Eglītei, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas eko-

nomikas un sociālo zinību skolotājam Dzintaram 
Dvinskim, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas vēstu-
res skolotājai Sandrai Tarandai, Popes pamatskolas 
vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolo-
tājai Ingrīdai Andersonei, Rudzātu vidusskolas bio-
loģijas, ķīmijas skolotājai Jolantai Ļubkai-Tarasovai 
un Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājai 
Vairai Siliņai.

Balvu “Lielā pūce” pasniedza skolām, kuras ir vis-
augstāk novērtētas par darbu ar talantīgajiem sko-
lēniem. Lielo skolu grupā reitinga augšgalā ierindo-
jās Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vi-
dusskola-licejs, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Cēsu 
Valsts ģimnāzija un Daugavpils Valsts ģimnāzija, 
savukārt mazo skolu grupā visaugstāk tika novēr-
tēta Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Foto: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

http://www.lm.gov.lv/upload/aktuali2/priorita%CC%84tes_2014_2016.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/aktuali2/priorita%CC%84tes_2014_2016.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/a2/jelgava_05.10.2017.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/a2/jelgava_05.10.2017.pdf
https://goo.gl/forms/BG8hxHaRMR90xjNV2
https://goo.gl/forms/BG8hxHaRMR90xjNV2
https://goo.gl/forms/ZEPu60X4ZP3NCOHF3
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vidusskola, Preiļu 1. pamatskola, Rīgas 89. vidus-
skola, Auces vidusskola un Majoru vidusskola. 
Valsts prezidents apbalvoja arī Zvaigžņu reitinga 
(vērtē skolēnu rezultātus starptautiskajās olimpi-

ādēs) skolas: Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, Siguldas 
Valsts ģimnāziju, Rīgas 89. vidusskolu, Aizkraukles 
novada vidusskolu, Rīgas 25. vidusskolu un Rīgas 
10. vidusskolu.

1. septembra jaunumi Rīgas izglītības 
iestādēs 

1. septembrī Rīgā tika atklāti atjaunotie sporta un 
fizisko aktivitāšu laukumi pie Rīgas Pļavnieku pa-
matskolas, Rīgas 64. vidusskolas un Rīgas 25. vidus-
skolas. Turklāt Rīgas 64. vidusskola ieguvusi jaunu, 
pilnībā renovētu ēku Burtnieku ielā 34, kur darbo-
sies sākumskolas klases, savukārt Rīgas 25. vidus-
skolā nobeigumam tuvojas arī ēkas siltināšanas un 
fasādes renovācijas darbi.

Dažādi remontdarbi šogad galvaspilsētā veikti 84 
skolās un 81 bērnudārzā. Kopumā tajos ieguldīti 
26 miljoni eiro no Rīgas budžeta un vēl seši miljoni 
piesaistīti no Eiropas Savienības fondiem. Pilna re-
novācija veikta Rīgas 64. vidusskolas sākumskolas 
ēkā un teritorijā Burtnieku ielā 34 un Rīgas Mūzikas 
internātvidusskolai Šampētera ielā 98.

Pie septiņām skolām izbūvēti sporta laukumi. Vis-
lielākais – Centra sporta kvartāls – izveidots pie Rī-
gas Centra humanitārās vidusskolas, un tā atklāša-
na notiks 16. septembrī.

Vēl desmit skolās īstenoti atsevišķi renovācijas dar-
bi, nozīmīgākie veikti Natālijas Draudziņas ģimnāzi-
jā, kur šiem mērķim šogad iztērēts 1,1 miljons eiro.

Rīgas pašvaldība šobrīd 31 bērnudārzā īsteno ERAF 
projektu “Kompleksi energoefektivitātes pasākumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādēs”. Tas ļaus paaugstināt 
bērnudārzu ēku energoefektivitāti un samazināt paš-
valdības izdevumus par siltumapgādi. Vienlaikus tiek 
uzlabots ēku vizuālais izskats un iekštelpu klimats, ra-
dot komfortablu vidi audzēkņiem un personālam. Sa-
darbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, 
profesionāliem māksliniekiem, arhitektiem un dizai-
neriem uz bērnudārzu ēku fasādēm tiek veidoti īpaši 
mākslas darbi. Rīgas pašvaldība kopumā šā projekta 
īstenošanai izlietos 8 255 973 eiro, aptuveni 30% no 
tiem ir pašvaldības budžeta līdzekļi.

Šajā mācību gadā Rīgā darbosies 114 vispārīgās iz-
glītības iestādes, 150 bērnudārzi, 11 sporta skolas, 
13 bērnu un jauniešu interešu centri, deviņas māk-
slas un mūzikas skolas. Rīgā pilnībā tiek saglabāts 
plašais interešu izglītības piedāvājums.

Foto: Renārs Koris
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Liepājā uzsākti restaurācijas būvdarbi 
septiņās vēsturiskā centra ēkās

Seno dzīvojamo māju fasāžu, jumtu, nesošo kon-
strukciju vai būvdetaļu restaurācija – šādi darbi šo-
vasar uzsākti un spraigi turpinās septiņās pilsētas 
vēsturiskā centra ēkās, kuru īpašnieki vai apsaim-
niekotāji pavasarī pretendēja un konkursa kārtībā 
saņēma pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pie-
minekļu saglabāšanas programmā. Vēl divām ēkām 
šobrīd tiek gatavota dokumentācija – notiek arhi-

tektoniski mākslinieciskā izpēte un restaurācijas 
būvprojekta izstrāde.

Maijā žūrija, kas vērtēja konkursam iesniegtos pro-
jektus, pašvaldības atbalstu piešķīra deviņiem pro-
jektiem no 33. Šogad vairāk nekā puse pieteikumu 
iesniedzēju jau pretendēja uz restaurācijas būvdar-
biem, kas ir finansiāli ietilpīgāki, tāpēc nebija iespē-
jams atbalstīt visus pieteikumus, kā noticis iepriekš. 
Iepriekšējos gados atbalstu saņēma gandrīz visi pre-
tendenti, jo tad finansējums tika prasīts dokumen-
tācijas sakārtošanai un pilsētas budžeta naudas tam 
pietika. Kopējā naudas summa, par ko kultūras pie-
minekļu īpašnieki vai valdītāji šogad vēlējās uzsākt 
vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedza 
677 857 eiro, savukārt kā atbalstu no pašvaldības ie-
sniedzēji vēlējās saņemt 301 187 eiro, kas bija trīs rei-
zes vairāk nekā budžetā rezervētā nauda – 100 000 
eiro. Taču maijā domes sēdē kultūras pieminekļu 
atjaunošanas programmai papildus tika piešķirti vēl 
26 783 eiro – no SIA “Liepājas enerģija” dividendēm.

Kopš 2015. gada pašvaldība līdzfinansē kultūras 
pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, ar-
hitektoniski vēsturisko izpēti u.tml.), būvprojektu 
sagatavošanu un restaurācijas darbus.

Kuldīgas novada Īvandē uzstādīti āra 
trenažieri un jaunas rotaļu iekārtas

Īvandē blakus stadionam uzstādīti astoņi jauni spē-
ka trenažieri, tai skaitā viens trenažieris, kas īpaši 
paredzēts senioriem un cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem. Ar jaunām rotaļu iekārtām – karuselīti 
un atsperu šūpolēm – papildināts arī bērnu rotaļu 
laukums. Tā kā teritorija ir brīvi pieejama, vingrot 
un pavadīt laiku rotaļlaukumā sev izdevīgā laikā var 
nākt ikviens.

Projektu īstenoja biedrība “Mūsu mājas Īvande”, 
piesaistot ELFLA Latvijas lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu. 
Kopumā projekta īstenošana izmaksāja gandrīz 
15 000 eiro, 10% apmērā projektu līdzfinansēja 
Kuldīgas novada dome.

Foto: Aigars Prūsis
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Babītes novadā atklāta izstāžu zāle ar 
aktierim Eduardam Pāvulam veltītu 
ekspozīciju

2. septembrī Babītes novada pašvaldības Kultūr-
izglītības centra filiālē Salas pagasta “Vietvalžos” 
(Spuņciemā) ar tematisku pasākumu “Salas pa-
gasts. Eduards Pāvuls. Savējais” atklāja izstāžu 
zāli – Eduardam Pāvulam veltītu memoriālo izstādi 
un ekspozīciju par Salas pagasta vēsturi. Izstāde ie-
kārtota kādreizējā pagastmājā, kur E. Pāvuls jaunī-
bā apmeklējis balles, bet 1981. gadā šajā ēkā filmē-
jies televīzijas filmā “Ilgais ceļš kāpās”. (Par jauno 
izstāžu zāli stāstījām iepriekšējā Infolapā.)

Plašāka informācija par izstādēm un to apmeklēju-
ma iespējām pašvaldības mājaslapā: http://www.
babite.lv/lv/babites-novada-atklata-izstazu-zale-
ar-legendarajam-aktierim-eduardam-pavulam-vel-
titu-ekspoziciju/.

Ar Eiropas fondu līdzfinansējumu uzlabo 
infrastruktūru Mālpils kultūras centrā

2016. gada nogalē Lauku atbalsta dienests apstip-
rināja divu Mālpils novada domes projektu pietei-
kumus, kam piešķīra finansējumu no Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Projekts “Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un 
pieejamības nodrošināšana Mālpils kultūras centra 
Mazajā zālē” tika īstenots līdz 31. augustam. Tajā 
iegādāta jauna gaismas un skaņu aparatūra Maza-
jai zālei un uzbūvēta uzbrauktuve jeb panduss la-
bākai vides pieejamībai, līdz ar to ir sakārtots vēl 
viens objekts ārpus kultūras centra sienām. Projek-

ta kopējās izmaksas veido 25 795 eiro, tajā skaitā 
64% ir ELFLA finansējums, bet pārējos 36% sedza 
Mālpils novada dome.

Šobrīd kultūras centrā notiek būvdarbi otrajā pro-
jektā – “Mālpils kultūras centra skatuves renovācija 
un lifta ierīkošana”. Visas vasaras garumā mainīta 
lielās skatuves grīda un uzstādīti jauni kora podesti. 
Šobrīd notiek lifta būvniecība no pirmā uz otro stā-
vu, nodrošinot labāku vides pieejamību cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem un jaunajām ģimenēm 
ar maziem bērniem. Projekta kopējās izmaksas ir 
35 641 eiro (56% finansē ELFLA un 44% – Mālpils 
novada dome). Šo projektu paredzēts pabeigt līdz 
1. oktobrim.

Darbu sācis Gulbenes novada valsts 
un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs
1. septembrī darbu uzsāka Gulbenes novada valsts 
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC), kura mērķis ir sniegt informāciju 
un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par paš-
valdības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemša-
nas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem do-
kumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts 
iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakal-
pojumu lietošanu. Gulbenes novada domē Gulbe-

nes novada VPVKAC iekļausies kā Administratīvi ju-
ridiskās nodaļas struktūrvienība “Gulbenes novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas centrs”.

http://www.babite.lv/lv/babites-novada-atklata-izstazu-zale-ar-legendarajam-aktierim-eduardam-pavulam-veltitu-ekspoziciju/
http://www.babite.lv/lv/babites-novada-atklata-izstazu-zale-ar-legendarajam-aktierim-eduardam-pavulam-veltitu-ekspoziciju/
http://www.babite.lv/lv/babites-novada-atklata-izstazu-zale-ar-legendarajam-aktierim-eduardam-pavulam-veltitu-ekspoziciju/
http://www.babite.lv/lv/babites-novada-atklata-izstazu-zale-ar-legendarajam-aktierim-eduardam-pavulam-veltitu-ekspoziciju/
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Alūksnes Pilssalas stadions atdzimst jaunā 
kvalitātē

31. augustā pēc labiekārtojuma uzlabošanas dar-
biem tika atklāts Alūksnes Pilssalas stadions, kas 
pieejams ikvienam sportotgribētājam. Stadions 
ieguvis mūsdienīgu un Starptautiskās vieglatlētikas 
federācijas standartiem atbilstošu skrejceļu. Sakār-
toti tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektori, futbola 
laukuma galos uzstādīts aizsargtīkls, kas ierobežos 
bumbas nokļūšanu ezerā, kā arī laukuma malā iz-
vietotas komandu nojumes. Īpaši iecienīts un spor-
totgribētāju gaidīts ir āra trenažieru laukums, kurā 
uzstādīti dažādi pievilkšanās un piepumpēšanās 
stieņi, vēderpreses soliņi un līdztekas.

Kopējās būvdarbu izmaksas veido 304 381 eiro, no 
kurām 70 000 eiro ir VARAM mērķdotācijas finan-
sējums, bet 234 381 eiro – Alūksnes novada pašval-
dības finansējums.

Burtnieku novadā pārbūvēs 
Valmiermuižas pils torni

Burtnieku novada pašvaldībā izsludināts iepirkums 
“Valmiermuižas pils torņa” pārbūves būvprojekta 
izstrādei un autoruzraudzībai. Pretendenti pietei-
kumus var iesniegt līdz 11. septembrim.

Valmiermuižas pils tornītis ir vienīgā saglabājusies 
Valmiermuižas pils ēkas daļa, kurā atrodas unikāli, 
pēc mauru parauga darināti sienu un griestu zīmē-
jumi. Šie zīmējumi ir valsts nozīmes aizsargājams 
mākslas piemineklis un līdzīgi tiem ir vēl sastopami 
slavenajā Alhambras cietoksnī Spānijā.

Iepirkums paredz izstrādāt ēkas pārbūves projek-
tu, kā arī gleznojumu restaurāciju. Iecere ir ne vien 
būtiska Valmiermuižas pils parka un visa vēsturiskā 
pils kompleksa nākotnes attīstībai, bet arī vērtēja-
ma kā izaicinājums projektēšanas jomas profesio-
nāļiem, dodot iespēju parādīt savas spējas vēstu-
riskas ēkas pārdzimšanai jaunā veidolā.

Eiropas kultūras mantojuma dienas

Kā ik gadu, septembra otrajā nedēļas nogalē nori-
sināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu pasāku-
mi. Šogad tie notiks 60 vietās visā Latvijā.

Šāgada Eiropas kultūras mantojuma dienu 
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programma aicina atklāt vietas, kas vēsta par da-
žādu laiku notikumiem Latvijas teritorijā: liecībām 
par pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā 
Dvietes akmens laikmeta apmetnēs, pilskalniem 
un ordeņa pilīm, nozīmīgiem pavērsieniem – Dur-
bes kauju, 1917. gada kaujām pie Mazās Juglas, 
1863. gada poļu sacelšanos Viļakas muižā, Latvijas 
Centrālās padomes darbību Ventspilī. Pasākumos 
varēs iepazīt ievērojamu personību atstāto manto-
jumu, kas iedvesmo arī mūsdienās: Turaidā piemi-
nēs Kaupo nāves gadadienu, Preiļos atzīmēs Borhu 
dzimtas ieguldījumu, Jūrmalā varēs izsekot Raiņa 
un Aspazijas iepazīšanās stāstam, Skrīveros atzī-

mēs Andreja Upīša 140. gadskārtu, savukārt Āraišu 
ezerpilī atcerēsies tās rekonstrukcijas veidošanu un 
arheologa Jāņa Apala ieguldījumu. Pasākumi notiks 
arī tādās nozīmīgās vietās kā Riņģu saiešanas namā, 
Ādama Tērauda vadītā Valkas latviešu skolotāju 
semināra ēkā, Academia Petrina ēkā Jelgavā, Cēsu 
apriņķa skolā, Salaspils memoriālā un citur. Eiropas 
kultūras mantojuma dienas aizsākušās 1984. gadā 
Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures piemi-
nekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu 
Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, 
kurā piedalās 50 valstis, kas pievienojušās Eiropas 
Kultūras Konvencijai.

Ventspilī

Ventspilī šogad Eiropas kultūras mantojuma dienās 
tiks apzināta Latvijas Centrālās padomes darbība 

Ventspilī 1944.–1945. gadā un pretošanās kustības 
aktivitātes pēckara periodā.

Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt-
būvniecības nodaļa sadarbībā ar Ventspils muzeju 
7. septembrī piedāvā tematisku pasākumu Vents-
pils Livonijas ordeņa pilī, kas sāksies plkst. 15 ar 
Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanu un 
LCP Ventspils sakaru grupas dalībnieka Osvalda Bi-
leskalna dēla režisora Pētera Krilova veidotās piln-
metrāžas dokumentālās filmas “Uz spēles Latvija” 
kopīgu noskatīšanos. Plkst. 17 sekos Dr. hist. Dzin-
tara Ērgļa pētījuma “Latvijas Centrālās padomes 
darbība Ventspilī 1944.–45. gadā” lasījums. Pasā-
kuma noslēgumā visi interesenti tiks aicināti au-
tobusa ekskursijā “Pa Latvijas Centrālās padomes 
pēdām Ventspilī”, lai kopīgi iepazītos ar tām vietām 
un ēkām, kurās darbojušies LCP locekļi un Ventspils 
sakaru grupas aktīvisti.

Kuldīgā

9. un 10. septembrī Kuldīgas Pilsētas dārzā un Kul-
dīgas novada muzejā Eiropas kultūras mantojuma 
dienās norisināsies pasākums “Kuldīgas Livonijas 
ordeņa pils – vieta un liecības”.

Plkst. 14 un 15 ikviens aicināts doties ekskursijā 
un gida pavadībā apskatīt liecības, kas saglabāju-
šās līdz mūsdienām un atrodamas Pilsētas dārzā, 
kā arī tās, kas apskatāmas Kuldīgas novada muzeja 
ekspozīcijā. No 13 līdz 16 varēs iesaistīties spēlē, 
lai, orientējoties pēc foto fragmentiem un atslēgas 
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vārdiem, atrastu noteiktas vietas Pilsētas dārzā. 
Visa pasākuma laikā muzeja radošajā namiņā ik-

viens varēs piedalīties Kuldīgas Livonijas ordeņa 
pils maketa celtniecībā.

Iecavā

Iecavā 10. septembrī notiks Iecavas Brīvības pie-
mineklim veltīts pasākums. Pētera Bandera akme-
nī kaltais Brīvības piemineklis, kas atrodas Iecavas 
parkā, atklāts 1936. gadā. Atzīmējot pieminekļa 80 
gadu jubileju, pērnruden biedrība “Arhīvs” ar no-

vada domes un dārznieces Sarmītes Avotas atbal-
stu pieminekli notīrīja un atklāja pie tā informatīvu 
stendu. Šāgada jūnijā, sagaidot Iecavas 525. gadu 
jubileju, piemineklis tika restaurēts – veikta pa-
matnes demontāža un betonēšana, labotas granīta 
kāpnes, aizpildītas piemineklī radušās plaisas un 
novērsti citi vizuālie defekti.
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Ilūkstes novadā 9. septembrī Ilūkstes novadā, dabas parka informā-
cijas centrā “Gulbji” Bebrenes pagasta Putnu salā, 
notiks vides klase “Tagadnes un pagātnes krustce-
les Dvietes upes ielejā”. Par arheoloģiskajiem pie-
minekļiem Latvijā stāstīs Valsts kultūras pieminek-
ļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) Arheoloģijas un 
vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, bet par pirmo 
iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā un Dvietes 
upes krastos – VKPAI speciāliste Egita Lūsēna. Pa-
sākumā paredzēti arī arheoloģisko tērpu, rotu un 
darbarīku demonstrējumi – rekonstrukcijas kopā 
ar eksperimentālās arheoloģijas grupu “Senzeme” 
un pārgājiens dabā pa senās apdzīvotības pēdām 
Dvietes upes krastos, kā arī māla trauku darināša-
nas radošā darbnīca un cepļa kurināšana podnieka 
Mareka Zavodnoja vadībā.

Izstāde “Riga Food” – pārtikas nozares 
centrālais notikums Baltijas valstīs

6. septembrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 
tiks atklāta starptautiskā pārtikas, dzērienu, pārti-
kas pārstrādes, tehnoloģiju, iepakojuma, sabiedris-
kās ēdināšanas, viesnīcu un veikalu aprīkojuma un 
servisa izstāde “Riga Food 2017”, kas risināsies līdz 
9. septembrim. Izstādi papildinās plaša pasākumu, 
paraugdemonstrējumu un konkursu programma. 
Sekojiet izstādes aktualitātēm mājaslapā www.ri-
gafood.lv un sociālajā tīklā www.facebook.com/
rigafood.

Izstādes “Riga Food” laikā pasniegs medaļas kon-
kursa “Latvijas Atzītākais medus 2017” finālistiem, 
kuri tika noskaidroti 26. augustā Jelgavā “Piens, 

maize, medus” svētkos. Par gardāko jau otro gadu 
pēc kārtas atzīts z/s “Dorītes” biškopja Jāņa Sulu-
taura liepu ziedu medus no Ķekavas novada. Otrajā 
vietā ierindojās biškopis Rimants Gaidamovičs no 
Naukšēniem ar griķu medu, bet trešajā – SIA “Me-
duspils” un biškopis Jānis Vainovskis no Saldus ar 
pūpolu un pieneņu medu.

Lai popularizētu piena produktu nozīmi ikdienas 
uzturā un parādītu, cik daudz dažādu veselīgu pro-
duktu Latvijas pārstrādes uzņēmumi un meistari 
spēj saražot, sniedzot aizvien jaunas garšas, izstādē 
“Riga Food 2017” tiks paziņoti un apbalvoti Latvijā 
ražoto augstas kvalitātes piena produktu konkur-
sa uzvarētāji. Šogad konkursā tika noteikti labākie 
piena produkti kategorijās “Gada jaunais produkts” 
un “Skābais krējums ar tauku saturu 20%”.

Inženieru dienas un Metāla svētki Jelgavā

No 8. līdz 10. septembrim Jelgavā notiks tradicio-
nālās “Inženieru dienas Jelgavā 2017”, kas tiek rī-
kotas sadarbībā ar ilggadējiem un uzticamiem sa-

darbības partneriem – Jelgavas pilsētas domi, bied-
rībām “Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs” un 
“Prokart”, ceļu būvniecības sabiedrību “Igate”, Jel-
gavas pilsētas pašvaldības iestādēm “Sporta servi-
sa centrs” un “Kultūra” un Jelgavas pilsētas pašval-
dības pieaugušo izglītības iestādi “Zemgales reģio-
na kompetenču attīstības centrs”. Apmeklētāji va-
rēs apvienot patīkamo ar lietderīgo – ņemt dalību 
tehniskos sporta veidos un apmeklēt atvērto dur-
vju dienas inženierzinātnēs. Ātruma un asu izjūtu 
cienītāji varēs piedalīties nakts autoorientēšanās, 

http://www.rigafood.lv
http://www.rigafood.lv
http://www.facebook.com/rigafood
http://www.facebook.com/rigafood
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supermoto, LeMans, Pro-kart ielu sacensībās, veik-
lības braucienā, ātruma aplī, mini dragreisā, driftā 
un auto futbolā. Savukārt potenciāliem audzēk-
ņiem un darba ņēmējiem būs lieliska iespēja ap-
meklēt izglītības iestāžu un uzņēmēju stendus.

Uzzini vairāk: www.mehiem.lv un http://www.
jelgava.lv/lv/pasakumi/inzenieru-dienas-jelga-
va-2017/.

9. septembrī “Metāla svētku Jelgavā 2017” devīze: 
izglītībai, karjerai, atpūtai. Metāla spēks slēpjas tā 
daudzveidībā – no metālapstrādes, uzņēmējdar-
bības, amatniecības, karjeras un izglītības iespēju 
iepazīšanas līdz izklaidei, sportam, prāta asināšanai 
un veiklības treniņam.

Vairāk informācijas: http://www.zrkac.lv/meta-
lasvetki/.

Dzejas dienas Kuldīgas novadā

8. septembrī Kuldīgā 
skanēs dzeja. Kuldīgas 
Kultūras centra rīkotajā 
“Dzejas kvartālā 2017” 
piedalīsies ne mazums 
gan jaunu, gan piere-
dzējušu dzejnieku un 
mūziķu, kuri dalīsies ar 
skaistāko, kas tapis uz 
papīra vai domās.

Kuldīgas novada domes zālē 17.00 izskanēs kon-
certs “Altera veritas”, kurā muzicēs koklētājas Anda 
Eglīte un Ieva Mežgaile, akordeonists Kaspars Gul-
bis un flautists Andis Klučnieks. Tā būs cita patie-
sība par kokli, akordeonu un flautu. Kameransam-
blis “Altera veritas” (“cita patiesība” – latīņu val.) 
izveidots 1999. gadā ar mērķi atskaņot mūsdienu 
latviešu komponistu oriģinālmūzikas programmas 
netradicionālam un pasaulē unikālam instrumentu 
sastāvam. Laika gaitā grupa ar lieliem panākumiem 
koncertējusi ne vien dzimtenē, bet arī citviet Eiro-
pā, tās darbība novērtēta gan ar Lielo mūzikas bal-
vu, gan laikraksta “Diena” Gada balvu kultūrā. Jau-
najā koncertprogrammā vienotā stāstījumā savijas 
Madaras Gruntmanes dzeja un Kaspara Zemīša, Al-
vila Altmaņa, Platona Buravicka, Imanta Mežarau-
pa un Kristapa Pētersona skaņdarbi.

Pulksten 18.00 Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcā norisināsies koncerts “Sākums” ar 
dzejnieci Lauru Vingradovu un Kuldīgas Kultūras 
centra saksofonistu ansambli. “Sākums” ir stāsts 
par viņu – jaunu dzejnieci, rakstnieci L. Vinogra-
dovu – un brīdi, kad pašas pārdzīvojumi, jūtas un 
sajūtas pēkšņi pārvērtās vārdos. Tikai tas, kuram ir 
drosme uzrakstīt vārdu “beigas”, drīkst rakstīt arī 
“sākums”. Tas būs “Sākums”.

Savukārt 19.00 Strautu ielas skvērā ikviens aicināts 
uz pasākumu “Bezmaksas dzejas vakariņas”. Aktri-
se Zane Vaļicka “vakariņu starterī” piedāvās ieklau-
sīties Rainera Marijas Rilkes dzejā. “Pamatēdie-
nā” – 18. gadsimta slavenākā un līdz mūsu dienām 
populārākā skotu dzejnieka Roberta Bērnsa balā-
des. Tās pavadīs “Suitu dūdenieki”, raisot skanis-
kas asociācijas ar senajām skotu kalnu dūdām. Bet 
“saldajā” – “Stikla saksofonists”. Ar šādu nosauku-
mu mūzikas izdevniecība “Upe” 2015. gadā audio 
dubultdiskā izdeva dzejas grāmatu, kurā ietverti 
nepublicēti Māra Čaklā dzejoļi un padomju cenzū-
ras neskarts muzikālais materiāls filmai “Četri bal-
ti krekli”. “Stikla saksofonists” – tāds nosaukums 
dots arī šai programmai, kurā skanēs nepublicētie 
M. Čaklā dzejoļi un dažādu autoru ar viņa vārdiem 
radītās zināmās un mīļās dziesmas.

Dzejas dienām veltīti pasākumi un izstādes septem-
brī notiks arī Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrā, 
Galvenajā bibliotēkā un vairāku pagastu bibliotēkās. 

Kokmuižas svētki – jau trešo gadu

9. septembrī Kocēnos, kādreizējā Kokmuižas teri-
torijā, norisināsies jau trešie Kokmuižas svētki, kas 
veltīti senās teritorijas atklāšanai. Arī šogad svēt-
ki turpinās iedzīvināt Kokmuižas kultūrvēsturisko 
mantojumu un caur šāgada svētku tēmu “Laiks” pie-

dāvās laikmetīgu kultūras programmu dažādākajām 
gaumēm un vecuma grupām. Aktivitātes norisinā-
sies ne tikai Kokmuižas pilī un skaisti iekoptajā pils 
parterā, bet arī teritorijā pie vēsturiskās Kokmuižas 
alus darītavas jeb jaunizveidotajā promenādē. Tā-
pat svētku laikā tiks atdzīvinātas citas senās muižas 
kompleksa vietas, piemēram, zirgu stallis.

http://www.mehiem.lv
http://www.jelgava.lv/lv/pasakumi/inzenieru-dienas-jelgava-2017/
http://www.jelgava.lv/lv/pasakumi/inzenieru-dienas-jelgava-2017/
http://www.jelgava.lv/lv/pasakumi/inzenieru-dienas-jelgava-2017/
http://www.zrkac.lv/metalasvetki/
http://www.zrkac.lv/metalasvetki/
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Teritorijā pie vēstu-
riskās Kokmuižas alus 
darītavas jeb jauniz-
veidotajā promenādē 
svētkus atklās muižas 
tirgus. Turpat darbo-
sies arī tautas mūzikas 
skatuve, uz kuras muzi-
kālo repertuāru dienas 
programmā veidos Ko-
cēnu novada amatier-

mākslas kolektīvi un tautas mūzikas kolektīvi no 
visiem Latvijas novadiem. Jaunums šogad – Brau-
cošās klavieres ar džeza māksliniekiem no grupas 
“Mirage Jazz Orchestra”.

Kokmuižas pils apmeklētāji būs aicināti iepazīt Eiro-
pas pilis un muižas mākslas zinātnieka un Rundāles 
pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa radītajā fo-
togrāfiju izstādē “Eiropas pils”. Pilī un ap to atvērs 
radošās darbnīcas, kur ikviens spēs atrast sev pie-
mērotu nodarbošanos – piedalīties glītrakstīšanas 
un papīra mākslas darbnīcā, izgatavot rotas, pie-

dalīties kopīgas lielformāta kolāžas izgatavošanā, 
kā arī Kocēnu 38. skautu vienības sagatavotajās 
aktivitātēs u.c. Zinātkāres centrs “ZINOO” priecēs 
apmeklētājus ar eksperimentu šovu. Pasākuma iz-
skaņā Kokmuižas pils parterā tiks atklāta dejas iz-
rāde “Laiks”, ko izpildīs Edītes Ābeltiņas deju grupa 
“Buras” kopā ar atraktīvo jauniešu instrumentālo 
ansambli “Rhythmixx” Oļģerta Dreimaņa vadībā.

Īpašu mākslas baudījumu varēs gūt senajā zirgu 
stallī, kurā griestus rotās debesis, bet telpas iekš-
pusē varēs atklāt stikla mākslu – materializētas un 
materiālas pasaules vizualizācijas. Mākslinieces 
Andas Munkevicas izstāde “Stikla skulptūras” tiks 
papildināta ar Latvijā vēl nepieredzēta mūzikas 
skaņdarba aranžējumu “7 notis – viena valoda”.

Svētku laikā tiks organizētas ekskursijas gida pava-
dībā pa Kokmuižas teritoriju. Savukārt vakara daļā 
ar iepriekšēju pieteikšanos būs iespēja piedalīties 
vēl nebijušā ekskursijā – nakts pārgājienā “Baronu 
meklējot”.

Programmas pilnā versija pieejama ŠEIT.

Pļaujas svētku tradīcija Ates muze-
jā – jau vairāk nekā 30 gadus

Alūksnes novadā jau vairāk nekā pirms 30 
gadiem sākusies tradīcija Kalncempju pa-
gasta Viktora Ķirpa Ates muzejā septembra 
otrajā sestdienā svinēt Pļaujas svētkus. Arī 
šogad 9. septembrī Ates muzejs ikvienu ai-
cina ciemos uz dziedāšanu, dancošanu, an-
delēšanos un rudens darbu darīšanu Vidze-
mes zemnieku lauku sētā.

http://www.koceni.lv/kokmuizas-svetki-1/programma
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IV Latvijas tūrisma informācijas tirgus – 
Pļaviņās

9. septembrī Pļaviņās, parkā pie Kultūras centra, 
norisināsies IV Latvijas tūrisma informācijas tirgus, 
lai aicinātu ceļotājus apmeklēt dažādas Latvijas 
vietas, popularizētu reģionu un novadu tūrisma 
piedāvājumu – maršrutus, apskates objektus, eks-
kursijas.

Pļaviņās plaši pārstāvēti būs tūrisma informācijas 
centri (TIC), dalību pieteikuši gan kaimiņu, gan attā-
lāki novadi. Amatnieki un mājražotāji piedāvās sa-
vus izstrādājumus, degustācijas, darbosies radošās 
darbnīcas.

Pļaviņu novada Kultūras centra Mazajā zālē būs skatā-
ma izstāde par tūrismu pagājušā gadsimta 30. gados 
“Apceļo dzimto zemi”. Tirgus apmeklētāji varēs vizinā-
ties ar kuģīti “Vīgante”, tiks piedāvātas dažādas izklai-
des bērniem. Novada iedzīvotājus un viesus laukumā 
pie Kultūras centra pasākuma laikā priecēs “Pļaviņu 
muzikanti”, kapela “Klintaine”, saksofonists Jānis Briš-
ka un jauniešu deju kolektīvs “Daugaviņa”. Plkst. 11 ar 
performanci uzstāsies strauju popularitāti Latvijā un 
pasaulē guvušais duets “Santehniķi”. Puiši mūzikas ra-
dīšanai izmanto savdabīgu instrumentu – trubafonu, 
kura galvenā sastāvdaļa ir visparastākās santehnikas 
caurules, bet “kociņu” vietā tiek izmantotas pludmales 
čības. Plkst. 12 būs iespēja vērot un piedalīties aizrau-
jošā zinātkāres centra “ZINOO” eksperimentu šovā.
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Talsos mašīnball – kulšen un ballešan

9. septembrī Latvijas Lauksaimniecības muzejā 
Talsos notiks īsteni ražas svētki Kurzemē “Mašīn-
ball – kulšen un ballešan”, kas būs veltīti rakstnie-
ces Rasmas Dziļlejas-Sinātes simtgades atcerei un 
viņas atmiņām no rakstu krājuma par kulšanu Talsu 
novadā 1925.–1935. gadā.

Pasākuma laikā Latvijas Lauksaimniecības muzeja 
darbinieki demonstrēs senāku graudu kulšanu ar 
kuļmašīnu “Imanta”, bet visas dienas garumā an-
delēsies amatnieki un mājražotāji, līdz visi kopā 

mielosimies ar kulšens zup. Kā jau ražas svētkos, 
par lustēm rūpēsies folkloras kopa “Talsi”, tautas 
muzikanti “Tāls’ trimiš” un folkloras kolektīvi no 
pārnovadiem. Tikmēr pasākuma laikā būs iespē-
ja skatīties arī filmu studijas “Animācijas brigāde” 
2003. gadā radīto animācijas filmu “Poēm pa kul-
šen”.

Latvijas Lauksaimniecības muzejā atgādina: “Kul-
šen i kulšen, mašinlaiks i svētk: strādšen, ēšen un 
dzeršen, izjuokšnes un mašīnball”.

Vairāk skatīt: http://www.llm.lv/lv/pasakumi/.

Jautrajā mašīntalkā Padurē darbosies īsta 
kuļmašīna un muzicēs grupa “Iļģi”

9. septembrī Kuldīgas novada Padurē pie Padures 
muižas klēts norisināsies pasākums “Jautrā mašīn-
talka Padurē” ar gadatirgu, izstādēm, koncertiem, 
radošajām darbnīcām, atrakcijām, rotaļām un ie-
spēju darbībā redzēt īstu kuļmašīnu. Pasākuma 
kulminācijā plkst. 19 koncertu sniegs īpašie viesi – 
grupa “Iļģi”.

Apmeklētājus pie Padures muižas klēts gaidīs jau 
no plkst. 12. Visas dienas garumā pasākumā muzi-
cēs, dejos un teātri rādīs dažādi kolektīvi. Padures 
zolētāji aicinās uz zoles galdu saimniekgalā, bet pie 
brīvā mikrofona ikviens varēs izstāstīt savus, vecā-
ku vai vecvecāku stāstus un atmiņas par talkām. 
Notiks arī amatnieku darinājumu un lauksaimnie-
cības ražojumu gadatirgus.

Tie, kuri vēlēsies līdzdarboties, varēs iesaistīties 

http://www.llm.lv/lv/pasakumi/
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radošajās darbnīcās – salmu darinājumu, pastalu 
darināšanas darbnīcā un seno prasmju darbnīcās, 
apgūstot cigoriņu kafijas gatavošanu, sārma iegū-
šanu, veļas mazgāšanu un gludināšanu. Tāpat būs 
iespējams pavizināties zirga pajūgā vai ar PoniCik-
lu, kā arī piedalīties atrakcijās un rotaļās “ganiņu 
gaumē”.

Plkst. 13, 15 un 16 ikviens interesents gida pavadī-
bā varēs ielūkoties Padures klēts apcirkņos un tajā 
iekārtotajā ekspozīcijā par Padures pagasta vēsturi. 
Tāpat būs apskatāma izstāde “Labības vākšanas un 

kulšanas tradīcijas Kuldīgas novadā”, kā arī kerami-
kas, tekstiliju un rokdarbu izstāde.

Plkst. 17 iedarbinās pasākuma vaininieci – restau-
rētu vēsturisko kuļmašīnu “Imanta”. Tā kādreiz reāli 
darbojusies Kuldīgas novada Rumbas pagastā. Ie-
gādes brīdī tā nebija darba kārtībā, bet trīs gadu 
laikā pilnībā atjaunota, pateicoties biedrībai “Pa-
dure” un sponsoru atbalstam.

Pasākums noslēgsies ar postfolkloras grupas “Iļģi” 
uzstāšanos un sadancošanos tautiskā stilā, piedalo-
ties deju kolektīviem “Bandava” un “Snēpele”.
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

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

Aicina piedalīties fotokonkursā “Mirklis 
Burtnieku novadā”

Burtnieku novada pašvaldība organizē fotokonkur-
su “Mirklis Burtnieku novadā” un ikvienu novada 
iedzīvotāju un viesi aicina līdz 11. septembrim dalī-
ties ar iemūžināto mirkli Burtnieku novadā. Darbus 
var iesniegt trīs kategorijās: saules spēles (saulrieti, 
saullēkti, saules stari labības laukā u.tml.), kustība 
(sports, aktīvā atpūta u.tml.) un Burtnieku novada 
ainavas un dabas objekti visos gadalaikos.

Lai piedalītos fotokonkursā, dalībniekam līdz 
11. septembrim jānosūta fotogrāfijas uz e-pastu 

prese@burtniekunovads.lv vai jānogādā tās Val-
mieras pagasta pārvaldē (Valmiermuižā, Vanagu 
ielā 4). Iesūtītās fotogrāfijas tiks nodotas publiska-
jam balsojumam no 18. septembra līdz 1. oktob-
rim Burtnieku novada pašvaldības mājaslapā www.
burtniekunovads.lv un Burtnieku novada Face-
book.com lapā.

No pašvaldības iepriekš organizētajiem fotokon-
kursiem turpināsies tradīcija iekļaut 30 labākos 
darbus izstādē, kas apceļo visus Burtnieku novada 
pagastus. Šogad no šīm fotogrāfijām plānots izvei-
dot arī fotogrāmatu, kas kalpos par suvenīru Burt-
nieku novada viesiem.

Ziņas sagatavojuši Dzintra Āboliņa, Mārtiņš Vilemsons, Indra Vilde, Baiba Gailīte, Aigars Štāls, Kristīne 
Duļbinska, Ilze Aizsila, Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļa, Gunta Kalmane, Druvis 
Mucenieks, Edīte Stērste, Alma Kaurāte-Java, Māris Bože, Zenta Mertena, Lelde Podniece-Jostmane, 

Madara Pavlovska, Līga Lapiņa, Krista Garkalne, Aiga Kupre-Vociša, Signeta Lapiņa, Evita Aploka, Jānis 
Mergups-Kutraitis un Līva Kotina.

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

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

