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EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa pārstāvji vērtē demokrātiju 
Latvijā

No 12. līdz 14. septembrim Latviju apmeklēja Eiro-
pas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa uzraudzības delegācija, lai izvērtētu de-
mokrātiju Latvijā saskaņā ar Eiropas vietējo pašval-
dību hartu, ko mūsu valsts ratificējusi 1996. gadā, 
un sagatavotu ziņojumu ar ieteikumiem par vietējo 
demokrātiju Latvijā. Ziņotāji būs kongresa Monito-
ringa komitejas locekļi Beļģijas pilsētas Iklas mēra 

pirmais vietnieks Marks Kolss (no kreisās) un Sen-
žeranlepijas mērs Gzavjē Kadorē.

Delegācija vizīti uzsāka Latvijas Pašvaldību savienībā 
(LPS), kur tikās ar LPS priekšsēdi Gintu Kaminski, LPS 
vecāko padomnieku Māri Pūķi un Latvijas delegāci-
jas pārstāvjiem EP Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresā – Hariju Rokpelni, Ināru Silicku un Māru 
Juzupu. Ārzemju kolēģi interesējās par pašvaldību 
finanšu resursiem, teritoriālās reformas vērtējumu, 
LPS, pašvaldību un valdības sarunu modeli likumdo-
šanas projektu izstrādē, pašvaldību piekļuvi nacio-
nālajam kapitāla tirgum un citiem jautājumiem.

M. Pūķis kongresa delegāciju iepazīstināja ar LPS 
28. kongresā pieņemto rezolūciju par Eiropas Pado-
mes vērtējumu par pašvaldību demokrātiju Latvijā. 
Rezolūcijā uzsvērti trīs Latvijas pašvaldību izvirzīti 
prioritāri priekšlikumi, kas būtu iekļaujami ziņoju-
ma ieteikumos par vietējo demokrātiju Latvijā:

– tiek atzītas LPS tiesības pārstāvēt pašvaldību ko-
pīgās intereses Satversmes tiesā;

– pašvaldību nodokļu ieņēmumi veido ne mazāk 
kā ilgtermiņā fiksētu daļu no visiem nodokļu ie-
ņēmumiem valstī;
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– pašvaldības iegūst tiesības brīvi aizņemties 
investīcijām attīstībai (pievienojoties hartas 
9. panta 8. punktam).

Delegācijas pārstāvis Marks Kolss, kurš ir viens no 
ziņojuma sagatavotājiem, atbildēja: “Mēs esam ie-
radušies, lai atbalstītu Latvijas pašvaldību centie-
nus, tāpēc labprāt iekļausim tos ziņojumā.”

Savukārt LPS priekšsēdis G. Kaminskis atzīmēja, ka 
pieaug iedzīvotāju līdzdalība pašvaldību darbā un 
attīstās arī līdzdalības veidi, minot piemērus par 
digitālajiem risinājumiem, kas nu jau tiek plaši iz-
mantoti mūsu pašvaldībās. Tādējādi LPS neredz ie-
meslus, kādēļ Latvija nevarētu pievienoties hartas 

papildprotokolam par iedzīvotāju līdzdalību pašval-
dību darbībā.

Vizītes laikā kongresa pārstāvji tikās ar finanšu 
ministri, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības 
komisijas priekšsēdētāju un tiesībsargu un vie-
sojās arī Valsts kontrolē, Satversmes tiesā, Rīgas 
pilsētas domē, Neretas novada, Ventspils pilsētas 
un novada un Daugavpils pilsētas un novada paš-
valdībās.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos,

un Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS mācību brauciens uz Zviedriju

Lai iepazītos ar labākajiem risinājumiem patvēru-

ma meklētāju izmitināšanā un bēgļu integrēšanā, 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnie-
ce Rita Vectirāne, Rīgas domes deputāts Sandris 
Bergmanis, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 
un padomnieki Aino Salmiņš un Elita Kresse no 
11. līdz 15. septembrim devās uz Zviedriju mācību 
braucienā ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobili-
tātes programmā “Valsts administrācija”, ko līdzfi-
nansē Ziemeļvalstu Ministru padome.

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
eiropa/3745-pieredzes-apmaina-uz-zviedriju-par-
patveruma-mekletaju-un-beglu-jautajumiem.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS priekšsēža tikšanās ar Sēlijas un 
Pierīgas apvienības pārstāvjiem

13. septembrī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, kā 
arī vecākais padomnieks Māris Pūķis un padom-

niece reģionālās attīs-
tības jautājumos Ivita 
Peipiņa devās uz Salas 
novadu, lai tiktos ar 
Sēlijas Novadu apvienī-
bas pašvaldību vadītā-
jiem. Tikšanās gaitā tika 
apspriesta turpmākā 
rīcība Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma plānoto 

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3745-pieredzes-apmaina-uz-zviedriju-par-patveruma-mekletaju-un-beglu-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3745-pieredzes-apmaina-uz-zviedriju-par-patveruma-mekletaju-un-beglu-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3745-pieredzes-apmaina-uz-zviedriju-par-patveruma-mekletaju-un-beglu-jautajumiem
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grozījumu sakarā, kā arī citi jautājumi.

Savukārt 14. septembrī Pašvaldību savienībā no-
tika LPS priekšsēža saruna ar Pierīgas Pašvaldību 
apvienības priekšsēdētāju Ādažu novada domes 
priekšsēdētāju Māri Sprindžuku, apvienības izpild-
direktori Carnikavas novada domes priekšsēdētāju 
Daigu Jurēvicu un pārējiem apvienības biedriem. 
Abās tikšanās akcentētie jautājumi ir vienlīdz ak-

tuāli gan attālākos Latvijas reģionos, gan Pierīgā.

Vairāk lasiet šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3743-pasvaldibas-ir-par-pardomatu-
reformu-kas-pasvaldibas-padaritu-ekonomiski-
stiprakas.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Informatīva videokonference 
jaunievēlētajiem pašvaldību deputātiem

15. septembrī Latvijas Pašvaldību savienībā no-
tika informatīva videokonference par likumā “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” un citos normatīvajos aktos noteikta-
jiem ierobežojumiem un aizliegumiem pašvaldību 
deputātiem. To vadīja KNAB Valsts amatpersonu 
darbības kontroles nodaļas galvenais speciālists 
Valentīns Platkovs.

Informatīvā pasākuma videoieraksts skatāms 
šeit: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/
videoarhivs/90-informativa-videokonference-
jaunieveletajiem-pasvaldibu-deputatiem.

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

Uzsver sadarbības lomu Austrumu 
partnerības valstu pašvaldību attīstībā

Latvijas delegācijas vadītājs Eiropas Reģionu komi-
tejā, Eiropas Savienības un Austrumu partnerības 
valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferen-
ces (CORLEAP) Biroja loceklis Andris Jaunsleinis, 
12. septembrī Briselē notikušajā CORLEAP ikgadējā 
sanāksmē ierosināja CORLEAP 2018.–2020. gada 
rīcības plānā ietvert Eiropas Savienības un Aus-
trumu partnerības valstu pašvaldību sadarbību kā 
ekonomikas attīstības veicinātāju.

“Šī tēma sasaucas ar divām no četrām Austrumu 
partnerības prioritārajām jomām, proti, institū-
ciju un labas pārvaldības stiprināšanu, kā arī mo-

bilitātes un iedzīvotāju sadarbības veicināšanu,” 
sanāksmē norādīja A. Jaunsleinis. Viņš arī izteica 
interesi sagatavot atzinumu par divpusējās sadar-
bības lomu starp Eiropas Savienības un Austrumu 
partnerības valstu pašvaldībām to ekonomikas at-
tīstības veicināšanai.

CORLEAP sanāksmē tāpat tika pieņemti ieteikumi 
valstu vadītājiem, kuri 24. novembrī Briselē pul-
cēsies 5. Austrumu partnerības samitā. Ieteikts 
veicināt pašvaldību lomu sarunās ar valdību par 
projektiem un lēmumiem, kas tieši skar Austrumu 
partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldību 
intereses. Tāpat arī Austrumu partnerības valstu 
valdības aicinātas finansiāli vairāk atbalstīt paš-
valdības, kuras vēlas veidot vietējās atjaunojamās 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3743-pasvaldibas-ir-par-pardomatu-reformu-kas-pasvaldibas-padaritu-ekonomiski-stiprakas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3743-pasvaldibas-ir-par-pardomatu-reformu-kas-pasvaldibas-padaritu-ekonomiski-stiprakas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3743-pasvaldibas-ir-par-pardomatu-reformu-kas-pasvaldibas-padaritu-ekonomiski-stiprakas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3743-pasvaldibas-ir-par-pardomatu-reformu-kas-pasvaldibas-padaritu-ekonomiski-stiprakas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/90-informativa-videokonference-jaunieveletajiem-pasvaldibu-deputatiem
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/90-informativa-videokonference-jaunieveletajiem-pasvaldibu-deputatiem
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/90-informativa-videokonference-jaunieveletajiem-pasvaldibu-deputatiem
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enerģijas stratēģijas. Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Aizvadītajā nedēļā vairāki notikumi aizritēja 
Eiropas zīmē: Eiropas Parlamentā Strasbūrā 
notika politiski nozīmīgas debates par pašrei-
zējo situāciju un turpmāko attīstību Eiropas 
Savienībā un uzrunu teica Eiropas Komisijas 
priekšsēdētājs Žans Klods Junkers; 16. sep-
tembrī mūsu valstī, tāpat kā citur Eiropā, atzī-
mējot Eiropas Sadarbības dienu, Doma lauku-
mā notika teritoriālās sadarbības/INTERREG 
projektu sasniegumiem veltīts pasākums, 
kurā pulcējās Latvijas projektu pārstāvji no 
dažādām Eiropas teritoriālās sadarbības pro
grammām; sešās Latvijas pašvaldībās viesojās 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresa monitoringa delegācija, lai ga-
tavotu ziņojumu par demokrātiju Latvijā.

Viena no sešām monitoringam izvēlētajām 
pašvaldībām bija Neretas novads. Par to 
18. septembrī telefonintervijā LPS padom-
niecei sabiedrisko attiecību jautājumos Janai 

Bunkui stāsta Neretas novada domes priekš-
sēdētājs ARVĪDS KVIESIS.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE
TELEFONINTERVIJA

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_35_p0.MP3
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

LPS Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 
notiks 19. septembrī plkst. 10 LPS mītnē Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Jaunsardzes līgumi ar pašvaldībām: aktualitātes 
un izmaiņas (ziņos Jaunsardzes un informācijas 
centra direktors Aivis Mirbahs).

2. Jaunsardzes līgumi ar pašvaldībām par jaunsar-
dzes sabiedriskajiem instruktoriem: aktualitātes 
un izmaiņas (ziņos Aivis Mirbahs).

3. Vispārīgās pamatizglītības apguve no sešiem ga-
diem: riski un ieguvumi (ziņos Izglītības un zināt-
nes ministrijas deleģēti pārstāvji).

4. Pašvaldību viedoklis par riskiem un ieguvu-
miem, uzsākot pamatizglītības apguvi no sešiem 
gadiem (ziņos Jelgavas Izglītības pārvaldes vadī-
tājas vietniece Sarmīte Joma).

5. Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādes pār-
stāvju viedoklis par pamatizglītības apguvi no 
sešiem gadiem (ziņos Rīgas 49. pirmsskolas iz-
glītības iestādes vadītāja Vineta Jonīte).

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

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde notiks 
20. septembrī plkst. 13 LPS mītnē.

Darba kārtība:

1. Par likumprojektu “Grozījumi Sabiedriskā trans-
porta likumā” (ziņos Satiksmes ministrijas Au-
tosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis 
Vectirāns un SIA “Autotransporta direkcija” val-
des priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš).

2. Par likumprojektu “Grozījumi Autopārvadājumu 
likumā” (ziņos T. Vectirāns un K. Godiņš, kā arī Lat-
vijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents 

Ivo Ošenieks un LPS padomnieks Aino Salmiņš).

3. Par 2018. gada valsts budžeta pozīcijām autoce-
ļu un sabiedriskā transporta nozarē (ziņos A. Sal-
miņš, T. Vectirāns, K. Godiņš un I. Ošenieks).

4. Par 2018. gada valsts budžeta pozīcijām mājokļu 
politikas jautājumos (ziņos A. Salmiņš).

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

Aino Salmiņš,
LPS tehnisko problēmu padomnieks

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

LPS sarunas ar Finanšu ministriju

21. septembrī plkst. 10 Finanšu ministrijas telpās 
notiks LPS Valdes un Finanšu ministrijas sarunas 

par 2018. gada valsts budžetu un nozaru jautāju-
miem, tajā skaitā Ekonomikas, Satiksmes, Zemko-
pības, Tieslietu un citu ministriju pārziņā esoša-
jiem.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo 
vērtību un resursu izmantošana attīstībai” 
tikšanās Aizputē

27. septembrī plkst. 10:30 Aizputē, Aizputes no-
vada mūžizglītības un tūrisma informācijas centrā 
(Atmodas ielā 16), notiks kārtējā pašvaldību sadar-
bības tīkla “Vietējo vērtību un resursu izmantošana 
attīstībai” tikšanās “Pilsētu un ciemu reģenerācija 
(“vietu dzīvināšana”) – vietējais resurss attīstībai”.

Reģistrācija tīkla sanāksmei LPS interneta vietnē šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Diskusija par inovācijām un digitalizāciju 
pašvaldībās un attīstības sadarbībā

   

  

Projektu finansē Eiropas Savienība

LPS 28. septembrī plkst. 10:30 aicina uz diskusi-
ju Amatas novada domē (Drabešu pagasta “Aus-
mās”) par inovāciju un digitalizācijas lomu un ie-
spējām gan pašvaldību attīstībā, gan arī attīstības 
sadarbībā.

Latvijas pieredze inovācijās, e-pakalpojumu un e-
pārvaldes ieviešanā un labas pārvaldības veicinā-
šanā ir jomas, kas interesē mūsu partnervalstis. 
Diskutēsim par inovāciju ekosistēmām jeb sadar-
bību starp pašvaldībām, universitātēm un uzņē-
mējiem, jo uzņēmējiem ir interese digitālos risinā-
jumus ieviest partnervalstīs, savukārt ar attīstības 
instrumentiem iespējams attīstīt pašvaldības un 

likumdošanas vidi, kas veicina inovatīvo risinājumu 
izmantošanu partnervalstu attīstībai.

Inovatīvu ekosistēmu attīstībā joprojām daudz kas 
darāms arī Latvijas pašvaldībās. Viens no ANO ilgt-
spējīgas attīstības mērķiem, kas jāiekļauj arī Latvi-
jas nacionālajā plānošanas un finansēšanas ietva-
rā, paredz veidot noturīgu infrastruktūru un sek-
mēt inovācijas, uzlabojot zinātnisko pētniecību, 
plašāk izmantojot tīras un videi nekaitīgas tehnolo-
ģijas, kā arī palielinot uzņēmumu piekļuvi finanšu 
pakalpojumiem.

Par to, kādi finanšu līdzekļi pieejami inovāciju pro-
jektiem un pieredzes apmaiņai, stāstīsim un disku-
tēsim seminārā, kuram līdz 25. septembrim varat 
pieteikties Latvijas Pašvaldību savienības mājasla-
pā!

Plānotā diskusijas darba kārtība un plašāka infor-
mācija pieejama šeit: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3744-aicinam-piedalities-diskusija-
inovacijas-un-digitalizacija-pasvaldibas-un-attisti-
bas-sadarbiba.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1451-1-registracija-pasvaldibu-sadarbibas-tikls-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai
https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1449-1-diskusija-si-nav-kosmiska-zinatne-inovacijas-un-digitalizacija-pasvaldibas-un-attistibas-sadarbiba
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1449-1-diskusija-si-nav-kosmiska-zinatne-inovacijas-un-digitalizacija-pasvaldibas-un-attistibas-sadarbiba
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra 
noteikumos nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietu-
šām un vardarbību veikušām pilngadīgām perso-
nām””, 1. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra 
noteikumos nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās 
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 
ūdeņos””, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta no-
teikumos nr. 157 “Nepilngadīgo personu atbalsta 
informācijas sistēmas noteikumi””, 3. pielikums.

Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu 
uzskaites sistēmu un citu valsts un pašvaldību insti-
tūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības uzskai-
tes sistēmu”, 4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

Valsts sekretāru sanāksmē 14. septembrī izsludi-
nātie projekti:

VSS-971 – Likumprojekts “Grozījums Aizsargjoslu 
likumā”

VSS-984 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāci-
ju””

VSS-985 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts un paš-
valdību īpašuma privatizācijas un privatizācijas ser-
tifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā”

VSS-986 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””

VSS-987 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objek-
tu novērtēšanas kārtību””

VSS-988 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā”

VSS-989 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās””

VSS-996 – Likumprojekts “Grozījumi Elektroenerģi-
jas tirgus likumā”

VSS-997 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Dzirnavu ielā 39a, Jūrmalā, pārdošanu”

VSS-963 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-967 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-968 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-969 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-976 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 
587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu 
infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu” 6.1.4.2. 
pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru 
integrēšana TEN–T tīklā” īstenošanas noteikumi””

VSS-981 – Noteikumu projekts “Noteikumi par dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalita-
tīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, 
jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un naba-
dzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesnie-
gumu atlases trešo kārtu”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436536
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436578
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436577
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436577
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436577
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436576
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436576
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436575
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436574
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436573
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436500
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436500
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436532
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436533
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436534
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436546
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436552
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_35_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_35_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_35_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_35_p4.pdf
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VSS-982 – Rīkojuma projekts “Par sabiedrības ar 
ierobežoto atbildību “Ludzas medicīnas centrs” 
vispārējo stratēģisko mērķi un Veselības ministrijas 
līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežoto 
atbildību “Ludzas medicīnas centrs””

VSS-972 – Rīkojuma projekts “Par dāvinājuma pie-
ņemšanu”

VSS-973 – Informatīvais ziņojums “Par Atviegloju-

mu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu 
valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu ad-
ministrēšanai”

VSS-979 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos””

VSS-980 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts nodevu par tiesiskuma uzraudzību darījumos 
ar lauksaimniecības zemi”

Pieejams ES fondu atbalsts bioloģiski 
noārdāmo atkritumu pārstrādei

Lai attīstītu bioloģiski noārdāmo atkritumu pār-
strādi, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 
izsludinājusi atklātu projektu atlasi Kohēzijas fon-
da (KF) finansējuma saņemšanai. Pasākumā tiek 
atbalstīta atkritumu pārstrādes iekārtu izveide un 
esošu pārstrādes iekārtu jaudu palielināšana saim-
nieciskās darbības veicēju produkcijas dažādošanai 
ar atkritumu pārstrādes produktiem, kas līdz šim 
nav ražoti, vai būtiskām pārmaiņām ražošanas pro-
cesā. Projektā līdzfinansējums paredzēts tādiem 

materiālajiem aktīviem kā ražošanas telpas, darb-
mašīnas, transportlīdzekļi, iekārtas un aprīkojums, 
kas ir ieguldījumi pamatlīdzekļos.

Projekta iesniedzējs šajā atlases kārtā var būt paš-
valdība vai pašvaldības iestāde, ja tā plāno veidot 
bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas 
laukumus, kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar 
atkritumu apsaimniekošanu, kā arī sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma snie-
dzējs.

Vairāk informācijas: CFLA mājaslapā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Sākusies pretendentu pieteikšana 
“Iepirkumu Gada balvai 2017”

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uz-
raudzības biroju 2018. gada 18. janvārī organizē 

“Iepirkumu Gada balvu” un konferenci par jomas 
aktuālajiem jautājumiem. Pasākums norisināsies 
jau otro gadu kā pateicība un pagodinājums pasū-
tītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un 
piegādātājiem.

Organizatori aicina pieteikties pretendentus kādā 
no “Iepirkumu Gada balvas 2017” deviņām nomi-
nācijām.

Pasākums norisināsies sadarbībā ar Finanšu mi-
nistriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Latvijas Dar-
ba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru un LPS.

Vairāk informācijas par pasākumu un pretendentu 
pieteikšana: http://bit.ly/IepGadaBalva.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436553
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436537
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436538
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436550
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436550
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436551
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40436551
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/pieejams-es-fondu-atbalsts-biologiski-noardamo-atkritumu-parstradei
http://bit.ly/IepGadaBalva


9

Piecās Latvijas pilsētās notiks forumi 
“Valsts atbalsta biznesu”

Septembrī un oktobrī piecās Latvijas pilsētās notiks 
forumi “Valsts atbalsta biznesu”, sniedzot uzņēmē-
jiem visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo 
un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai un paplašināšanai. Šogad Ekono-
mikas ministrijas, “Attīstības finanšu institūcijas 
Altum”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) kopīgi rīkotajos pasākumos piedalīsies vairāk 
nekā 20 iestādes, organizācijas, kā arī komercban-
kas.

Forumi “Valsts atbalsta biznesu” notiks:

– 20. septembrī Rīgā;

– 27. septembrī Liepājā;

– 4. oktobrī Rēzeknē;

– 11. oktobrī Valmierā;

– 17. oktobrī Jelgavā.

Detalizēta informācija par forumiem (programmas, 
norises vietas un laiki, saite uz reģistrācijas anketu 
dalībai forumos) publicēta Ekonomikas ministrijas 
tīmekļa vietnē. Dalība forumos – bez maksas. Pa-
pildu informācija par forumiem pieejama Ekono-
mikas ministrijā (Inese Bērziņa: atbalstsuzneme-
jiem@em.gov.lv, 67013240).

Forumus organizē Ekonomikas ministrija sadarbī-
bā ar “Attīstības finanšu institūciju Altum” un LIAA 
informatīvajā kampaņā “Atbalsts uzņēmējiem”. 
Jaunākajai informācijai par atbalstu uzņēmējiem 
aicinām sekot Facebook lapā: www.facebook.com/
atbalstsuznemejiem.

LBP konferenču cikls reģionos par 
iepirkumiem un godīgu konkurenci 
būvniecībā

Ar konferenci Valmierā 22. septembrī Latvijas 
Būvuzņēmēju partnerība atklās konferenču ciklu 
“Saimnieciskais izdevīgums un godīga konkuren-
ce – būvniecības izaugsmes perspektīvas” Latvijas 
reģionu centros, lai vietējos pasūtītājus, pašvaldību 
speciālistus, būvniecības nozares pārstāvjus un ci-
tus interesentus iepazīstinātu ar partnerības un Ie-
pirkumu uzraudzības biroja izstrādāto saimnieciskā 
izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju būvdarbu un 
“projektēt un būvēt” iepirkumos.

Konferencēs tiks prezentēta arī rokasgrāmata “pro-
jektēt un būvēt” apvienoto iepirkumu veikšanai, kā 
arī partnerības virzītā iniciatīva noslēgt ģenerālvieno-
šanos par minimālās algas līmeņiem būvniecības no-
zarē. Savukārt Ekonomikas ministrijas pārstāvji infor-
mēs par būvniecības nozares politikas aktualitātēm.

Pirmā konference notiks Valmieras Tehnikumā 
22. septembrī plkst. 10. Līdzīgas konferences plā-

notas arī Liepājā 27. oktobrī, Jelgavā 24. novembrī 
un Rēzeknē 8. decembrī. Dalības maksa konferen-
cē ir 30 eiro.

Reģistrācija konferencei: https://goo.gl/rX9Fvm.

https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-liepaja
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-rezekne
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-valmiera
https://www.altum.lv/lv/notikumi/forums-valsts-atbalsta-biznesu-jelgava
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/forumi__atbalsts_uznemejiem_/
mailto:atbalstsuznemejiem@em.gov.lv
mailto:atbalstsuznemejiem@em.gov.lv
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
https://goo.gl/rX9Fvm
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Skatieties Eiropas sadarbības dienu savā 
televizorā!

Svinēt Eiropas sadarbības dienu (ECD) kopā ar sla-
venākajiem Lietuvas televīzijas vadītājiem Arūnu 
Valinsku un Andrju Tapinu varēsit, ieslēdzot LRT ka-
nālu 20. septembrī plkst. 21:30. Nepalaidiet garām 
“Zelta prāta” (Auksinis protas) speciālizlaidumu ar 
patiesi īpašajiem viesiem”! Vairāk uzziniet Face-
book: https://www.facebook.com/latvialithuania-
belarus/.

Atvērto durvju dienas Eiropas Savienības 
mājā Rīgā

Atzīmējot Eiropas Sporta nedēļu, 22. septembrī un 
23. septembrī Eiropas Savienības māja Rīgā, As-
pazijas bulvārī 28, vērs durvis lieliem un maziem, 
aicinot piedalīties sportiskos un radošos pasāku-
mos. ES mājas Atvērto durvju dienās būs iespēja 
ne tikai izkustēties, bet arī uzzināt veselīga uztura 
principus, nodarbināt prātu erudīcijas spēlē un pa-

domāt par savu un bērnu emocionālo labsajūtu at-
tiecību dejas izrādē.

Latvijā par Eiropas Sporta nedēļas norisi atbild Lat-
vijas Sporta federāciju padome. Informācija par ak-
tualitātēm un pasākumiem: http://beactivelatvia.lv/.

Papildu informācijai: Anita Jansone, Eiropas Savie-
nības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu va-
dītāja (anita.jansone@esmaja.lv; 67085446).

“Alumniportal Deutschland” organizē 
starptautisku fotokonkursu

“Alumniportal Deutschland” pārstāvniecība Latvijā 
aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties starptautiskā 
fotokonkursā “AGENDA2030: vēro un iesaisties”, kura 
mērķis ir pievērst uzmanību nozīmīgākajām apkārtē-
jās vides un sociālajām problēmām tieši iedzīvotāju 
skatījumā konkrētā valstī, konkrētā pilsētā, konkrētā 
vietā, vienlaikus veicinot ANO 2030. gada ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu globālā mērogā.

Piedalīties fotokonkursā var ikviens. Lai to izdarītu, 
jāuzņem fotogrāfija, kas parāda vislielāko izaicinā-
jumu Latvijā kopumā vai kādā no pilsētām. Foto-
grāfijai jāatspoguļo ideja, kur, pēc tās iesniedzēja 
domām, jārīkojas vissteidzamāk.

Žūrija atlasīs visizteiksmīgākās fotogrāfijas, un tās 
tiks prezentētas dažādās vietās kā daļa no izstādes 
“AGENDA2030: vēro un iesaisties”. Tie fotogrāfi, 
kuru attēlus izraudzīsies izstādei, piedalīsies izlozē 
par iespēju 2018. gadā apmeklēt Pasaules ilgtspējī-
gas attīstības ideju festivālu Vācijā (Bonnā).

Fotogrāfijas var iesniegt līdz 30. septembrim. Sīkā-
ka informācija par fotokonkursa tehniskajiem para-
metriem angļu valodā pieejama šeit: https://www.
alumniportal-deutschland.org/en/news/anno-
uncements/photo-competition-2030-agenda-at-
tention-involvement/, vācu valodā – šeit: https://
www.alumniportal-deutschland.org/aktuelles/an-
kuendigungen/fotowettbewerb-agenda-2030-hin-
sehen-mitmachen/.

file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2035/Facebook: https://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/.
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2035/Facebook: https://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/.
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2035/Facebook: https://www.facebook.com/latvialithuaniabelarus/.
http://esmaja.us12.list-manage2.com/track/click?u=124d06f13314fbcd8310d3d9c&id=2b71d459bb&e=85c794725c
mailto:anita.jansone@esmaja.lv
https://www.alumniportal-deutschland.org/en/news/announcements/photo-competition-2030-agenda-attention-involvement/
https://www.alumniportal-deutschland.org/en/news/announcements/photo-competition-2030-agenda-attention-involvement/
https://www.alumniportal-deutschland.org/en/news/announcements/photo-competition-2030-agenda-attention-involvement/
https://www.alumniportal-deutschland.org/en/news/announcements/photo-competition-2030-agenda-attention-involvement/
https://www.alumniportal-deutschland.org/aktuelles/ankuendigungen/fotowettbewerb-agenda-2030-hinsehen-mitmachen/
https://www.alumniportal-deutschland.org/aktuelles/ankuendigungen/fotowettbewerb-agenda-2030-hinsehen-mitmachen/
https://www.alumniportal-deutschland.org/aktuelles/ankuendigungen/fotowettbewerb-agenda-2030-hinsehen-mitmachen/
https://www.alumniportal-deutschland.org/aktuelles/ankuendigungen/fotowettbewerb-agenda-2030-hinsehen-mitmachen/
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Bērni un jaunieši var piedalīties 
starptautiskā vizuālās mākslas konkursā 
“Es dzīvoju pie jūras”

Jūrmalas Mākslas skola aicina ik-
vienu bērnu un jaunieti piedalīties 
XVII starptautiskajā vizuālās māk-
slas konkursā “Es dzīvoju pie jū-
ras”, kura virsmērķis ir ar mākslas 
izteiksmes veidiem likt aizdomāties 
par ūdens ekosistēmu (strautiem, 
upēm, ezeriem, jūrām un okeā-

niem), tās lomu cilvēka dzīvē, kultūras un tradīciju 
attīstībā, kā arī novērtēt ūdeni kā vienojošu starp-

kultūru elementu.

Konkursa virstēma ir vienota – “Es dzīvoju pie 
jūras”, bet ik gadu tiek noteikta jauna konkursa 
apakštēma. 2018. gada tēma būs tilts – kā divus 
krastus, kultūras un tradīcijas vienojošs elements. 
Darbu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 29. jan-
vāris.

Lai konkurss un tā tēmas būtu saistošas tieši jau-
niešiem, 2018. gadā paralēli datorgrafikā veido-
tiem darbiem konkursam varēs iesūtīt arī digitālās 
fotogrāfijas, kas jāiesniedz elektroniski.

Konkursa nolikums pieejams 5. pielikumā.

Novadu pašvaldības aicinātas saņemt 
grāmatiņu “Gribu būt tētis”

Septembra sākumā 
Latvijas Pašvaldību sa-
vienībā notika grāma-
tas “Gribu būt tētis” 
atvēršanas svētki, ko 
20 000 eksemplāros 
izdevusi kompānija 
“Roche Latvija” soci-
ālās atbildīgas projek-
tā “Izglābsim 100 bēr-
nus”, kura galvenais 
uzdevums ir samazināt 
jaundzimušo mirstību.

Katram novadam paredzēts grāmatu skaits, kas lī-
dzinās pagājušajā gadā piedzimušo bērnu skaitam, 

kas pareizināts ar 2. Tā, piemēram, ja novadā pērn 
piedzima 100 bērnu, tas nozīmē, ka pašvaldībai pie-
nākas 200 grāmatas “Gribu būt tētis”. Tie novadi, kas 
agrāk pieteiksies un izdalīs grāmatas, varēs saņemt 
papildu eksemplārus, ja grāmatas vēl būs noliktavā.

Lai pieteiktos uz grāmatām, lūdzu, sūtiet informāci-
ju uz e-pasta adresi: riga.info_Latvija@roche.com, 
norādot pašvaldības nosaukumu un pērn piedzi-
mušo bērnu skaitu, kā arī laiku, kad jūs varētu ie-
rasties paņemt grāmatas. Tās atrodas “Roche Latvi-
ja” birojā Rīgā, Gunāra Astras ielā 8b, 6. stāvā.

Lielās pilsētas un novadi aicināti grāmatas elektro-
nisko versiju PDF formātā ievietot pašvaldības un 
saistīto institūciju mājaslapās, kuras apmeklē topo-
šie un jaunie vecāki. Grāmata ievietota interneta 
vietnē: http://www.roche.lv/home/socialaatbildi-
ba/gribu_but_tetis.html.

http://www.roche.lv/home/socialaatbildiba/gribu_but_tetis.html
http://www.roche.lv/home/socialaatbildiba/gribu_but_tetis.html
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_35_p5.pdf
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Rīgas policisti teicami startējuši Pasaules 
policistu un ugunsdzēsēju sporta spēlēs

12. septembrī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Uša-
kovs un priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks ap-
sveica Rīgas policijas komandu ar uzvarām Pasaules 
policistu un ugunsdzēsēju sporta spēlēs, kas notika 

augustā Losandželosā ASV. Rīgas policijas komanda 
spēlēs piedalījās 19 dalībnieku sastāvā: desmit poli-
cisti no Rīgas pašvaldības policijas un deviņi no Rīgas 
Brīvostas pārvaldes Ostas policijas. Rīgas komanda 
ieguva četrus zelta un vienu sudraba medaļu kom-
plektu, kā arī individuālajos sporta veidos tika izcīnī-
ta viena zelta, divas sudraba un trīs bronzas medaļas.

Rīgā atklāts Centra sporta kvartāls

16. septembrī ar dažādām sportiskām aktivitātēm 

un muzikāliem priekšnesumiem tika atklāts Cen-
tra sporta kvartāls, kas izveidots Krišjāņa Barona 
ielā 116a (bijušā LU stadiona teritorijā). Sporta 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Foto: Renārs Koris
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kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, un tajos ie-
kārtots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bēr-
niem, kura vizuālajā noformējumā izmantoti Rīgas 
simboli un vēsture, izveidots futbola laukums ar 
280 metru skrejceļu ap to, basketbola laukums, divi 

multifunkcionālie laukumi, pludmales volejbola lau-
kumi, tāllēkšanas sektors, skeitparks, veloparks un 
laukums ielu vingrošanai, tribīnes, inventāra nomas 
punkti, tualetes, ģērbtuves. Visā teritorijā uzstādīta 
videonovērošanas un apgaismojuma sistēma.

Latvijas garākās mājas iedzīvotājus cenšas 
ieinteresēt par ēkas siltināšanu

Foto: Diāna Spiridovska

“Attīstības finanšu institūcija Altum” sadarbībā ar 
Rīgas domi un “Rīgas namu pārvaldnieku” orga-
nizē vēl nebijušu eksperimentu, kurā aicina Latvi-

jā lielākās daudzdzīvokļu mājas – Ozolciema ielas 
18. nama – iedzīvotājus piedalīties daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes programmā (DME), lai no-
siltinātu māju un sāktu taupīt. “Altum” aprēķinājis, 
ka, nosiltinot teju 500 metrus garo ēku, varētu ie-
taupīt 55% no kopējā mājas siltumenerģijas patēri-
ņa, kas 60 m2 liela dzīvokļa iemītniekiem gadā ļautu 
ieekonomēt vidēji 200 eiro. Ja dzīvokļu īpašnieki 
nobalsos par siltināšanu, tiks izstrādāts renovācijas 
projekts, ko saskaņos Būvvaldē un iesniegs “Altum”, 
lai saņemtu finansējumu no DME programmas.

Šobrīd iespējams iegūt dāvinājumu 50% apmē-
rā no Eiropas Savienības fondiem, kas Latvijā līdz 
2022. gadam ļaus nosiltināt aptuveni 1030 mājas. 
Plašāka informācija par valsts atbalsta programmu 
māju energoefektivitātes uzlabošanai pieejama: 
https://www.altum.lv/lv/jaunumi/aicinam-pieteik-
ties-maju-energoefektivitates-uzlabosanas-atbal-
sta-programmai.

Ilūkstes novadā durvis vērusi jauna pansija Ilūkstes novada Dvietē darbu uzsākusi jauna pansi-
ja – “Mūsmājas “Dižkoks””, kas sniedz atbalstu, sirds 
siltumu un mājas sajūtu cilvēkiem, kuriem ikdienā 
nepieciešama palīdzība un aprūpe. Pansija piedā-
vā dzīvošanu vienvietīgās vai divvietīgās istabiņās; 
iespēju dzīvot pansijā ar savām mēbelēm un katrā 
istabiņā pieslēgt TV; plašu, gaišu ēdamzāli ar lielu 
terasi un atpūtas telpām; virtuvi patstāvīgai ēdiena 
gatavošanai; labiekārtotu pagalmu ar skatu no te-
rases, šūpoles, augļudārzu un mazdārziņu; klienta 
vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdinā-
šanu un aprūpi; neatliekamo medicīnisko palīdzību 
un reģistrāciju pie ģimenes ārsta; dažādus kultūras 
un atpūtas pasākumus gan iestādē, gan ārpus tās.

https://www.altum.lv/lv/jaunumi/aicinam-pieteikties-maju-energoefektivitates-uzlabosanas-atbalsta-programmai
https://www.altum.lv/lv/jaunumi/aicinam-pieteikties-maju-energoefektivitates-uzlabosanas-atbalsta-programmai
https://www.altum.lv/lv/jaunumi/aicinam-pieteikties-maju-energoefektivitates-uzlabosanas-atbalsta-programmai
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Vērgalē ar LMT atbalstu papildināts rotaļu 
laukums

Foto: Anna Dunkere

Pāvilostas novada Vērgales pirmsskolas izglītības 
iestāde “Kastanītis” LMT projektu konkursā “LMT 
Latvijai” piedalījās ar projektu “Vairāk kustību – 
vairāk veselības!” un ieguva finansējumu 1993 eiro 
apmērā. Pateicoties tam, “Kastanītī” rotaļu lau-
kums papildināts ar āra trenažieriem, ierīkota bas-
kāju taka un iegādāti seši līdzsvara riteņi. 15. sep-
tembrī projekta svinīgajā noslēgumā, kas bija vel-
tīts arī Tēva dienai, bērni un vecāki piedalījās jaut-
rās stafetēs bērnudārza zālē, bet, kad laik apstākļi 
atļaus, pirmsskolas audzēkņi varēs skriet gan pa 
baskāju taku, gan vingrot uz jauniegūtajiem trena-
žieriem un braukt ar līdzsvara riteņiem, vienlaikus 
apgūstot arī ceļa zīmes.

Ikšķiles vidusskola dāvinājumā saņēmusi 
38 mākslas darbus

13. septembrī Ikšķiles novada pašvaldībā notika 
nodibinājuma “Sergeja Jēgera labdarības fonds” 
rīkotās akcijas “Es mazā ziedā lielu mīlestību nesu” 
noslēguma pasākums, kurā piedalījās fonda izvei-
dotājs izcilais dziedātājs Sergejs Jēgers, mākslinieki 
un pašvaldības pārstāvji. Labdarības akcija notika 
16. reizi, un tās mērķis ir veidot skaistu vidi Latvijas 
skolās un slimnīcās. Viena no akcijas organizatorēm 
māksliniece Vēsma Vītola sadarbībā ar Sergeja Jē-
gera labdarības fondu aicināja māksliniekus ziedot 
mākslas darbus (gleznas, fotoreprodukcijas) Ikšķi-
les vidusskolai. Šajā gadā labdarības akciju atbal-
stīja jau 13 mākslinieki, un Ikšķiles vidusskolai tika 
uzdāvināti 38 mākslas darbi.

Meža dienas 2017

  

Gatavojoties Latvijas simtgadei, pašvaldības visā 
Latvijā iesaistās Meža dienu 2017 aktivitātēs, turpi-
not tradīciju padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādī-
jumiem vai mazo arhitektūras objektu izvietošanu 
parkos.

“Priedes – rododendru draugi!” – ar šādu uzsauku-
mu uz priežu parka apstādījumu ierīkošanas talku 
tika aicināti Strenču novada pašvaldības deputā-

ti, administrācijas, iestāžu un nodaļu darbinieki. 
8. septembrī pie novada pašvaldības galvenās ēkas 
Valkas ielā 16 tika iestādīti 28 dažādu sugu un šķir-
ņu skujkoki – priedes un egles par kopējo summu 
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499,80 eiro. Tās nu augs draudzīgi blakus jau ie-
priekš iestādītajiem rododendriem.

Iestādot 66 dekoratīvo krūmu stādus, Valmieras 
5. vidusskolas pirmo klašu skolēni kopā ar vecā-
kiem 12. septembrī Lucas skvērā Valmierā svinēja 

skolas gaitu sākumu. Košumkrūmi ar maigi rozā zie-
diem skvēra apmeklētājus turpmāk priecēs no agra 
pavasara līdz vēlam rudenim. Bērni dekoratīvo krū-
mu dobē iestādīja klinšu rozes, hortenzijas, lielās 
fotergilas, gludmalu kārkla un bārbeles stādiņus un 
‘Ābeļzieda’ un ‘Hansas’ šķirņu parka rozes.

Dagdas novadā aizvadītas 20 vides 
izglītības nodarbības bērniem

Realizējot projekta “Par tīru un sakoptu Dagdas 
novadu!” sabiedrības vides izglītības programmu, 
“Zaļā josta” sadarbībā ar vietējo atkritumu apsaim-
niekotāju “Clean R” vairāk nekā 800 bērnus un jau-
niešus iesaistīja vides izglītības nodarbībās. Četru 
dienu garumā astoņās Dagdas novada skolās un 
trijās pirmsskolas izglītības iestādēs viņi tika mācīti 
šķirot atkritumus un rūpēties par vidi. Vairākas iz-
glītības iestādes jau ilgus gadus aktīvi iesaistās “Za-
ļās jostas” rīkotajā vides kampaņā “Tīrai Latvijai!”, 
vācot makulatūru un izlietotās baterijas, lai piešķir-
tu tām otru mūžu.
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Eiropas Mobilitātes nedēļa Latvijā

Eiropas Mobilitātes nedēļa ir Eiropas Komisijas aiz-
sākta sabiedrības informēšanas kampaņa, kas no-
risināsies no 16. līdz 22. septembrim. Tās mērķis 
ir aicināt cilvēkus dažādot pārvietošanās veidus, lai 
risinātu Eiropas Savienības iedzīvotājiem aktuālas 
problēmas – mazinātu satiksmes sastrēgumus un 
atmosfēru sasildošo izplūdes gāzu apjomu pilsētās, 
mudinātu pārvietoties ar velosipēdu un kājām, uz-
labojot eiropiešu dzīves un apkārtējās vides kvali-
tāti. 2017. gadā Eiropas Mobilitātes nedēļa vērsta 
uz gudrāku, videi draudzīgāku un vēl pārdomātāku 
pārvietošanos pilsētā.

Viens no nedēļas centrālajiem pasākumiem būs ak-
cija “Ar velo uz darbu” 19. septembrī. Šajā dienā 
Rīgā pie Brīvības pieminekļa tiks sveikti visi rīdzi-
nieki, kuri dienas gaitās būs devušies ar divriteni. 
Ērenpreisa darbnīcas pagalmā 23. septembrī būs 
velokrāmu tirgus, kur velobraucēji varēs atbrīvo-
ties no nevajadzīgiem aksesuāriem un piemeklēt 
detaļas sava transportlīdzekļa uzlabošanai.

Daugavpilī 23. septembrī notiks velofotoorientē-
šanās sacensības Esplanādes parkā.

Valmierā 19. septembrī “Ar velo uz darbu” dienā 

velobraucējus sveiks pie veikala “Gandrs”, kur va-
rēs veikt divriteņa diagnostiku, bet 22. septembrī 
tiks rīkoti interesanti pārgājieni un ekskursijas, ie-
skaitot virtuālo tūri ar “Oculus” brillēm Vidzemes 
Augstskolas inženierzinātņu ēkā.

Liepājā “Dienā bez auto” tiks organizēts velobrau-
ciens pilsētas ielās.

Ogrē notiks divi nūjotāju pārgājieni uz dabas parku 
“Zilie kalni”, kā arī ģimenes velobrauciens pa atjau-
notajiem veloceliņiem 23. septembrī.

Pļaviņu novadā 22. septembrī notiks bērnu centra 
“Pepija” organizētais velobrauciens.

Visi Carnikavas pamatskolas un bērnudārza au-
dzēkņi, kā arī skolas pedagogi 22. septembrī uz 
mācību iestādi dosies ar velosipēdiem.

Rundālē 22. septembrī notiks 6 kilometru pārgā-
jiens no pašvaldības ēkas uz Mežotnes pilskalnu.

Salaspilī 23. septembrī Nacionālajā botāniskajā 
dārzā notiks tradicionālais Salaspils Zīriņu rudens 
velokross.

Lubānā norisināsies akcija “Zaļie soļi Lubānā”. 
19. septembrī Lubānas Kultūras centrā notiks se-
minārs ar Maigu Liepiņu, kura šogad līdz saviem 80 
gadiem plāno apiet apkārt Latvijai un pagājušajā 
gadā 79 gadu vecumā nogāja vairāk nekā 900 km 
Spānijā – Svētā Jēkaba ceļu. Pēc semināra ikviens 
varēs doties dabas takā un kopīgi nūjot. Savukārt 
20. septembra vakarā notiks orientēšanās nodar-
bība kopā ar profesionālu treneri.

Eiropas Sporta nedēļā notiks pirmais 
Ķekavas novada čempionāts sēņošanā

Ar jauna peldbaseina un sporta zāles atklāšanu Ķe-
kavas novadā 23. septembrī atzīmēs Eiropas Spor-
ta nedēļas sākumu, kas turpināsies līdz 30. sep-
tembrim. Lielāko notikumu vidū – pirmais Ķekavas 
novada čempionāts sēņošanā, Latvijas skolēnu 
spartakiāde basketbolā 3 × 3, Ķekavas novada sko-
lu kauss, kā arī īpašs sporta pasākums naktī.

Iesildoties gaidāmajai sporta nedēļai, 22. sep-
tembrī pirmo reizi notiks Ķekavas novada skolu 
kauss “Piedzīvojumu skrējiens”, savukārt Eiropas 
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Mobilitātes nedēļas noslēgumā ātrākie skrējēji, 
veiklākie skrituļslidotāji un riteņbraucēji būs gaidīti 
unikālā pasākumā – “Ķekava naktī – skrien, skritu-
ļo, dip-dapo, brauc ar velo”.

Tomēr oficiāli Eiropas Sporta nedēļa novadā sāksies 
23. septembrī, kad interesentiem durvis pirmo rei-
zi vērs jaunuzceltais Ķekavas sākumskolas peldba-
seins un sporta zāle Ķekavā. Atklāšanas pasākumā 
apmeklētāji varēs ne tikai baudīt peldēšanas sacen-
sības un vietējo komandu draudzības spēles basket-
bolā un futbolā, bet arī vērot Latvijas čempionāta 
spēli florbolā. Turpretī svētdienas rītā, 24. septem-
brī, aizrautīgākie sēņotāji varēs izmēģināt roku pir-
majā novada sēņošanas čempionātā, kas interesen-
tus gaidīs pie Daugmales multifunkcionālā centra.

Tāpat īpašs sporta notikums gaida jauniešus 
27. septembrī, kad pie Ķekavas sporta kluba norisi-
nāsies Latvijas skolēnu 71. spartakiāde basketbolā 

3 × 3 un atlases sacensības basketbolā 3 × 3 pasau-
les skolu čempionātam Serbijā.

Eiropas Sporta nedēļu noslēgs novada iedzīvotāju 
un viesu vidū popularitāti iemantojušais orientēša-
nās pasākums “Iepazīsti savējos 2017!”. Komandas 
ne tikai sacentīsies trīs dažādās grupās – kājnieku, 
velo un auto –, meklējot kontrolpunktus, kas izvie-
toti novada teritorijā, bet vienlaikus iepazīs vietējo 
uzņēmumu dažādību un to piedāvātos pakalpoju-
mus, atraktīvākos tūrisma objektus un sporta infra-
struktūras iespējas.

Daudzveidīga pasākumu programma Ķekavas nova-
dā tapusi, pateicoties Eiropas Savienības līdzfinan-
sējumam: kopš 2016. gada Ķekavas novada paš-
valdības sporta aģentūra īsteno Erasmus+ Sports 
programmas projektu “Vietējo kopienu veselību 
veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un 
īstenošanas prakses Eiropā”.

Rīgā AB dambī atzīmēs Baltu vienības 
dienu

Baltu vienības diena tiek atzīmēta, pieminot 
1236. gada 22. septembra vēsturiskos Saules kau-
jas notikumus, kad žemaiši un zemgalieši kopīgi sa-
kāva Zobenbrāļu ordeņa bruņiniekus. 2000. gadā 
Latvijas un Lietuvas parlaments Baltu vienības die-
nu pasludināja par oficiālu svētku dienu.

22. septembra vakarā AB dambī notiks Baltu vie-
nības dienai veltīts pasākums. Tā laikā iededzinās 
divas īpaši veidotas ugunszīmes, kā arī notiks Rī-
gas folkloras kopu priekšnesumi un sadziedāšanās. 
Vienu ugunszīmi veidos Latvijas mākslinieks Kārlis 
Īle, otru – Lietuvas mākslinieki Vītauts un Ķēstutis 
Musteiķi. Ugunszīmju veidošana sākās jau pirm-
dien, un abu valstu mākslinieki gatavo koka kon-
strukcijas, kuru augstums sasniegs pat sešus met-
rus! Vītauts un Ķēstutis Musteiķi veidos lietuviešu 
ugunszīmi ar nosaukumu “Vārpsta”, kuras pamatā 
būs pasaules koks, kas papildināts ar dažādiem 
ornamentiem un lietuviešiem nozīmīgiem simbo-
liem – putniem. Savukārt latviešu mākslinieka Kār-
ļa Īles ugunszīmes nosaukums ir “Augšup”, tā tiks 
veidota stilizēta kristāla formā. Iededzinot zīmi, tā 
sāks lēni griezties un celties augšup, lai sakļaujoties 
veidotu vienotu veselumu.
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Daugavpils novada dienas “Medus lāse 
rudenī”

Daugavpils novada dienas jau tradicionāli tiek rīko-
tas septembrī ar mērķi sekmēt novada atpazīsta-
mību, sniegt lielisku iespēju Daugavpils un Latga-
les iedzīvotājiem iepazīt lauku ražotāju un tautas 
mantojuma produktu vērtības, kulināro mantoju-
mu, tūrisma iespējas, bagātās tradīcijas un godināt 
amata prasmju nesējus.

23. septembrī ar plašu kultūras programmu un ci-
tām aktivitātēm apmeklētājus aicinās Novada die-
nu gadatirgus, kas norisināsies Rīgas ielā 2. Ražotā-
ju un amatnieku gadatirgū vietējie Daugavpils no-
vada ražotāji, kā arī tirgotāji un amatu meistari no 
citiem Latvijas novadiem pārsteigs apmeklētājus ar 
daudzveidīgu produkciju. Kā ik gadu, apmeklētājus 
priecēs arī mazpulku kolektīvi. Tāpat gadatirgū pie-
dalīsies Daugavpils novada muzeju pārstāvji, skolē-
nu un jauniešu organizācijas, iesaistot apmeklētā-
jus radošo darbnīcu virpulī.

Ielūkoties Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagas-
tā tuvplānā varēs caur fotogrāfiju izstādi, tāpat būs 
iespēja caur fotoprezentāciju uzskaitīt 101 iemeslu, 
ar ko lepojas Daugavpils novads. Visas dienas ga-
rumā darbosies piepūšamās atrakcijas, norisinā-
sies sporta aktivitātes un radošās darbnīcas, notiks 
ugunsdzēsības tehnikas un speciālā aprīkojuma 
demonstrācija, kā arī darbosies Latgales Zoodārza 
ekspozīcija un zinātkāres centra “ZINOO Daugav-
pils” izglītojošās darbnīcas.

Kultūras cienītāji varēs izbaudīt svētku lielkoncer-
tu, kurā savas programmas prezentēs pagasti, Šar-
kovščinas rajona Kultūras centra estrādes grupa 
“Rezonanse” no Baltkrievijas, Kultūras centra “Vār-
pa” tautas deju ansamblis “Līksme”, folkloras kopa 
“Dyrbyni”, kā arī svētku īpašie viesi – ROMU folklo-
ras ansamblis “AME-ROMA”.

Plašāka informācija: www.novadadienas.lv; www.
daugavpilsnovads.lv.

Dienu vēlāk, 24. septembrī, Daugavpilī notiks 
“HOLI krāsu skrējiens” ar neaizmirstamu startu, 
spilgtiem “krāsainiem vārtiem” un grandiozu fini-
šu, ko organizē jauniešu organizācija “Apelsīns”. Re-
ģistrēties skrējienam var šeit: ej.uz/Holi2017.

http://www.novadadienas.lv
http://www.daugavpilsnovads.lv
http://www.daugavpilsnovads.lv
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Rudens gadatirgus Vārmē

23. septembrī Kuldīgas novada Vārmes estrādē “Lie-
pu birzs” plkst. 10 sāksies ikgadējais Rudens gadatir-
gus. Tirgotāji tiek aicināti ierasties jau no plkst. 8. Ar 
jestru mūziku gadatirgus noskaņas radīs “Pažarnieku 
dixi”. Vārmes amatierteātris “Es un Tu” visus mēģi-

nās iesaistīt atrakcijās, spēlēs un dejās. Būs iespēja 
nobaudīt tradicionālo dārzeņu sautējumu un citus 
mājās gatavotus gardumus. Spēcīgākie un veiklā-
kie tirgus apmeklētāji varēs “iekarot” tradicionālo 
umurkumuru. Arī šogad neatņemama Vārmes Ru-
dens gadatirgus sastāvdaļa būs lielā loterija ar dažā-
dām interesantām un vienreizīgām balvām.
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Jūrkalnē ābols brauks precībās suitu gaumē

23. septembrī plkst. 11 Jūrkalnes pagasta Uguns-
pļavā sāksies biedrības “Maģie suiti” rīkotais kultū-
ras pasākums “Ābols brauc precībās suitu gaumē”. 
Par precību norisi rūpēsies etnogrāfiskais ansam-
blis “Maģie suiti”, par lustīgu kāzu noskaņu – vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs “Usma” un citi tuvāki 
un tālāki viesi, savukārt par jestrām kāzu dejām gā-
dās pūtēju orķestris “Ugāle”. Būs atrakcijas, spēles 
un citas jautras izdarības.

Svētku laikā apmeklētāji varēs nogaršot dažādus 
ēdienus no bagātīgā suitu recepšu pūra. Piedāvāju-
mā būs gan senatnīgi, gan stilizēti ēdieni, kas gata-
voti, izmantojot galvenokārt ābolus un kartupeļus. 
Tā, piemēram, varēsit pagaršot sklandraušus Jūr-

kalnes gaumē, kur pildījumam burkānu vietā būs 
izmantoti āboli. Lai pasākums būtu krāšņāks, notiks 
arī tirgošanās, kur varēs nolūkot dažādus lauku la-
bumus un mājamatniecības izstrādājumus.

Organizējot šos svētkus, biedrība “Maģie suiti” vē-
las atgādināt, cik bagātīgs suitu pusē ir senatnīgo 
ēdienu klāsts, par ko daudzi jaunie pat nenojauš, 
kā arī veicināt Jūrkalnes pagasta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību, jo 
pasākumā aicināti piedalīties ne tikai Ventspils no-
vada iedzīvotāji, bet arī viesi no citām vietām.

Biedrības “Maģie suiti” sagatavotais pieteikums 
tika izskatīts Ventspils novada pašvaldības kultūras 
projektu finansēšanas konkursā, piešķirtais finan-
sējums – 500 eiro.
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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

Pašvaldības aicinātas pieteikties Brīvības 
rogainingam

Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” sadarbībā 
ar Kolkas pagasta pārvaldi 11. novembrī organizē 
Brīvības rogainingu ar mērķi veicināt pašvaldību un 
to iestāžu darbinieku sportiskās aktivitātes un no-
skaidrot aktīvāko un sportiskāko pašvaldību rogai-
ningā (pārgājiens un orientēšanās izvēles distance 

ar dažādu kontrolpunktu vērtību). Sacensības no-
tiks Kolkas pagastā starp divām jūrām, Slīteres da-
bas rezervāta teritorijā un Melnsila apkārtnē.

Pieteikties sacensībām var līdz 6. novembrim, aiz-
pildot pieteikumu www.rogaining.lv vai COK SILVA 
mājaslapā www.coksilva.lv vai rakstot uz e-pasta 
adresi sveikuli@sveikuli.lv.

Nolikumu lasiet 6. pielikumā.

Ziņas sagatavojušas: Ilze Krūkle, Baiba Gailīte, Dzintra Āboliņa, Madara Pavlovska, Gaida Akerfelde, 
Inga Šulca, Ginta Gailīte, Līga Bieziņa, Laima Kubliņa, Maija TrikulePleša, Indra Vilde, Jekaterīna 

Smirnova, Signeta Lapiņa, Marlena Zvaigzne, Inguna Pekmane, Ķekavas novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa un Daugavpils novada domes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Apkopojusi Gunta Klismeta

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
http://www.rogaining.lv
http://www.coksilva.lv
mailto:sveikuli@sveikuli.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_35_p6.pdf

