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LPS Valdes sēde

Pašvaldību savienības Valde 4. oktobrī tikās pirms 
LPS Domes sēdes, lai vēlreiz diskutētu par Latvi-
jas Pašvaldību savienības un Ministru kabineta 
2018. gada vienošanās un domstarpību protokola 
galvenajiem jautājumiem un problēmām domstar-

pību sadaļā, ko plānots aktualizēt turpmākajās sa-
runās ar nozaru ministrijām.

Uzklausot tehnisko problēmu padomnieka Aino 
Salmiņa ziņojumu par pašvaldību tiesībām izslu-
dināt īpašu tiesisku režīmu katastrofu gadījumos, 
LPS Valde pieņēma lēmumu, kas prasa Civilās 
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aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumā pa-
redzēt tiesības pašvaldībām izsludināt īpašu tiesis-
ku režīmu. Tā izsludināšanas gadījumā pašvaldībām 
būtu jādod tiesības atbilstoši likumā noteiktajai 
kompetencei pieprasīt valsts institūciju iesaistī-
šanos katastrofu pārvaldībā, reaģēšanā un avāri-
jas seku likvidācijā; pieprasīt informāciju Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram par 
meteoroloģiskajiem apstākļiem; izmantot sarunu 
procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 
kārtībā; pieprasīt izdevumu kompensāciju no plā-
notajiem valsts resursiem katastrofu pārvaldībā vai 
valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzē-

tajiem gadījumiem”; Civilās aizsardzības un kata
strofu pārvaldības likumā jānosaka regulējums ter-
minam “piespiedu evakuācija”, nosakot, ka to veic 
Valsts policijas struktūras. Tāpat būtu jāprecizē paš-
valdību vai sadarbības teritoriju civilās aizsardzības 
(CA) plānu izstrādes kārtība, paredzot, ka to izstrā-
dā Valsts ugunsdzēsības dienests, savukārt paš-
valdības atbilstoši spēkā esošajam regulējumam 
izstrādā pašvaldību CA plānā katastrofas pārvaldī-
jumu un seku novēršanas nosacījumus saistībā ar 
ēku un būvju sabrukšanu un avāriju siltumapgādes, 
ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistē-
mās.

LPS Domes sēde

4. oktobrī LPS Domes sēdē tika pielikts punkts LPS 
un Ministru kabineta sarunām par 2018. gada bu-
džetu. Domes sēdē piedalījās arī Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis, finanšu ministre Dana Reiz-
niece-Ozola un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis.

Par galvenajiem jautājumiem abas puses bija vie-
nojušās pirms divām dienām paplašinātajā MK ko-
mitejas sēdē, kur plašākas diskusijas izraisīja jautā-
jums par pašvaldību nodokļu ieņēmumiem: saska-

ņā ar LPS 26. aprīļa Domes lēmumu un LPS 28. kon-
gresa rezolūciju “Par nodokļu reformas negatīvās 
ietekmes kompensāciju pašvaldībām” tie nevar būt 
mazāki par 19,6% no valsts konsolidētā kopbudže-
ta nodokļu ieņēmumiem. MK komitejā pašvaldību 
pozīcija tika atbalstīta, kaut gan iepriekš sarunās ar 
Finanšu ministriju vienošanās par to nebija panāk-
ta, jo ministrija uzstāja, ka pašvaldībām piekrītošā 
nodokļu ieņēmumu daļa nosakāma 19,5% apmē-
rā. Domes sēdē pašvaldību vadītāji un valdības 
pārstāvji diskutēja par četriem jautājumiem, kuros 
joprojām bija saglabājušās domstarpības arī pēc 
MK sēdes. Kompromiss tika rasts trijos no tiem.
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Pašvaldību vadītāju viedokļi pārliecināja finanšu 
ministri un premjeru, ka jāgarantē iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) prognoze. Vienojoties par 
abpusēji pieņemamu risinājumu, LPS un MK vie-
nošanās un domstarpību protokolā tika ierakstīts, 
ka pašvaldībām IIN ieņēmumi tiek garantēti no 
plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu: 
1. ceturksnī – 22%, 2. ceturksnī – 24%, 3. ceturk-
snī – 26%, 4. ceturksnī – atbilstoši faktiskajai izpil-
dei. Gadījumā, ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu ne-
izpilde 4. ceturksnī, ar finanšu ministra atļauju to 
kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN 
daļas tādā apmērā, lai faktiskie pašvaldību budžeta 
nodokļu ieņēmumi kopā ar valsts budžeta kompen-
sāciju būtu 19,6% apmērā no faktiskajiem kopbu-
džeta nodokļu ieņēmumiem.

Domstarpību sadaļā kā vienīgais arī pēc LPS Domes 

sēdes palika jautājums par internātskolu finansē-
šanu. Valdība ir gatava no valsts budžeta nodroši-
nāt pedagogu darba samaksu un 1.–4. klašu sko-
lēnu ēdināšanu, bet izglītojamo uzturēšanās citu 
pašvaldību internātskolās pašvaldībām esot jāsedz 
savstarpēji. LPS ieskatā jāturpina no valsts budžeta 
segt nepieciešamo internātskolu finansējumu, līdz 
IZM izstrādās internātskolu finansēšanas modeli, 
izskatot iespēju to darbību nodrošināt arī no valsts 
budžeta līdzekļiem.

Līdz ar to noslēdzies apjomīgais darbs pie LPS un 
MK protokola, ko abas puses sauc par vēsturisku, jo 
tajā ir tikai viens domstarpību jautājums. LPS Dome 
pilnvaroja LPS priekšsēdi parakstīt šo dokumentu.

LPS un MK 2018. gada vienošanās un domstarpību 
protokols pieejams LPS interneta vietnē šeit.

Parakstīts LPS un MK 2018. gada 
vienošanās un domstarpību protokols

Dienu vēlāk – 5. oktobrī – Ministru kabinetā Minis-
tru prezidents Māris Kučinskis un LPS priekšsēdis 

Gints Kaminskis svinīgi parakstīja LPS un Ministru 
kabineta 2018. gada vienošanās un domstarpību 
protokolu, kas ir obligāts priekšnoteikums, lai va-
rētu Saeimā iesniegt nākamā gada budžeta projek-
tu.

Foto: Valsts kanceleja

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3767-noslegusas-sarunas-pie-lps-un-mk-2018-gada-domstarpibu-un-vienosanas-protokola
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LPS un NVA vadības tikšanās 3. oktobrī Pašvaldību savienībā LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis tikās ar Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) direktori Evitu Simsoni, lai ap-
spriestu turpmāko sadarbību ar mērķi NVA snieg-
tos pakalpojumus padarīt pieejamākus un piemē-
rotākus reģionu vajadzībām. Sarunas gaitā puses 
vienojās, ka abpusējai sadarbībai jākļūst vēl cie-
šākai un aizvien vairāk viedokļa paušanā par reālo 
situāciju un vajadzībām jāiesaista pašvaldības un 
uzņēmēji. Sarunā piedalījās arī ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede un vairāki LPS padomnieki.

Vairāk informācijas šeit.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

URBACT pilsētu festivāls Tallinā

4. un 5. oktobrī Telliskivi radošajā kvartālā Tallinā 
norisinājās Eiropas Savienības programmas pilsēt-
vides attīstībai URBACT gada lielākais notikums – 
URBACT City Festival. Tajā piedalījās arī LPS pa-
domniece Ivita Peipiņa un URBACT nacionālā kon-
taktpunkta Latvijā pārstāves Laura Cunska-Āboma 

un Jūlija Jakovļeva no Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM).

Šoreiz pasākums bija fokusēts uz nesen izvēlētajām 
97 URBACT labajām praksēm. No Latvijas pašval-
dībām URBACT labās prakses statusu ieguva Rīgas 
NVO nams (http://urbact.eu/ngohouse). Rīgas 
NVO namā 3. novembrī notiks URBACT Pārneses 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3765-lps-un-nva-vadibas-tiksanas
http://urbact.eu/ngo-house
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tīklu informatīvā diena. Tur varēs uzzināt par šo 
un arī par citām labajām praksēm un pārrunāt 
Pārneses tīklu konkursa nosacījumus. Sekojiet lī-
dzi URBACT nacionālā kontaktpunkta informācijai: 
http://urbact.eu/urbactlatvija.

No Latvijas pašvaldībām dalībai URBACT pilsētu 
festivālam bija reģistrējušies gandrīz 40 dalībnieku. 

Aktīvi piedalījās Rīgas NVO nams ar informāciju par 
savu labo praksi, kā arī pašvaldību pārstāvji, kuri 
interesējas par Eiropas pilsētu labajām praksēm – 
no Daugavpils pilsētas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzek-
nes pilsētas un Ventspils pilsētas, Alūksnes, Cēsu, 
Lielvārdes, Rundāles un Salaspils novada, kā arī no 
Rīgas plānošanas reģiona un VARAM. Vairāk infor-
mācijas šeit.

Pēc pieredzes uz Naukšēniem 5. oktobrī LPS padomnieces ārējo sakaru jautāju-
mos devās uz Naukšēniem – piekto mazāko Latvi-
jas novadu (un vismazāko Vidzemē) –, lai iztaujātu 
Naukšēnu novadu domes priekšsēdētāju Jāni Zu-
mentu par pārrobežu projektu īstenošanu ar kolē-
ģiem Igaunijā un unikālo sadraudzību ar Vācijas Gī-
terslo reģionu, kā arī paviesotos Naukšēnu Cilvēk-
muzejā, Naukšēnu novada vidusskolā, bērnudārzā 
un sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”.

Vairāk lasiet šeit.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPIA sanāksme Dagdā

6. oktobrī Dagdas Tautas namā notika Latvijas Paš-
valdību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) kārtējā iz-

braukuma sanāksme, ko ievadīja Dagdas vidussko-
las vokālais ansamblis “Rasas pilieni”, un atklāšanas 
vārdus teica Dagdas novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Trūlis.

http://urbact.eu/urbact-latvija
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3773-latvijas-pasvaldibas-piedalas-urbact-city-festival-tallina
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3771-pieredzes-apmaina-nauksenos-par-parrobezu-projektu-istenosanu


6

Vispirms sanāksmes dalībnieki noklausījās novada 
domes izpilddirektora Artjoma Gekiša prezentāciju 
par novadu un noskatījās filmiņu par Dagdu, pērli 
Latgalē, bet pēc tam iztirzāja divus smagus tema-
tus. Pirmajā daļā izpilddirektori iepazinās ar Dzī-
vojamo telpu īres likumprojektu, ko analizēja LPS 
tehnisko problēmu padomnieks Aino Salmiņš, uz-
klausīja eksperta – Latvijas Namu pārvaldītāju un 
apsaimniekotāju asociācijas Valdes priekšsēdētāja 
SIA “CDzP” valdes locekļa Ģirta Beikmaņa – vēr-
tējumu par dzīvojamo māju apsaimniekošanu, uz-
turēšanu un pārvaldīšanu un dalījās pieredzē par 
dzīvokļu jautājumu risināšanas pieredzi Smiltenē 
(Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis 
Lapiņš) un citviet. Otrs jautājumu bloks saistījās 
ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu gan teorijā, par ko atbildīga ir VARAM 
Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu 
nodaļas vadītāja Iveta Teibe, gan praksē, un savā 
pieredzē šo “šmucīgo” lietu kārtošanā dalījās Salac

grīvas – zaļā novada – pārstāvji (Salacgrīvas novada 
izpild direktors Kaspars Ķemers un SIA “Salacgrīvas 
ūdens” Valdes loceklis Kaspars Krūmiņš) un Mār
upes novada AS “Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” projektu vadītāja Dace Šveide.

Sanāksmes trešā daļa tika pārcelta uz “ārtelpām”, 
lai izpilddirektores un izpilddirektori varētu ievilkt 
laba, tīra un spirdzinoša gaisa malku Dagdas no-
vadā. Viņi apmeklēja divus no novada populārā-
kajiem tūrisma objektiem – Jaundomes vides iz-
glītības centru un ekspozīcijas zāli, kas iekārtota 
Jaundomes muižā Ezernieku pagastā, un muzeju 
“Andrupenes lauku sēta” Andrupenes pagastā.

Visus, kas vēlas vairāk uzzināt par LPIA sanāksmē ru-
nāto, aicinām noskatīties videoierakstu, kas pie ejams 
šeit. Sekojot šai saitei, atradīsit arī Dagdā rādītās pre-
zentācijas un sanāksmes atstāstu un fotoattēlus.

Gunta Klismeta

4. oktobrī LPS Domes sēdē pašvaldību vadītāji bal-
soja par LPS un Ministru kabineta 2018. gada vie-
nošanās un domstarpību protokolu, kas tika apstip-
rināts lielā vienprātībā. Līdzīgi kā protokolā palika 
viens nesaskaņots jautājums, tā viena balss bija 
pret šā protokola apstiprināšanu. Vienīgais “baltais 
zvirbulis” ir Sējas novada pašvaldības vadītājs.

Par to, kāpēc balsojis šādi, telefonintervijā 9. ok-
tobrī Dainai Oliņai stāsta Sējas novada domes 
priekšsēdētājs GUNTIS LIEPIŅŠ.

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

NEDĒĻAS AKTUALITĀTE
TELEFONINTERVIJA

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3766-pieredze-tris-dalas-labakai-dzivosanai-lpia-izbraukuma-sanaksme-dagda
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_38_p0.MP3
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Jauns ikgadējā protokola modelis

Māris Pūķis,
Dr.oec., LPS vecākais 
padomnieks

Šīgada protokolā ir palicis tikai viens nesaskaņots 
jautājums. Vai tas ir labi vai slikti, parādīs pašvaldī-
bu un valdības sarunu attīstība nākamajos gados.

Sākot ar pirmo, 1994. gadā parakstīto protokolu, 
lielāko daļu teksta veidoja domstarpības. LPS pra-
sīja vairāk, valdība piekrita “daļēji”, bet budžetu 
Saeimā iesniedza saskaņā ar “Ministru kabineta 
viedokli”. Sākotnēji protokols saucās “domstarpību 
un vienošanās protokols”. Šādas prakses galvenā 
priekšrocība bija precizitāte, ar ko Saeimas depu-
tāti saņēma informāciju, kādas īsti ir atšķirības paš-
valdību un valdības uzskatos par veicamajiem dar-
biem un to prioritātēm.

Likumā “Par budžeta un finanšu vadību” tika iestrā-
dāts, ka protokols (ja tādu izdodas parakstīt) obli-
gāti jāiekļauj valsts budžeta dokumentu paketē. 
Izveidojās prakse, ka paketes pēdējā lappusē atro-
damie paraksti ir LPS priekšsēža un Ministru prezi-
denta paraksti. Neviens Saeimas deputāts nevarēja 
aizbildināties, ka nav neko dzirdējis par pašvaldību 
prasībām, tāpēc nepareizi nobalsojis.

Cits protokolā atspoguļoto domstarpību pielieto-
jums bija tiesā (īpaši – Satversmes tiesā). Rakstot 
likumprojektus, ministrijas parasti neievēro likumā 
“Par pašvaldībām” paredzēto citos likumos noteik-
to pašvaldības autonomo funkciju un valsts pār-
valdes deleģēto funkciju un pārvaldes uzdevumu 
uzdošanas kārtību. Tās “aizmirst” uzrādīt finansēju-
mu, kas būtu izmantojams funkciju veikšanai. Šādā 
gadījumā jānoskaidro, vai pašvaldības ir uzņēmu-
šās jaunos pienākumus veikt par saviem līdzekļiem 
(tādā gadījumā šo funkciju var traktēt kā obligāto) 
vai arī nav piekritušas (tādā gadījumā šo funkciju 
traktē kā brīvprātīgo iniciatīvu). Ja protokolā dom-
starpības ir atspoguļotas, tad tiesai funkcija jāklasi-
ficē kā brīvprātīgā iniciatīva. Šim pašam mērķim var 

kalpot LPS atzinumi par konkrētiem likumprojek-
tiem valdībā un Saeimā, taču ikgadējais protokols 
bija uzskatāmāka un saprotamāka forma, ko grūti 
apstrīdēt.

Trīs reizes domstarpību un vienošanās protokolu 
vispār neizdevās parakstīt. Visos šajos gadījumos 
centrālā valdība izcēlās ar negausību, krasu pašval-
dību daļas samazināšanu kopbudžetā. Divas reizes 
protokolu nevarēja parakstīt ar Andra Šķēles valdī-
bu, vienu reizi – ar Valda Dombrovska valdību. Visos 
trīs gadījumos LPS Dome balsoja pret parakstīšanu, 
apliecinot savu attieksmi pret valsts atbildības jau-
tājumu risināšanu uz pašvaldību rēķina.

Taču šādas neparakstīšanas gadījumā zaudētājas ir 
abas puses: valdība konfrontē ar pašvaldībām, un 
pieaug iespēja, ka valdība kritīs, Saeimai neatbal
stot budžetu. Neaug valdības koalīcijas popularitā-
te reģionos: palielinās iespēja, ka attiecīgo partiju 
dzīves cikls noslēgsies. Taču zaudētājas ir arī paš-
valdības, tās zaudē garantijas vai citus finanšu iegu-
vumus, kas nodrošinātu lielāku stabilitāti nākamajā 
gadā.

Tāpēc LPS stratēģijā parādījās tendence vairāk ak-
centēt kopīgo nekā atšķirīgo. Labāk panākt finan-
siāli derīgāku vienošanos nekā uzstāt uz savu tais-
nību. Labāk panākt kompromisu jaunajā likumdo-
šanā nekā ļaut centrālistiem pilnīgi sabojāt nozares 
likumdošanu. Labāk panākt vienošanos strādāt pie 
problēmām nekā paust nesamierināmus viedokļus.

Tendence meklēt kompromisus nostiprinājās pēc 
2009. gada administratīvi teritoriālās reformas. 
Pieauga politisko partiju ietekme, kaut arī tā nav 
kļuvusi izšķirīga. Liela loma joprojām ir vēlētāju 
apvienību sarakstiem, kuri lielāku vērību pievērš 
vietējām nekā nacionāla mēroga interesēm. Tā-
pēc pieauga LPS biedru atbalsts ar valdību vienota 
viedokļa meklējumiem. Tas izpaudās, mainot no-
saukumu: “domstarpību un vienošanās protokols” 
pārtapa par “vienošanās un domstarpību protoko-
lu”.

Šī gada protokolā gandrīz izdevās panākt vieno-
šanos visos jautājumos. Taču šādas vienošanās 
panākšanai ir sava cena. Piemēram, pastāv atšķi-
rīgi viedokļi par pašvaldības dibināto profesio-
nālās izglītības iestāžu finansējumu. Iepriekšējos 
protokolos mēs uzzinātu, ka pašvaldības uzstāj uz 
nosacījumu vienlīdzību neatkarīgi no dibinātāja. 
Iepriekšējos protokolos mēs uzzinātu, ka valsts 
krasi samazina finansējumu pašvaldību dibinātām 

KOMENTĀRS
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profesionālās izglītības iestādēm. Šī gada protoko-
lā mēs uzzinām, ka puses vienojas “līdz 2018. gada 
1. maijam izstrādāt profesionālās izglītības iestāžu 
programmu finansējuma modeļa projektu neatka-
rīgi no profesionālās izglītības iestādes dibinātāja, 
tai skaitā sagatavot priekšlikumu mācību stipendi-
jas finansēšanai”.

Ieraksts par vienošanos paver iespēju konstruktīvam, 
abām pusēm vismaz daļēji izdevīgam risinājumam.

Kopumā varam konstatēt, ka abas puses ir gājušas 
savstarpējās izpratnes virzienā. Taču cieņas aplie-
cinājums nenozīmē, ka rezultāts noteikti būs po-

zitīvs. Viss būs atkarīgs no valdības vēlmes risināt 
daudzās protokolā iezīmētās problēmas, kā arī no 
pašvaldību spējas vienoties par kopīgām pozīcijām.

Ja šajā protokolā paustā apņemšanās strādāt kopā 
nezudīs, tad arī forma atbildīs saturam un nāka-
majos gados dominēs tendence vienoties. Tas būs 
atkarīgs gan no valdības, gan no mums pašiem. 
Pretējā gadījumā nāksies atgriezties pie būtiskas 
nesaskaņoto jautājumu daļas.

Fakts, ka valdība saprot pašvaldību rūpes, priecē. 
Cerēsim, ka turpinājums būs vērsts uz valsts un 
pašvaldību stabilitāti un nākotni. 

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 11. oktobrī plkst. 10.

Darba kārtība:

1. Par “Rīcības plāna deinstitucionalizācijas īsteno-
šanai 2015.–2020. gadam” ieviešanu (ziņos Lab-
klājības ministrijas Sociālo pakalpojumu depar-
tamenta direktors Maksims Ivanovs un Labklājī-
bas ministrijas ES struktūrfondu departamenta 

direktore Sarmīte Uzuliņa).

2. Informācija par Labklājības ministrijas ierosinā-
tajām izmaiņām pabalsta garantētā minimālā 
ienākumu (GMI) līmenī (ziņos LPS padomniece 
veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte).

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/.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 11. oktobrī plkst. 13.

Darba kārtība:

1. Par informatīvo ziņojumu “Par Atvieglojumu uz-
skaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts 
un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu adminis-
trēšanai” (ziņos VARAM valsts sekretāra vietnieks 
reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš).

2. Reģionālā attīstība, nodarbinātība un nodokļi 

(ziņos eksperts Kristaps Klauss).

3. Par pašvaldību sadarbību, t.sk. par pašvaldību 
lomu vietējās rīcības grupās (ziņos Latvijas Lau-
ku foruma padomes loceklis Valdis Kudiņš).

4. 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

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde notiks 
12. oktobrī plkst. 12.

Darba kārtība:

1. LPS Sporta jautājumu apakškomitejas priekšsē-
dētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

2. IZM informācija par aktualitātēm sporta nozarē 
(ziņos IZM valsts sekretāra vietnieks, Sporta de-
partamenta direktors Edgars Severs).

3. Latvijas Sporta medicīnas asociācijas (LSMA) 
informācija par situāciju sporta medicīnā un 
sadarbības iespējām (ziņos LSMA prezidente 
Sandra Rozenštoka).

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/.

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

Par noteikumu projektu “Noteikumi par darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu ve-
selības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši 
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības ris-
kam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības 
aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atla-
ses trešo kārtu”, 1. pielikums.

Atkārtots atzinums par Ministru kabineta no-
teikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 10. aprīļa noteikumos nr. 263 “Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizāci-
jas noteikumi””, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”, 
3. pielikums.

Valsts sekretāru sanāksmē 5. oktobrī izsludinātie 
projekti:

VSS1043 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””

VSS1044 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā”

VSS1060 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas nova-
da pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 

valsts īpašumā”

VSS1047 – Noteikumu projekts “Dabas lieguma 
“Vecdaugava” individuālie aizsardzības un izman-
tošanas noteikumi”

VSS1049 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos 
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentiem””

TIEŠRAIDE

Visas sēdes notiks LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438173
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438174
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438174
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438203
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438203
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438203
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438203
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_38_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_38_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_38_p3.pdf
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VARAM rīko semināru ciklu reģionos par 
zaļo publisko iepirkumu

VARAM aicina interesentus pieteikties uz semināru 
ciklu par zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemēroša-
nu pašvaldību publiskajos iepirkumos. Kopā plāno-
ti pieci semināri dažādās Latvijas pilsētās, un tajos 
aicināti piedalīties valsts un pašvaldību un to insti-
tūciju iepirkumu speciālisti, kā arī uzņēmēji, kuri 
saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā.

Dalība semināros ir bez maksas. Tā kā vietu skaits 

pasākumos ierobežots, semināram reģistrējieties 
šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/
zalais_publiskais_iepirkums/?doc=25078.

Plānotie semināri: 11. oktobrī Jaunjelgavā; 25. ok-
tobrī Pāvilostā; 1. novembrī Balvos; 2. novembrī 
Smiltenē; 13. novembrī Rīgā.

Papildu informācija VARAM tīmekļa vietnē šeit: 
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/za-
lais_publiskais_iepirkums/ vai rakstot uz epasta 
adresi: zpi@varam.gov.lv.

Forums “Valsts atbalsta biznesu” Valmierā

11. oktobrī Valmierā, Valmieras tehnikumā (Vadu 
ielā 3), notiks forums “Valsts atbalsta biznesu”, 
kurā uzņēmēji varēs saņemt visaptverošu informā-
ciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto 
atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplaši-
nāšanai.

Foruma dienaskārtība un reģistrēšanās anketa 

publicēta “Altum” tīmekļa vietnē.

Šāgada pēdējais forums notiks 17. oktobrī Jelgavā.

Detalizēta informācija par forumiem publicēta Eko-
nomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Aktuālajai informācijai par atbalstu uzņēmējiem 
aicinām sekot Facebook lapā: www.facebook.com/
atbalstsuznemejiem.

Jelgavā seminārs par ventilējamām 
fasādēm un logu montāžu

13. oktobrī Ekonomikas ministrija un “Attīstības 
finanšu institūcija Altum” Jelgavas tehnikumā (Jel-
gavā, O. Kalpaka ielā 37) organizē semināru “Ven-
tilējamās fasādes un logu montāža. Prakse”, kurā 
aicināti piedalīties ēku renovācijas projektu vadī-
tāji, māju apsaimniekotāji, projektētāji un būvko-
mersanti. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja klā-
tienē vērot korektu ventilējamās fasādes sistēmas 

un logu montāžu. Seminārā lektori pastāstīs par 
siltumizolācijas materiālu un apdares materiālu iz-
vēli, kā arī kronšteinu un profilu izvēli un montāžu.

Pasākuma dienaskārtība un pieteikšanās anketa 
publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Informācijai par ēku renovāciju un energoefektivi-
tātes jautājumiem sekojiet informatīvās kampaņas 
“Dzīvo siltāk” Facebook lapā: www.facebook.com/
dzivosiltak.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Tiešraidē varēs vērot konkursa “Sējējs 
2017” laureātu apbalvošanu

13. oktobrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Rīgā no-

tiks Zemkopības ministrijas rīkotā lauksaimnieku 
vidū iecienītā konkursa “Sējējs 2017” noslēguma 
pasākums, kurā svinīgi sveiks šāgada labākos lauk-
saimniekus. Konkursa laureātu godināšana sāksies 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=25078
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=25078
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
mailto:zpi@varam.gov.lv
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_/
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/16473-seminars-ventilejamas-fasades-un-logu-montaza-prakse
http://www.facebook.com/dzivosiltak
http://www.facebook.com/dzivosiltak


11

pulksten 18, un to būs iespēja vērot tiešraidē Latvi-
jas Reģionu televīzijā “Re:TV”.

Plašāka informācija par konkursu pieejama tīmekļ-
vietnē: www.sejejs.lv.

Vēl var nobalsot par Latvijas ainavu 
dārgumiem

 
Līdz 15. oktobrim iespējams paust savu viedokli 
par desmit nozīmīgākajām ainavām katrā plānoša-
nas reģionā, par kurām gada nogalē un nākamgad 
tiks apkopota papildu informācija un veidota pār-
vietojamā izstāde.

Sev nozīmīgākās ainavas izvēlēties no tīmekļa viet-
nē www.ainavudargumi.lv pieejamās kartes vai sa-
raksta: ikviena persona aicināta paust savu viedokli 
vienu reizi; sev nozīmīgās ainavas var izvēlēties gan 
no viena reģiona ainavām, gan no visiem pieciem 
reģioniem; no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 
desmit ainavas; konsultācijas par balsošanu ir pie-
ejamas publiskajās bibliotēkās un pie vietnē www.
ainavudargumi.lv norādītajām kontaktpersonām.

Konference uzņēmumu sadarbības un 
konkurētspējas veicināšanai

18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju 
ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, 
publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbī-

bas veicināšanas iespējas, uz konferenci INTER
COMPINNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju 
un internacionalizācijas veicināšanai. Papildu infor-
mācija par konferenci un dalībnieku reģistrācijas 
anketa publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa 
vietnē.

KM aicina izvirzīt pretendentus Izcilības 
balvai kultūrā

Kultūras ministrija (KM) jau ceturto gadu aicina pie-
teikt pretendentus Izcilības balvai kultūrā. Izcilnie-
kus apbalvojumam var izvirzīt juridiskas personas, 
valsts un pašvaldības institūcijas un nevalstiskās 

organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar kultūras 
procesu nodrošināšanu, kā arī KM nozaru konsul-
tatīvās padomes.

Pieteikumi jāiesniedz KM Dokumentu pārvaldības 
nodaļā līdz 20. oktobrim, nogādājot tos personīgi 
vai nosūtot pa pastu uz KM (K. Valdemāra ielā 11a 
Rīgā, LV1364).

Seminārs par e-adreses ieviešanu 
pašvaldībās

27. oktobrī VARAM rīko semināru “eadreses ie-

viešana pašvaldībās”. Seminārs notiks Rīgā, Peldu 
ielā 25, 409. telpā.

Semināra programmā iekļauti eadreses ieviešanas 
pamatnosacījumi (eadreses ieviešanas vispārīgie 
jautājumi, eadreses (dokumentu prioritārās pie-
gādes) princips, eadreses ieviešanas un izmanto-
šanas organizatoriskie aspekti) un eadreses tie-
siskie aspekti (normatīvie akti un to piemērošana, 
pašvaldību saistošo noteikumu un iekšējo tiesību 

http://www.sejejs.lv
https://www.em.gov.lv/en/eu_funds/interreg_europe_programm_clusters3_project/inter_comp_inno/
https://www.em.gov.lv/en/eu_funds/interreg_europe_programm_clusters3_project/inter_comp_inno/


12

aktu pielāgošana, eadreses tehniskais risinājums, 
piekļuves iespējas eadresei (t.sk. bezmaksas risi-
nājumi), informācijas sistēmu sadarbspēja).

Pieteikšanās: līdz 20. oktobrim. Reģistrācija semi-
nāra apmeklēšanai klātienē tikai elektroniski: htt-
ps://goo.gl/forms/SyFJY1H1bgo8eZT52.

Turpinās pretendentu pieteikšanās 
“Iepirkumu Gada balvai 2017”

Līdz 31. oktobrim turpinās pretendentu pieteikša-
na “Iepirkumu Gada balvai” deviņās nominācijās: 
“Ieguldījums publisko iepirkumu attīstībā”, “Gada 
publisko iepirkumu speciālists”, “Gada privāto ie-
pirkumu speciālists”, “Gada pasūtītājs preču un 
pakalpojumu jomā”, “Gada pasūtītājs būvdarbu 
jomā”, “Gada piegādātājs preču un pakalpojumu 
jomā”, “Gada piegādātājs būvdarbu jomā”, “Gada 
iepirkums” un “Gada zaļākais iepirkums”.

Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzrau-
dzības biroju 2018. gada 18. janvārī organizē “Iepir-
kumu Gada balvu” un konferenci par jomas aktu-
ālajiem jautājumiem.

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

Palīdzēsim noskaidrot ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību!

Lai noteiktu pašval-
dības, kas nodroši-
na lielāko atbalstu, 
daudzveidīgākos un 
pieejamākos pakal-
pojumus ģimenēm 
ar bērniem, VARAM 
šogad pirmo reizi 
rīko konkursu “Ģime-
nei draudzīga paš-
valdība”. Pašvaldību 
sniegto atbalstu ģi-
menēm vērtēs gan 
konkursa komisija, 

balstoties uz pašvaldību iesniegto informāciju, gan 
to var darīt ikviens Latvijas iedzīvotājs, līdz 31. ok-
tobrim balsojot vietnē www.vietagimenei.lv.

Iedzīvotāji, aktīvi balsojot, var palīdzēt sev un sa-
vam novadam tikt pie jauna rotaļu laukuma. To 
papildus VARAM balvai iegūs kāda no tām četrām 
pašvaldībām, kas tiks atzītas par ģimenei draudzī-
gākajām un kuras balsotāju īpatsvars būs lielāks 
pret iedzīvotāju skaitu. Tāpat katrs, kurš sniegs vēr-
tējumu kaut vai par vienu pašvaldību, piedalīsies 
izlozē, kur katru nedēļu var laimēt dāvanu karti 50 
eiro vērtībā ģimenes izklaidei un citas jaukas bal-
vas.

Sekojiet līdzi jaunumiem sociālajos tīklos Facebook, 
Draugiem.lv un Twitter un, rakstot ziņas, izmanto-
jiet #vietagimenei!

https://goo.gl/forms/SyFJY1H1bgo8eZT52
https://goo.gl/forms/SyFJY1H1bgo8eZT52
http://bit.ly/IepGadaBalva
http://www.vietagimenei.lv
https://www.facebook.com/vietagimenei/
http://www.draugiem.lv/vietagimenei/
https://twitter.com/VietaGimenei
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Konkurss sievietēm par ES balvu inovatīvā 
uzņēmējdarbībā

Eiropas Komisija aicina sievietes novatores līdz 
15. novembrim pieteikties konkursā par Eiropas 
Savienības balvu inovatīvākajām sievietēm uz-
ņēmējdarbībā. Galvenā balva ir 100 000 eiro, sa-
vukārt otrajai un trešajai vietai – attiecīgi 50 un 

30 000 eiro. Īpašā 20 000 eiro balva tiks pasniegta 
uzlecošajai novatorei vecumā līdz 30 gadiem par 
īpašu inovāciju karjeras sākumā.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://
ec.europa.eu/research/pr izes/women in -
novators/index.cfm?pg=home. Sociālie tīkli:  
#WIPrizeEU.

Var pieteikties nodokļu atbalsta 
pasākumam

Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, no 
2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 2. janvārim 
var Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pieteikties no-
dokļu atbalsta pasākumam. Tas paredz nokavēju-
ma un soda naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, 
ka ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim tiek 
samaksāts nodokļu pamatparāds. Atbalsta pasāku-
mam var pieteikties gan privātpersonas, gan komer-

santi, aizpildot īpaši tam paredzētu iesniegumu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet uz VID 
Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 6712000, 
izvēlieties pirmo tēmu “Nodokļi”, konsultējieties 
klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā 
vai arī uzdodiet savu jautājumu VID vietnes sadaļā 
“Kontakti/Uzdot jautājumu VID”.

Plašāka informācija par nodokļu atbalsta pasāku-
mu, kā arī iesniegums pieejams VID vietnē, sadaļā 
“Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”.

http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/iesniegums._atbalstam.docx
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-apkalposana
https://www.vid.gov.lv/lv/uzdot-jautajumu-vid
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atbalsta-pasakums
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Daugavpils cietokšņa reģenerācijas 
projektam Eiropas Padomes Ainavu balva

Eiropas Padomes (EP) Ministru komiteja 27. sep-
tembrī apstiprināja EP Ģenerālsekretariāta konkur-
sa Ainavu balvu piešķirt Daugavpils cietokšņa reģe-
nerācijas projektam Latvijā. Šā konkursa mērķis ir 
apbalvot praktiskās iniciatīvas, kas būtu ņemamas 
par piemēru ainavu kvalitātes saglabāšanai un uz-
labošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu 
teritorijās.

Starptautiskās žūrijas vērtējumam šajā sesijā tika 
iesniegti projekti no 13 Eiropas valstīm. Augsto vēr-

tējumu Daugavpils projekts saņēma par simboliskas 
pilsētvides ainavas atjaunošanu agrāk degradētā vie-
tā, kas tagad sabiedrībai piedāvā dažādus izglītības 
un kultūras pakalpojumus kvalitatīvā vidē. Daugav-
pils cietokšņa reģenerācijas projektu īsteno Daugav-
pils pilsētas dome, piesaistot finansējumu no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda, Latvijas–Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas, Norvēģijas Finanšu 
instrumenta, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda.

Plašāku informāciju par Eiropas Padomes Ainavu 
balvu meklējiet šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/
darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ai-
navu_balva/?doc=18320.

Rīgas NVO nams izpelnījies starptautisku 
atzinību

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta depar-
tamenta pārstāvji pagājušonedēļ Tallinā pasākumā 
URBACT City Festival saņēma sertifikātu, kas aplie-
cina Rīgas Nevalstisko organizāciju (NVO) namam 
piešķirto labās prakses statusu.

Šogad Rīga atzīta par Eiropas labās prakses pilsē-
tu par līdzšinējo darbu un ieguldījumu ilgtspējīgas, 
integrētas pilsētattīstības jomā. Visu 97 nominēto 

pilsētu pārstāvji satikās Tallinā īpašā izstādes veida 
pasākumā.

Lai veicinātu sabiedrības integrāciju un rīdzinie-
ku līdzdalību, 2013. gadā Rīgas dome atvēra NVO 
namu, kurā pulcēties sabiedriski aktīvajiem rīdzi-
niekiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. NVO 
nams bez maksas piedāvā resursus Rīgas organizā-
cijām kapacitātes paaugstināšanai, informācijas, 
labās prakses un pieredzes apmaiņai, nozaru orga-
nizāciju sadarbības veidošanai, aktīvistu apmācībai 
un jaunu dalībnieku piesaistīšanai. 

Vides objektu festivālu “Ziemassvētku 
egļu ceļš” iekļauj ārvalstu tūristu ceļvežos

Rīgā notiekošais vides objektu festivāls “Ziemas-
svētku egļu ceļš” tiks iekļauts izdevuma “Skyward” 
tūristu apskates objektu sadaļā “World Topics” kā 
viens no savdabīgākajiem un tūristu apskates vēr-
tiem pasākumiem Eiropā.

Izdevums “Skyward” ir Japānas aviokompāni-
jas (Japan Airlines) žurnāls, kura mēneša tirāža ir 
850 000 eksemplāru, un to lasa 4,7 miljoni tūristu. 
Tāda veida festivāls, kurā Ziemassvētku egle tiek 
eksponēta kā vides objekts vai instalācija jaunos un 
neparastos vizuālos, dizainiskos risinājumos, nav 

sastopams nekur citur.

“Tas, ka par festivālu interesi izrāda izdevums ar tik 
lielu auditoriju, ļauj secināt, ka mazskaitlīga, bet 
izteikti radoša sabiedrība pasaules kultūras piedā-
vājuma daudzveidībā spēj būt interesanta ar tādu 
neparastu festivālu kā “Ziemassvētku egļu ceļš”, 
kas kļuvis par spilgtu Rīgas zīmolu,” saka festivāla 
idejas autors Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta departamenta Pilsētas svētku noformējuma 
nodaļas vadītājs Guntars Kambars.

8. vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” 
norise plānota no 2017. gada 8. decembra līdz 
2018. gada 14. janvārim.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320


15

Svinīgi atklāts Rīgas 80. vidusskolas 
jaunais stadions

Foto: Diāna Spiridovska

Ar dažādiem sporta un izklaides pasākumiem 6. ok-
tobrī tika svinīgi atklāts jaunais stadions pie Rīgas 
80. vidusskolas Andromedas gatvē 11. Pasākumā 
piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu.

“Mēs turpinām veiksmīgi sakārtot sporta laukumus 
pie Rīgas skolām, kas dod iespēju sportot gan sko-
lēniem, gan apkārtnes iedzīvotājiem. Skolēni tagad 
varēs vairāk laika pavadīt, kustoties svaigā gaisā, 
tomēr aicinu, izmantojot jaunās iespējas, neaiz-
mirst arī par mācībām,” pasākumā novēlēja Rīgas 
domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Savukārt skolas direktore Anna Vladova pateicās 
par jauno laukumu un atzina, ka tas ļoti gaidīts jau 
daudzus gadus. “Tā ir laba dāvana Latvijas simtga-
dē,” uzsvēra A. Vladova.

Stadiona izbūvei un teritorijas labiekārtošanai Rī-
gas dome bija atvēlējusi vairāk nekā 750 000 eiro. 
Kopumā veikti labiekārtošanas darbi 12 090 m2 pla-
tībā. Darbu gaitā iežogota skolas teritorija, celiņos 
ieklāts bruģa segums, uzstādīta jauna apgaismoju-
ma un videonovērošanas sistēma, izveidots jauns 
futbola laukums un tam apkārt trīs skrejceļi, izvei-
dota tāllēkšanas bedre, kā arī ielu vingrošanas un 
rotaļu laukums papildināts ar jaunām iekārtām.

Ventspils novada Ovīšos uzstādīts Austras 
koks

Tārgales pagasta Ovīšu ciemā netālu no bākas uz-
stādīts metāla Austras koks. Tā augstums ir 6,5 
metri, platums – 5 metri. Jauno vides objektu cie-
mam dāvināja biedrības “Ovīšu draugu kopa” pār-
stāvis mediķis Rauls Vēliņš.

“Austras koks ir saistīts ar pasaules zināšanām – 
tām, kas bijušas pirms mums, mūsdienās atklā-
tajām un tām, kas mums vēl ir apslēptas. Austras 
koks nozīmē nepārtrauktu indivīda un sabiedrības 
attīstību, tas atgādina, ka esam cēlušies no saviem 
senčiem un aiz mums ir jaunā paaudze – bērni,” 
saka Rauls Vēliņš.

Latviskā simbola autori ir meistari Sīmansoni – dēls 
Jurģis un tēvs Māris no Rencēnu pagasta Valmieras 
pusē. Tas atrodas netālu no bākas, meža ielokā, kur 
aug senas priedes. Rauls Vēliņš ar meistaru darbu ir 
ļoti apmierināts: “Viņi visu paveica pat labāk, nekā 
biju iedomājies. Austras koks ir uzstādīts tā, lai tajā 
varētu atstaroties Jāņu rīta saullēkts. To, vai tā būs, 
redzēsim nākamgad.”
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Liepājas pašvaldības budžets papildināts 
par 5,7 miljoniem eiro

5. oktobra Finanšu komitejas sēdē apstiprināts Lie-
pājas pilsētas pašvaldības 2017. gada budžeta pa-
lielinājums kopumā par 5,7 miljoniem eiro. Lielāko 
pieauguma daļu veido ieņēmumi no valsts mērķ-
dotācijām 4,3 miljonu eiro apmērā, kas tiks sadalīti 
pedagogu atlīdzībai 2017. gada septembrī–decem-
brī, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto 
projektu īstenošanai un citu aktuālu izdevumu seg-
šanai.

No pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot iespējas un 
prioritātes, deputāti atbalstīja ieceri nodrošināt pa-
pildu finansējumu uz attīstību vērstiem projektiem, 
pasākumiem un iegādēm. Lai nodrošinātu Liepājas 
lidostas darbu arī ziemas periodā, 287 484 eiro 
paredzēti SIA “Aviosabiedrība “Liepāja””, 179 102 
eiro – pašvaldības aģentūrai “Liepājas sabiedriskais 

transports” izmaksu segšanai pasažieru pārvadātā-
jiem, pamatojoties uz patēriņa cenu indeksācijas 
rezultātiem, u.c.

Veselības, sporta un kultūras jomā 17 581 eiro at-
vēlēti projektam “Baltijas pilsētu rīcība dzīvesvei-
da izraisītu slimību mazināšanā: inovatīva prakses 
intervences modeļa izveide, iesaistot sabiedrības 
veselības pārvaldes iestādes Baltijas jūras reģionā”, 
120 050 eiro – sporta pasākumu organizēšanai un 
atbalstam, 2 871 227 eiro – Liepājas vieglatlētikas 
manēžas būvniecībai (piesaistot kredītlīdzekļus), 
kā arī vairākiem citiem ES struktūrfondu līdzfinan-
sētiem projektiem. 

Izglītības jomā lielākie papildu līdzekļi – 1 326 798 
eiro – piešķirti projektam “Liepājas Valsts 1. ģim-
nāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT 
jomā” (t.sk. piesaistot kredītlīdzekļus 1 132 029 
eiro apmērā).

Parakstīts līgums starp Saldus pašvaldību 
un LTRK

4. oktobrī Saldus novada pašvaldība sadarbībā 
ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 
(LTRK) rīkoja ikmēneša uzņēmēju tikšanos. Pēc tam 
Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš 
(pa kreisi) un LTRK prezidents Aigars Rostovskis pa-
rakstīja sadarbības līgumu.

Aucē aizvadītas “Baltkrievijas dienas 
Latvijā”

No 22. līdz 24. septembrim Aucē pirmo reizi no-
risinājās unikāls pasākums “Baltkrievijas dienas 
Latvijā”, kad Aucē ieradās vairāk nekā 130 Ņasvi-
žas rajona pārstāvju, lai Auces novada iedzīvotājus 
un viesus plašāk iepazīstinātu ar baltkrievu kultū-
ru, tautas daiļamata meistaru darbiem. Baltkrievi-
jas dienu apmeklētājiem bija iespēja īpašā izstādē 
uzzināt par uzņēmējdarbību Ņasvižas rajonā un 
iepirkties īpašā rudens gadatirgū, kas šogad bija 
visplašākais, kāds jebkad Aucē pieredzēts. Tajā tika 
piedāvāti gan vietējo, gan kaimiņzemes mājražo-

tāju un daiļamata meistaru izstrādājumi. Ņasvižas 
maizes kombināta piedāvātā maize un miltu izstrā-
dājumi un “Medinterplast” ziepes pazuda no gal-
diem teju zibens ātrumā. Gorodejas cukura kom-
bināta pārstāvji ne tikai pārdeva savu produkciju, 
bet arī laipni piedāvāja degustēt džemus, sulas un 
nektārus. “Dobrobit” auceniekiem un viesiem bija 
atvedis dažādus lina izstrādājumus – galdautus, 
dvieļus un salvetes, ko rotā grezni izšuvumi. 

Svinīgajā sarīkojumā piedalījās gan Auces novada 
domes un Ņasvižas rajona izpildkomitejas pārstāv-
ji, gan LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un Baltkrie-
vijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece 
Latvijas Republikā Marina Dolgopolovas kundze.
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Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus: 
““Baltkrievijas dienas Latvijā” apliecina īpašu cie-
ņu mūsu sadarbības partneriem Ņasvižas rajonam 
un pilsētai, kā arī visai baltkrievu tautai. Esam 
ļoti pagodināti uzņemt tik kuplu skaitu viesu šeit, 
Aucē, pilsētā ar vārdu un dvēseli, jo tikai Aucei no 
visām pilsētām tiek svinēta vārdadiena. Sadarbība 
ar Ņasvižas rajonu Auces novadam ilgst jau piek-
to gadu, bet pirmo reizi mēs satiekamies tik plašā 
lokā. 

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis atzina, ka 23. sep-
tembris ir vēsturiska diena, jo Baltkrievijas dienas 
nu tiek svinētas ne tikai Rīgā, bet arī Aucē. Baltkrie-
vijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece 
Latvijas Republikā Marina Dolgopolova savā uzrunā 
uzsvēra, ka tieši sadraudzības pasākumi, kas veicina 
labas kaimiņu attiecības un sadarbību, viņasprāt, ir 
visvērtīgākie notikumi. Pagājušais gads bijis īpašs 
Baltkrievijai un Latvijai: tika aizvadīts 25. jubilejas 
gads, kopš tika izveidotas diplomātiskās attiecības 
starp abām valstīm.

Ogres novadā

Turpinās Zilo kalnu dabas parka labiekārtošana

Aktīvākie novada iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši 
pozitīvās pārmaiņas Zilo kalnu dabas parka attīs-
tībā. 2017. gadā šeit veikti vairāki labiekārtošanas 
darbi. Šogad izbūvētas piecas kāpnes pie Dubkal-
nu ūdenskrātuves, kā arī uzstādītas aizsargbarjeras 
kopumā 60 metru garumā. Kāpņu un aizsargbarje-
ru izbūves kopējās izmaksas ir 17 898,45 eiro. Ar 
šiem darbiem noslēdzas labiekārtošanas projektā 
paredzēto 15 kāpņu izveide. Kopumā uzlaboti 960 
metri taku seguma. Ir atjaunota laipa pie Dubkal-
nu ūdenskrātuves. Ņemot vērā, ka pie Dubkalnu 
ūdenskrātuves pakāpeniski izveidojušās vairākas 
iedzīvotāju iecienītas atpūtas vietas, tapusi arī at-

pūtas vieta apmeklētājiem ar dzīvniekiem. Tuvā-
kajā laikā plānots ierīkot apgaismojumu takai no 
Ogres līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam Gais-
mas prospekta tuvumā. Vienlaikus tiks veikti pro-
jektēšanas darbi slēpošanas trases apgaismoju-
mam no Ikšķiles – apmēram 2,5 kilometru garumā. 
Apgaismojums tiks ierīkots aptuveni 6 km garumā 
slēpošanas trasē Ogres un Ikšķiles tuvumā.

Pašlaik notiek projekta izstrāde ceļam no Ikšķiles 
līdz Smiltāju kapiem, kas tālāk pieslēdzas Tīnūžu–
Ogres ceļam, lai iegūtu ērtu asfaltētu ceļu, kas ma-
zina putekļu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un 
rekreācijas iespējām tā tuvumā.

Notiek aktīvās atpūtas laukuma pie Dubkal-
nu ūdenskrātuves zonējuma un skiču projekta 
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izstrāde, dažādojot un uzlabojot aktīvās atpūtas 
iespējas. Turpmākā darbu realizācija arī tiek dalīta 
kārtās, lai pakāpeniski realizētu aktuālākos labie-
kārtojumus – izveidotu nepieciešamās stāvvietas, 
rotaļu laukumus, “pumpu” velotrasi, informācijas 
centru un vēl daudz ko citu.

Madlienā top dabas un izzināšanas parks

Ogres novada Madlienas pagastā īstenots projekts 
“Dabas un uzziņu parka “Latvijas pagastu ozolu 
birzs” izveide”. Parkā izbūvēts īpaša raksta bruģa 
un grants seguma celiņu tīkls. 28. septembrī notika 
projekta atklāšana, kurā ar birzs izveides faktiem 
iepazīstināja Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs 
Ojārs Atslēdziņš.

2004. gada aprīlī Madlienā pulcējās pagastu vadī-
tāji no visas Latvijas, lai veiktu cēlu misiju – atstātu 
vēstījumu nākamajām paaudzēm, iestādot Madlie-
nas pagasta centrā 453 ozoliņus, jo tieši tik daudz 
toreiz bija pagastu Latvijā. Latvijas pagastu ozolu 
birzs tapšanas vietas izvēli noteica vēstures fakts, 
ka 1938. gadā Madliena tika atzīta par Latvijas ģeo-
grāfisko centru. Toreiz Ozolu birzs blakus Madlienas 
vidusskolas vecajam parkam tapa ar VAS “Latvijas 
valsts meži” atbalstu. 2009. gada 21. jūnijā, pēc paš-
valdību vēlēšanām jauno novadu robežās, Madlie-
nā atkal pulcējās pagastu vadītāji. No iestādītajiem 
ozoliņiem bija izdzīvojuši 242. 2014. gada 12. sep-
tembrī pēc Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja 
O. Atslēdziņa un biedrības “Meža projekti” vadītā-
jas Daces Iraidas iniciatīvas Madlienā tika atzīmēta 
Latvijas pagastu ozolu birzs desmit gadu jubileja. 
Tika atklāts informatīvais stends un papildināti stā-
dījumi. Ozoliņiem piepulcējās 15 jauni kociņi, ko ie-
stādīja Pagastu apvienības valdes vecbiedri.

Madlieniešiem radās iecere Latvijas pagastu ozolu 
birzi Madlienā izveidot par dabas un uzziņas par-

ku – ar labiekārtotiem celiņiem, dažādiem vides 
un mākslas objektiem. 2015. gadā tika izstrādāta 
Latvijas pagastu ozolu birzs attīstības koncepcija. 
Pēdējo trīs gadu laikā Latvijas pagastu ozolu birzs 
labiekārtošanai īstenoti vairāki mazi projekti – par-
kā uzstādīti atpūtas soliņi, rotaļu elementi, lapene, 
vides objekts “Dižozols”, veikta apzaļumošana.

Projektā “Dabas un uzziņu parka “Latvijas pagas-
tu ozolu birzs” izveide” izbūvēts bruģa un grants 
seguma celiņu tīkls, kas simboliski atgādina koka 
saknes, kuru vijums turpinās koka stumbrā ar septi-
ņiem ozolzīļu formas laukumiem. Tajos ar laiku plā-
nots uzstādīt dažādus vides un informatīvos objek-
tus, katram laukumam secīgi plānots piešķirt īpašu 
nosaukumu, kas saistīts ar cilvēka dzīves posmiem: 
bērnības zīle, pagastu zīle, ģimenes zīle, reģionālā 
zīle, saulrieta zīle, mežziņa jeb mūžības zīle. Lauku-
mā ārpus takām plānots ierīkot šūpoles, koka labi-
rintu, izveidot pastaigu taku.

Tiks uzsākta Madlienas estrādes pārbūve

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslē-
dziņš informē, ka estrāde Madlienā celta 1965. gadā 
un šo gadu laikā nolietojusies: jumta konstrukcijas 
un grīda ir avārijas stāvoklī, apdares materiāli no-
lietojušies, un estrāde kļuvusi vizuāli nepievilcīga, 
tāpēc pārbūve ir ļoti vajadzīga. Estrādes pārbūves 
projektu izstrādājis arhitekts Aigars Vilnītis.
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Pabeigta tilta būvniecība Suntažos Ir pabeigta tilta pār Mazo Juglu pārbūve 47,7. km uz 
autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) Suntažos, 
900 metrus garā posmā iztaisnota autoceļa trase, 
kā arī atjaunots vecais tilts, kas paredzēts tikai gājē-
jiem. Vecajam tiltam izbūvēta jauna hidro izolācija, 
ceļa segums, jaunas margas, remontēti gala balsti 
un sijas. Tilta galos izvietoti granīta stabi, lai iero-
bežotu transportlīdzekļu kustību pār to. Vecais tilts 
būvēts 1959. gadā, tas bija sliktā tehniskā stāvoklī 
un ar ierobežotu platumu.

Uz reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums 
(P8) pārbūvētas arī divas autobusu pieturas. Tāpat 
izbūvēta gājēju ietve visa posma garumā un ierī-
kots apgaismojums.

Zemgalē noslēgumam tuvojas Sodītes 
strauta rekonstrukcija

Oktobra sākumā Zemgales reģionā viesojās projek-
ta “NutrInflow” partneri no Somijas un Zviedrijas, 
lai apskatītu Latvijas labās prakses piemērus un 
Zemgales reģiona pilotteritorijās īstenotās projek-
ta aktivitātes. 3. oktobrī notika Mellupītes monito-
ringa stacijas un zemnieku saimniecības “Vilciņi1” 
apskate, 4. oktobrī partneri apskatīja Jelgavas no-
vada pašvaldības īstenoto Sodītes strauta pārbūvi 
Viesturciemā.

Mellupītes monitoringa stacija ir viena no daudza-
jām šāda veida stacijām, kurās jau vairākus gadus 
regulārus novērojumus veic Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu 
fakultātes zinātnieki, analizējot seklos gruntsūde-
ņus un tajos esošo nitrātu slāpekļa koncentrāciju. 
Savukārt zemnieku saimniecības “Vilciņi1” īste-
notā meliorācijas sistēmu atjaunošana uzskatāma 
par labo piemēru, ko zemnieki īstenojuši, izprotot 
ūdens novadīšanas būtisko lomu savos īpašumos: 
šeit atjaunots grāvis 3,2 kilometru garumā, izbūvēti 
un atjaunoti sedimentācijas baseini, akmeņu bēru-
mi, seklūdens daļa un veikta meandrēšana. Aprēķi-
ni liecina, ka saimniecībā izbūvētās sistēmas aiztur 

līdz pat 95% suspendēto daļiņu, attīra līdz 40% no 
slāpekļa un fosfora noteces, kā arī samazina plūdu 
ietekmi, nodrošina dzīves vidi daudzām augu un 
dzīvnieku sugām un uzlabo apkārtējās vides kvali-
tāti.

Videosižetā var aplūkot, kā strauts izskatījās pirms 
darbu sākšanas un kā norit strauta pārbūve: https://
www.youtube.com/watch?v=fq6uVMnjnJM. Sodī-
tes strauta rekonstrukcija sākta aprīļa beigās, un šis 
objekts ir unikāls ar to, ka vienā objektā visā tā ga-
rumā tiek ierīkots divpakāpju grāvja profils. 3,75 km 
garā strauta posma malās izveidotās vairāku līmeņu 
terases palīdzēs mazināt biogēno elementu ieplūdi 
Baltijas jūrā, nodrošināt labāku ūdens novadi un pa-
sargāt tuvējās teritorijas no plūdu ietekmes. Izvei-
dotās palu terases kalpos par ekoloģisko koridoru, 
un šāda profila grāvis nodrošinās daudzveidīgu vidi 
dzīvajiem organismiem un uzlabos ūdens kvalitāti. 
Tāpat Sodītes strautā izveidoti mākslīgie mitrāji ar 
iekļautu seklūdens zonu, kas ļaus samazināt ūdens-
tilpju aizaugšanu veicinošo produktu noplūšanu 
Tērvetes upē un tālāk – Baltijas jūrā.

“NutrInflow” projekta kopējais budžets ir 1,78 mil-
joni eiro, no kuriem 85% ir Centrālā Baltijas jūras 
reģiona programmas līdzfinansējums.

https://www.youtube.com/watch?v=fq6uVMnjnJM
https://www.youtube.com/watch?v=fq6uVMnjnJM
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Preiļu novada pašvaldība labiekārtos 
uzņēmējdarbības infrastruktūru

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu inves-
tīcijas, Preiļu novada pašvaldība saskaņā ar nesen 
domes sēdē aktualizēto Investīciju plānu uzsāks 
divus projektus, kas kopumā piesaistīs novadam 
2 176 353 eiro investīcijas un radīs vismaz 36 jau-
nas darbvietas. 

Projekta aktivitātes paredz noliktavu teritorijas iz-
būvi Preiļu novadā, ražošanas ēkai pielāgota lau-
kuma un inženierkomunikāciju izbūvi Preiļos un 
aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas 
centra izveidi Riebiņu novadā. Par interesi pieda-
līties projektā ir saņemti apliecinājumi no diviem 
uzņēmumiem – AS “Preiļu siers” un SIA “Daugulis 
un partneri”. Projektu plānots iesākt 2018. gada jū-
nijā, realizācijas ilgums – 24 mēneši. 

Valmierā ekspluatācijā pieņemtas Cempu 
un Paula Valdena iela

Būvdarbi Cempu un Paula Valdena ielā, kurus uz-
sāka 2016. gadā, tika pabeigti šāgada septembrī. 
Pārbūvētas ielu konstruktīvās kārtas, paaugstinot 
to nestspēju. Uz brauktuves ieklātas jaunas asfalt-
betona kārtas. Izbūvētas ietves un veloceliņi gājēju 
un velobraucēju drošībai, kā arī izbūvēts ielu ap-
gaismojums un lietus kanalizācija.

Ielu pārbūve notika projektā “Uzņēmējdarbības 
attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un 
inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula 
Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai”, kopē-
jās izmaksas – 3 707 715,75 eiro, tajā skaitā ERAF 
finansējums – 3 060 945,77 eiro.

Valmierā 22. reizi aicina atjaunotais 
Simjūda gadatirgus 

Rudens ražas bagātība, tirgus lustes un izdarības, 
iestiprināšanās ar siltām zupām un citiem gardu-
miem: 14. oktobrī no plkst. 9 līdz 16 Valmieras 
Rātslaukumā un vecpilsētā norisināsies tradicio-
nālais Simjūda gadatirgus, kas vēsturiski bija pē-
dējais lielais tirgus Vidzemē pirms ziemas. Simjū-

da gadatirgus Valmierā iesakņojies jau viduslaikos. 
1283. gadā pamatakmens tika likts baznīcai, par tās 
aizgādni izraugoties Svēto Sīmani. Viduslaikos tir-
gus vieta parasti bija pie baznīcas. Valmierā rudens 
tirgus notika 28. oktobrī, Sīmaņa dienā. “Vēlākos 
gadsimtos tirgus diena tika atzīmēta arī kalendā-
rā, kur vietas ierobežojuma dēļ Sīmaņa un Jūdas 
dienā bija ieraksts “Sim., Jūda”. Tā arī pamazām 
tirgus ieguva vārdu, ko pazīst ne tikai Latvijā. Tir-
gus ir iekļauts tūrisma firmu ekskursiju maršrutos. 
Katru gadu redzam, ka apmeklētāju rindas kuplina, 
par piedāvājumu priecājas, lustēšanos izbauda un 
labprāt Valmierā dienu pavada ne tikai kaimiņi no 
Igaunijas un Lietuvas, bet arī tūristi no Meksikas, 
Portugāles u.c.,” stāsta Valmieras muzeja direktore 
Iveta Blūma.

Tirgus īpašo auru un notikumus romānā “Valmieras 
puikas” iemūžinājis Pāvils Rozītis, norādot – “kas 
nav redzējis Simjūda tirgu Valmierā, tam nav bijis 
jaunības”. Vairāk nekā simts gadus vēlāk Valmieras 
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Rātslaukums atkal būs tirgotāju un tirgus apmeklē-
tāju pilns. Dažādu šķirņu siera rituļi, smaržīga maizī-
te, brangi gaļas gabali, žāvētu zivju krāvumi, krāsai-
nās kārtās tērpušies rudens ražas vitamīni, saldas 
un skābenas sukādes, mājās darināti vīni un vēl citi 
gardumi – katrs atradīs savai gaumei atbilstošāko. 
Rudens dzestrumu kliedēt palīdzēs cienāšanās ar 
krodziņa “Pils ķēķis” sarūpēto bruņinieku zupu, kas 
taps pēc viduslaiku receptes, un dažādu pildījumu 
vafelēm. Apmeklētājus ar siltu nēģu zupu sagaidīs 

tirgotāji no Carnikavas.

Būs rudenim piestāvoši darinājumi – cimdi, zeķes, 
cepures, šalles. Stādu audzētāji aicinās izmantot 
šogad pēdējo brīdi, lai dārzus papildinātu ar daudz-
gadīgajiem augiem. 

Dažādas izdarības un tirgus lustes norisināsies no 
plkst. 11 līdz 14.

Sīkāk lasiet šeit.

Atklās jau otro vērienīgo zinātnisko 
grāmatu par Kuldīgu

12. oktobrī plkst. 16 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 
svinīgā pasākumā notiks grāmatas “KULDĪGA. Laiki, 
cilvēki, ainava” atvēršana. Šī ir jau otrā apjomīgā 
zinātniski pamatotā izpētes grāmata par Kuldīgas 
kultūrainavu un daudzu paaudžu darbības ietekmi 
uz to.

Vēsturiski cilvēcisku un ģeogrāfisku savijumu pilnu, 
notikumos un pilsētas ģeogrāfiskās augšanas fak-
tos balstītu darbu šoreiz Kuldīgai radījusi profesore 
Aija Melluma. Grāmatas autore saka: “Kuldīgas pil-

sētas laiku var mērīt ar cilvēku mūžiem – tas aptver 
apmēram 31 paaudzi.”

Kuldīgas vecpilsēta gandrīz 50 gadus ir valsts no-
zīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Pirms vairāk 
nekā desmit gadiem tā iekļauta arī UNESCO Pasau-
les mantojuma nacionālajā sarakstā. Izpētes dar-
bos šoreiz piedalījušies arī Kuldīgas speciālisti: Jana 
Jākobsone – pilsētas veidošanās nosacījumi, Guntis 
Kalniņš – fotogrāfijas kā pilsētas atspulgs, Kaspars 
Rasa – iedzīvotāju vēsture, Daina Antoniška – pilsē-
tas un amatniecības vēsture, Inta Jansone – vēstu-
riskās pilsētas ainavas pieeja kultūras mantojuma 
saglabāšanai Kuldīgā. Savukārt Gunta Grundma-
ne parādījusi iespēju, kā citādā veidā sistematizēt 
uzkrāto informāciju par pilsētu. Apjomīgu darbu 
veicis arhitektūras vēsturnieks Jānis Lejnieks, kas 
analizējis pilsētu plānošanas praksi un to, kā tā at-
spoguļojas Kuldīgas pilsētas struktūrā un veidolos. 
Savukārt socioloģes Ritmas Rungules pētījums dod 
iespēju labāk izprast mūsdienu kuldīdzniekus, viņu 
saiti ar pilsētu.

Grāmatu “KULDĪGA. Laiki, cilvēki, ainava” varēs 
iegādāties grāmatas atvēršanas svētkos, bet pēc 
tam – Kuldīgas novada muzejā, “Zvaigznes” grā-
matnīcā un izdevniecības “Zinātne” grāmatu galdā 
Zinātņu akadēmijā Rīgā.

http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/14551_notiks_tradicijam_bagatais_simjuda_tirgus
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Ventspils novadā rīkos ģimeņu 
saliedēšanas pasākumu

14. oktobrī Užavas tautas namā notiks ģimenēm 
domāts pasākums “Ar saknēm dzimtajā zemē”. 
Fotogrāfe Monta BlāzePētersone iemūžinās ģime-
nes, lai pēc tam veidotu fotoizstādi. Paredzams, ka 
novembrī to varēs apskatīt Užavas tautas namā, 
bet, ja būs interese, arī citviet novadā. Radošajā 
darbnīcā būs iespēja mācīties veidot dzimtas koku, 
notiks sportiskas aktivitātes, kuru galvenais mērķis 
nebūs uzvara, bet kopābūšanas prieks, lai bērni 
kopā ar vecākiem un vecvecākiem varētu izbaudīt 
ģimenes prasmi darboties kopā. Pasākumā uzstā-
sies muzikālie jaunieši no Tārgales un Jūrkalnes 
bērnu amatierteātra, kuri rādīs izrādi “Kā Sarkan-
galvīte vilku apēda”.

Pasākumu rīko Užavas tautas nama vadītāja Gita 
Vilgute: “Ģimene – tas ir spēks, tādēļ vēlējos pul-
cināt vairāku paaudžu užavniekus, lai viņi kopā 
varētu saturīgi atpūsties un atbalstīt cits citu. Šis 
nav vienīgais pasākums, kas veltīts mūsu valsts ju-
bilejai. Mēs rīkojam pasākumu ciklu “Soļo vesels 
pretim Latvijas simtgadei”, un tas ir labi apmeklēts, 
cilvēkiem patīk doties brīvā dabā, izvēloties dažā-
dus pārgājienu maršrutus.”

Amatas novadā izspēlēs “Āraišu leģendas”

Pašā rudens lapu krāšņu-
mā, 14. oktobrī, plkst. 11 
ģimenes un draugi aicinā-
ti piedalīties spēlē “Āraišu 
leģendas”, kur, dodoties 
pastaigā pa skaisto Āraišu 
apkārtni un pildot dažādus 
uzdevumus, krāsiet punk-
tus. Labākās komandas 
saņems gardas balvas no 
pasākuma atbalstītājiem. 
2016. gadā tika izveidots 
vienota tūrisma galamērķa 

zīmols Āraišiem, sasaistot Āraišu arheoloģisko par-
ku, Āraišu baznīcu, vējdzirnavas, kultūrvēsturisko 
ainavu, Drabešu muižas Amatu māju, naktsmītnes, 
gidus un citus pakalpojumu sniedzējus. Āraiši tiek 
pozicionēti kā leģendām bagātākā vieta.

Iedzīvinot jauno zīmolu, izveidota spēle “Āraišu le-

ģendas”. Lai piedalītos spēlē, vajag labu kompāniju 
un viedtālruni ar lietotni WhatsApp.

Visām komandām būs jāveic sagatavotie uzdevu-
mi katrā spēles “Āraišu leģendas” punktā, krājot 
papildpunktus savai komandai. Dienas noslēgumā 
tiks noskaidroti dienas aktīvākie dalībnieki, kuri 
saņems pārsteiguma balvas. Tiks pasniegta arī 
galvenā balva (“Lauku ceļotāja” dāvanu karte ce-
ļojumam pa Baltiju 200 eiro vērtībā), ko saņems 
aktīvākie spēles dalībnieki, kuri no 30. aprīļa līdz 
30. septembrim aktīvi krājuši punktus, apmeklējot 
Āraišos notiekošos pasākumus. Pasākumu organizē 
Amatas novada pašvaldība.

Noslēguma pasākumā tiek aicināti piedalīties arī 
tie, kuri spēli vēl nav paspējuši iemēģināt. Viss, kas 
nepieciešams, – jāizveido komanda divu līdz piecu 
cilvēku sastāvā un līdz 12. oktobrim jāpiesaka dalī-
ba pasākumā, sūtot komandas nosaukumu un da-
lībnieku skaitu epastā: turisms@amatasnovads.lv.

Vairāk informācijas par Āraišiem: http://araisi.com/.

mailto:turisms@amatasnovads.lv
http://araisi.com/
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Kuldīgas novada muzejs aicina uz 
“Ģimeņu padarīšanu”

15. oktobrī plkst. 11 Kuldīgas novada muzejs aicina 
ģimenes ar bērniem apmeklēt radošās darbnīcas 
“Ģimeņu padarīšanā”.

Katra mēneša otrajā nedēļas nogalē Kuldīgas no-
vada muzejs ielūdz mazos kuldīdzniekus un viņu 
vecākus uz radošu darbošanos pasākumā “Ģimeņu 
padarīšana”. Piedāvājam pilnvērtīgi pavadīt laiku 
kopā ar ģimeni, nodoties dažādām radošām aktivi-
tātēm un izzināšanai. Šoreiz tēma būs arheoloģija. 

Apskatot arheoloģijas izstādi “Atrasts”, būs iespēja 
piedalīties fotoorientēšanās spēlē, meklēt paslē-
pušos burtus, izveidot pašiem savu fosilijas gabali-
ņu, kā arī iepazīt arheoloģiskos slāņus.

2015. gada nogalē Kuldīgas novada muzejs aizsāka 
radošo darbnīcu pasākumu “Ģimeņu padarīšana”, 
kurā ģimenes ar bērniem tiek aicinātas dažādās ak-
tivitātēs izzināt vēsturi.

Vairāk informācijas par arheoloģijas izstādi “At-
rasts”: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id552/izsta-
deatrasts.

Usmas baznīcā svinēs Pateicības dienu

Šoruden Usmas evaņģēliski luteriskā draudze svin 
25 gadus kopš pirmā dievkalpojuma Usmas pagas-
tā, 20 gadus, kopš uzsākta baznīcas celtniecība, un 
desmit gadus kopš Usmas baznīcas iesvētīšanas. 
Pateicības diena, atceroties šos notikumus, būs 
15. oktobrī.

Plkst. 10 Usmas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
sāksies dievkalpojums, ko vadīs Liepājas diecēzes 
bīskaps Hanss Martins Jensons, Piltenes iecirkņa 
prāvests Kārlis Irbe un Usmas draudzes mācītājs 

http://www.kuldigasmuzejs.lv/id552/izstade-atrasts
http://www.kuldigasmuzejs.lv/id552/izstade-atrasts
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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

Ainārs Kostanda. Plkst. 12. tautas namā “Usma” 
notiks sadraudzības mielasts, pēc tam turpat varēs 
atcerēties, kā notika baznīcas celtniecība, plkst. 13 
uzstāsies Rīgas gospeļkora dziedātāji, bet pasāku-
ma noslēgumā klātesošajiem pasniegs svētku tor-
ti.

Usmas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece 

Elana Jurgena saka: “Pateicība kristiešu dzīvē ieņem 
nozīmīgu vietu gan svētkos, gan ikdienā. Ļoti bieži 
steigā esam ierauti darbos un pienākumos, tādēļ 
aizmirstam palūkoties uz to, kas mums ir un par ko 
varam būt pateicīgi. Tās ir lietas, kuras mums dotas 
Dieva žēlastībā. Par lielu Dieva žēlastību uzskatām 
arī mūsu jubilejas, tāpēc 15. oktobrī aicinām uz Pa-
teicības dienu!”

Jūrkalnē notiks festivāls makšķerēšanā no 
jūras krasta

4. novembrī Jūrkalnē, “Muižupītē”, no plkst. 10 līdz 
20 notiks septītais festivāls jūras makšķerēšanā no 
krasta un Latvijas čempionāts jūras makšķerēšanā 
tautas klasē. Pasākuma galvenais tiesnesis – Egīls 
Draudiņš.

Sacensībās piedalīsies komandas ar diviem dalībnie-
kiem. Katrai komandai krasta joslā ierādīs darbības 
zonu 40 metru platumā. Dalībnieki drīkstēs ūdenī 
iebrist ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki, tātad līdz 
celim. Augstāko vietu Latvijas čempionātā iegūs ko-
manda ar lielāko loma svaru. Vienāda svara gadīju-
mā priekšrocība būs komandai, kuras lomā ir mazāks 

zivju skaits. Komandas, kas izcīnīs pirmo, otro un tre-
šo vietu, apbalvos ar piemiņas kausiem, čempionu 
medaļām un balvām. Tiks pasniegtas pārsteiguma 
balvas. Sacensību rezultāti palīdzēs noteikt kandidā-
tus Latvijas izlasei jūras makšķerēšanā.

Festivāla mērķis ir jūras zivju makšķerēšanas popu-
larizēšana plašās makšķernieku masās, pieredzes 
apmaiņa, arī vides aizsardzības un tās sakopšanas 
popularizēšana makšķernieku vidū.

Pasākumu organizē tūrisma biedrība “Jūrkalnes 
dzintarkrasts” sadarbībā ar Jūrkalnes pagasta pār-
valdi un Latvijas Makšķerēšanas sporta federāciju. 
Atbalsta SIA “Salmo” un copeslietas.lv. Pieteikties 
sacensībām var līdz 15. oktobrim.

Ziņas sagatavojuši Laura Jansone, Mārtiņš Vilemsons, Indra Vilde, Marlena Zvaigzne, Evita Enģele, Zane 
Sproģe, Gita Šēfere-Šteinberga, Baiba Trumekalne, Aigars Ieviņš, Zane Bulmeistare, Maija Paegle, Līga 
Bieziņa, Signeta Lapiņa, Indra Paseka un Zenta Mertena

Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

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

