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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
LPS priekšsēža tikšanās ar Valsts prezidentu
9. oktobrī Rīgas pilī notika Valsts prezidenta Rai
monda Vējoņa un Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēža Ginta Kaminska tikšanās, kurā tika pārrunāti pašvaldībām aktuāli jautājumi, tajā skaitā
par izglītības reformu, autoceļu sakārtošanu, sadarbības teritoriju veidošanu, Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 9. panta 8. punkta iespējamo ratifikāciju u.c.
Vairāk lasiet šeit.
Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas sēde

ma (GMI) līmenī, komitejas dalībnieki uzsvēra LPS
Valdes sēdē 5. septembrī lemto, ka atbalsta Ministru kabineta noteiktā GMI līmeņa palielināšanu
2018. gadā līdz 53 eiro ar papildu nosacījumiem:
pašvaldību sociālajiem dienestiem tiek nodrošināta
pieeja Kontu reģistra informācijai, tādējādi dienestiem ļaujot precīzāk novērtēt pabalstu pieprasītāju
ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pašvaldībām tiek dotas tiesības pabalstu saņēmējus iesaistīt
līdzdarbības pienākumu veikšanā no pirmā mēneša
(vai, ja saņem palīdzību trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā) un līdz 24 stundām nedēļā. Par turpmāko politiku GMI apmēra pārskatīšanai jāveido
atsevišķa saruna ar LM. Labklājības ministrija ir pieprasījusi Tiesībsarga biroja viedokli par LPS izvirzīto
nosacījumu samērīgumu, un sarunas turpināsies.

Lai veidotu kopskatu par deinstitucionalizācijas (DI)
norisi Latvijā, LPS Veselības un sociālo jautājumu
komitejas 11. oktobra sēdes darba kārtībā tika iekļauts jautājums par rīcības plānu deinstituciona
lizācijas īstenošanai 2015.–2020. gadā, ar ko iepazīstināja Labklājības ministrijas (LM) Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs.
Atbildēt uz daudzajiem pašvaldību jautājumiem viņam palīdzēja LM ES struktūrfondu departamenta
direktore Sarmīte Uzuliņa.

Vētrainas diskusijas izvērtās par Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) piedā
vājumu ieviest papildu līmeni fonda atbalsta sa
ņemšanai, par ko informēja EAFVP vadošās iestādes vadītāja Lauma Grafa un vecākā eksperte Au
rika Stratane.
Sēdes videoierakstu un prezentācijas atradīsit LPS
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Noklausoties informāciju par LM ierosinātajām
izmaiņām pabalsta garantētā minimālā ienāku

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēde

vars Draudiņš. “ZZ dats” projektu pārvaldnieks Jā
nis Vempers teoriju atdzīvināja ar praksi, skaidrojot
Jelgavas pilsētas risinājumu: iedzīvotāju lojalitātes
sistēmas pamatā ir iedzīvotāju un skolēnu kartes,
kas darbojas arī kā bankas kartes norēķiniem. “ZZ
dats” sistēmu var papildināt atbilstoši pašvaldības
norādēm par pabalstiem, atlaidēm, kompensācijām.

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēde 11. oktobrī bija pulcējusi kuplu dalībnieku pulku. Sevišķi uzteicama pašvaldību vadītāju pārstāvniecība. Komitejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins
aicināja tikpat aktīvi paust arī savus ieteikumus par
aktuālajām problēmām, lai komitejas locekļu un
pieaicināto speciālistu lokā varētu apspriest tiešām
svarīgāko.

Dokumentam ir trūkumi, taču tas pagaidām nav
normatīvais akts, bet tikai ziņojums. Nepieciešams
konceptuāls lēmums: vai vēlamies sadrumstalotu
sistēmu vai darbojamies kopā, novēršot bezmērķīgus līdzekļu tēriņus daudzu sistēmu radīšanā.
Panākot vienošanos, VARAM turpinās detaļu slīpēšanu gan ar LPS, gan Komercbanku asociāciju un citiem iesaistītajiem, lai iespējami drīz sistēma sāktu
funkcionēt.

Šoreiz sanāksmes darba kārtībā bija VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums “Par atviegloju
mu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu
valsts un pašvaldību pabalstu un atvieglojumu ad
ministrēšanai”, par ko ziņoja VARAM valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Ai
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Pēc viedokļu noskaidrošanas strīdīgajā jautājumā
eksperta Kristapa Klausa stāstījums “Reģionālā at
tīstība, nodarbinātība un nodokļi” drīzāk uzjundīja
pārdomas, tāpēc tā saturu atstāstīt nav iespējams.
Konkrētus meža nozares attīstības skaitļus un faktus K. Klauss ar uzteicamu vieglumu, izmantojot
paša izstrādāto metodiku, spēja samērot ar visas
Latvijas un mūsu katra dzīvi. To varētu izmantot
pašvaldības, izvērtējot savai attīstībai nozīmīgāko.
Skatieties video un domājiet paši!

reģions un Pierīgas pašvaldību apvienība neatbalsta
sadarbības teritoriju veidošanu. Viss raibais kartējuma spektrs kopā salikts prezentācijā, ko komitejas
sēdei sagatavojušas Ivita Peipiņa un Sniedze Sproģe.

Jautājums par sadarbības teritorijām joprojām ir
atvērts, 17. oktobrī notiks saskaņošanas sanāksme
VARAM. LPS padomniece Ivita Peipiņa informēja
par situāciju – saņemtajām ministriju atbildēm, vērtējot topošo likumu, un to, ka Zemgales plānošanas

Prezentācijas skatāmas LPS interneta vietnes Komiteju portālā http://www.lps.lv/lv/par-lps/komitejas/, bet sēdes videoierakstu meklējiet šeit.

LPS Sporta jautājumu apakškomitejas sēde

turpmāk par sporta organizācijas dibinātājiem un
biedriem var būt arī sporta izglītības iestādes, kurām nav juridiskas personas statusa. Šīs izmaiņas

Viena no pašvaldību sadarbības formām, kas Latvijā jau nesusi jūtamu labumu, ir vietējās rīcības
grupas (VRG). Par 35 VRG darbības principiem un
devumu lauku attīstībā sēdē stāstīja Latvijas Lauku
foruma priekšsēdētāja Gunta Abaja un padomes
loceklis Āris Ādlers.

Daina Oliņa

12. oktobrī notika LPS Sporta jautājumu apakškomitejas jaunā sasaukuma pirmā sēde. Par apakškomitejas priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spri
dzāns, bet par vietnieku – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” vadītājs Juris
Kaminskis.
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieks Sporta departamenta direktors
Edgars Severs informēja par aktualitātēm sporta
nozarē.
2017. gada 22. jūlijā pieņemti grozījumi Sporta likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā:
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ļauj pašvaldību dibinātajām profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēm (sporta skolām) būt par
biedriem sporta veidu federācijās. Savukārt būtiskākās izmaiņas 29. augustā pieņemtajos MK noteikumos nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”
ir šādas: sadarbībā ar federācijām pārskatītas un
būtiski paaugstinātas kvalitātes prasības, kā arī ieviesti visiem audzēkņiem obligāti kontroles normatīvi; veikti pasākumi, lai mazinātu agrīnu specializāciju; dotācija tiks piešķirta par izglītojamā dalību
ne vairāk kā vienā grupā; visi dati tiek ievadīti un
saskaņoti elektroniski Valsts izglītības informācijas
sistēmā (VIIS). E. Severs aicināja pašvaldības izvērtēt sporta pakalpojumu piedāvājumu to dibinātajās izglītības iestādēs, kā arī privātajos klubos, kas

darbojas pašvaldību administratīvajā teritorijā. Tāpat būtu jāizvērtē, vai sporta pakalpojumi ir saistīti
ar sporta izglītības programmu īstenošanu.
Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente
Sandra Rozenštoka informēja par virkni problēmu,
kas iezīmējušās sporta medicīnā. Komiteja nolēma, ka uzsāktā diskusija par šiem jautājumiem jāturpina, iesaistot arī Veselības ministrijas, Latvijas
Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes un citu
sporta organizāciju pārstāvjus.
Sēdes videoieraksts un izskatītās prezentācijas
publicētas LPS mājaslapā šeit.
Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ
Andris Jaunsleinis: inovāciju izmantošanā
jāiesaista sabiedrība

rāts, notika Eiropas reģionu un pilsētu nedēļā.
Vairāk šeit.

12. oktobrī Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācijas
Reģionu komitejā vadītājs Andris Jaunsleinis un
LPS padomniece
uzņēmējdarbības jautājumos
Andra Feldma
ne seminārā “Jā,
vietējās pašvaldības ir inovatīvas!” iepazīstināja ar Ventspils
pilsētas piemēru
līdzsvarotas inovāciju ekosistēmas veidošanā.
Seminārs, ko organizēja Eiropas
Reģionu komiteja un Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas
ģenerāldirekto-

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja
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NEDĒĻAS AKTUALITĀTE

TELEFONINTERVIJA
Aizvadītajā nedēļā Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā reģistrēta laikraksta “Bauskas Dzīve” sūdzība.
Laikraksta intereses pārstāv juridiskais birojs “Sorainen” un konsultē zvērināts advokāts Andris Tauriņš. Par lietas pieņemšanu un izskatīšanu vēl nekas
nav zināms, jo vispirms tiks vērtēts, vai iesniedzēja
sūdzība atbilst sūdzības iesniegšanas kritērijiem un
vai tā izskatāma pēc būtības vai noraidāma.

par tiesas noraidītajiem jautājumiem “Bauskas Dzīve” iesniegusi sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
Kā šo soli vērtē ilggadējā sabiedrisko attiecību
profesionāle, tagad pašvaldības vadītāja, telefon
intervijā 16. oktobrī Jana Bunkus vaicāja Kanda
vas novada domes priekšsēdētājai INGAI PRIEDEI.

Iepriekš “Bauskas Dzīve” vērsās Administratīvajā tiesā pret Iecavas novada domi, prasot aizliegt
pašvaldības finansētā laikraksta “Iecavas Ziņas” izdošanu un reklāmu publicēšanu, kā arī zaudējumu
atlīdzību, taču tiesa atteicās ierosināt lietu. “Bauskas Dzīve” šo lēmumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā
(AT), kas nolēma, ka reģionālā laikraksta izdevējam
ir tiesības tiesas ceļā prasīt reklāmu aizliegšanu un
zaudējumu atlīdzību. Šajā daļā Administratīvā rajona tiesa lietu ierosināja un ir izskatījusi, spriedums
tiks paziņots 2. novembrī.
Taču attiecībā uz pārējo sūdzību Augstākā tiesa norādīja, ka “Bauskas Dzīvei” nav tiesību tiesas ceļā
prasīt pašvaldības laikrakstu neizdošanu. AT lēmuma pamatā bija atziņa, ka pašvaldības tiesības
izdot savu laikrakstu izriet no Satversmē nostiprinātajām tiesībām uz vārda un izteiksmes brīvību.
Tā kā Augstākās tiesas lēmums šajā daļā bija galīgs,

Sarunas audioieraksts klausāms šeit.

KOMENTĀRS

Mēģinājums šantažēt Administratīvo tiesu

esot novērsusi izteiksmes brīvības pārkāpumu
(10. panta pirmā daļa: “Ikvienam ir tiesības brīvi
izteikties. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez
iejaukšanās no publisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Šis pants neierobežo
valstu tiesības noteikt radioraidījumu, televīzijas
raidījumu un kino demonstrēšanas licencēšanas
režīmu.”)

Māris Pūķis,
Dr. oec.,
LPS vecākais padomnieks

Pagaidām gan izskatīšana vēl nav uzsākta, iesniegumam ir piešķirts reģistrācijas numurs. Saskaņā ar
procedūru tiesa izvērtēs, vai iesniegums ir pieņemams pilnībā vai vismaz kādā tā daļā. Praksē 90%
šādu iesniegumu tiek noraidīti dažādu neatbilstību
dēļ. Ja iesniegumu atzīs par pamatotu, tad puses
mēģinās samierināt. Ja puses nevarēs samierināt,
tad prasības izskatīs pēc būtības.

Virkne mediju pēc advokātu biroja “Sorainen” iniciatīvas šonedēļ publicēja ziņu, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa esot pieņēmusi izskatīšanai laikraksta
“Bauskas Dzīve” prasību pret Latvijas valsti, kurā
Administratīvā rajona tiesa un Augstākā tiesa ne5

Kāpēc tad tāda steiga, izliekoties, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa tikpat kā jau izlēmusi? Tāpēc, ka
2. novembrī tiek gaidīts Administratīvās rajona tiesas lēmums, kurai Augstākā tiesa uzdevusi vēlreiz
izskatīt dažus sava iepriekšējā lēmuma aspektus.
Šādi maldinot sabiedrisko domu, tiek mēģināts izdarīt spiedienu uz tiesnešiem.

rakstu vai atļautu saimniecisko darbību reklāmas
tirgū tikai medijiem, kuri netiek finansēti no pašvaldības budžeta. Atteikumā tika noraidīta arī daudzu
citu prasību izskatīšana.
Pēc blakusprasības iesniegšanas Augstākajā tiesā
tā izvērtēja atteikuma pamatotību. Atteikums skatīt prasību slēgt pašvaldības laikrakstu tika atzīts
par pamatotu, taču tika uzdots atgriezties pie jautājuma par trešo personu reklāmas un sludinājumu ietekmi, neizslēdzot arī jautājumu par noteiktu
kompensāciju radīto zaudējumu gadījumā.

Reģionālais laikraksts “Bauskas Dzīve” nu jau divus
gadus apstrīd Iecavas pašvaldības tiesības izdot
savu laikrakstu “Iecavas Ziņas”. Krītoties vispārējai
interesei par drukāto presi, tiek izmisīgi meklētas
izdzīvošanas iespējas. Vaina netiek meklēta sevī,
avīzes saturā un formā. Notiek mēģinājums iegūt
monopolstāvokli vietējās informācijas tirgū, atņemt tiesības pašvaldībai nepastarpināti informēt
iedzīvotājus.

Pašvaldībai savu iedzīvotāju, uzņēmēju un apmeklētāju, organizētās pilsoniskās sabiedrības informēšana jāveic pēc iespējas ekonomiskāk. Reklāma ir viens no izmaksu samazināšanas veidiem,
bet izmaksu samazināšana tieši izriet no Publisko
personu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma. Taču valstij ir arī pienākums
veicināt mediju telpā pausto uzskatu daudzveidību, tajā skaitā par dažādu uzskatu paudēju skaita
palielināšanu. Līdz ar to jāatrod samērīgs līdzsvars
starp tiešu mediju atbalstu (tā ir valsts funkcija) un
pašvaldības izmaksu palielināšanu, radot priekšrocības privātajiem (tā var būt pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva).

Sūdzību būtība ir tāda, ka, iesaistoties pašvaldību
izdevumam, samazinās interese pirkt privāto izdevumu, bet, ievietojot pašvaldības izdevumā reklāmu, samazinās arī reklāmdevēju interese par privāto izdevumu. Privātais izdevums kļūstot konkurētnespējīgs, un tam draudot bankrots.
Advokātu birojs “Sorainen” cenšas palielināt savu
klientu loku, bez maksas pārstāvot privātā laikraksta
un Latvijas Žurnālistu asociācijas intereses cīņā pret
pašvaldībām. “Bauskas Dzīve” cīnās par savu izdzīvošanu, cerot, ka pēc pašvaldības laikraksta slēgšanas reklāmdevēji steigsies pie viņiem. Citi cīņā
iesaistītie medijpratības eksperti un politiķi katrs
vadās no savām interesēm. Jo skaļāk tiek stāstīts
par sabiedrības interesēm, jo mazāk šādiem apgalvojumiem vajadzētu ticēt. Patiesībā kņadu ap pašvaldības izdevumiem izskaidro cīņa par informācijas
telpu saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.

Zīmīgi, ka Augstākā tiesa savā 2017. gada 13. februāra lēmumā neapšauba reklāmu pašvaldību izdevumos kā tādu, bet rosina izskatīt jautājumu par
“trešo personu” reklāmu. Tāpēc tika uzdots pirmajā instancē izvērtēt pašvaldības likumīgās rīcības
(reklāmas izmantošana izdevumu taupīšanai nav
aizliegta) samērīgumu. No samērīguma arī izrietēs
lēmums par iespējamo kompensāciju.
Augstākā tiesa nenoraida jebkuru reklāmas iespēju, teiksim, šāds piemērs varētu būt saistīts ar publiskās funkcijas īstenošanu. Valsts bez maksas nodrošina iedzīvotājiem četru TV kanālu translēšanu.
Tāpēc pašvaldība, nākot talkā valstij, palīdz izplatīt
informāciju, arī bez maksas publicē šo TV kanālu
programmas un tādējādi veic sociālo funkciju. Šajā
gadījumā pašvaldība palīdz iedzīvotājiem, kuriem
nav iespēju šo programmu iegādāties par naudu.

Strīds sākās ar SIA “Bauskas Dzīve” prasību
2016. gada sākumā Iecavas novadam atteikties no
laikraksta izdošanas un pāriet uz informēšanu par
pašvaldības lēmumiem, tajā skaitā pieprasot atteikties no reklāmas un kompensējot privātā laikraksta
neiegūto peļņu. Kad pašvaldība prasību noraidīja,
lieta nonāca Administratīvajā rajona tiesā. Prasības
tika pastiprinātas, šoreiz jau prasot aizliegt pašvaldībai izdot jebkādu plašsaziņas līdzekli, pārmetot
negodīgu konkurenci, mediju neatkarības principa
pārkāpumu un citus nāves grēkus.

Lai valstī varētu pastāvēt Sabiedriskais medijs, tam
tiek izdalīti budžeta līdzekļi. Pašvaldības atbalsts
savam izdevumam pilda tādu pašu funkciju. Līdzīgi
viedokļu dažādības veicināšanai arī privātajai reģionālajai presei būtu loģiski saņemt valsts atbalstu. Viens no šāda atbalsta veidiem ir samazinātā
PVN likme.

Taču Administratīvās rajona tiesas tiesnesis ar
2016. gada 17. oktobra lēmumu atteica pieņemt
pieteikumu izskatīt lietu, jo tika konstatēts, ka nav
tiesību normu, kas aizliegtu pašvaldībai izdot laik6

Taču šāds pragmatisks lēmums cīnītājiem par dominanci informācijas telpā nelikās pietiekams, tāpēc turpinās mēģinājumi aizliegt pašvaldību laikrakstus – gan iesniedzot grozījumus Likumā par
pašvaldībām, gan mēģinot panākt aizliegumus
mediju politikas dokumentos, gan iesaistot Eiropas
Cilvēktiesību tiesu, kas varbūt nenoorientēsies pārmaiņu iniciatoru patiesajos mērķos.

dējums apdraud Latvijas demokrātisko iekārtu. Lai
destabilizētu situāciju, nav jāuzsāk hibrīdkarš ar
šaujamieročiem. Informācijas monopols var Latviju apdraudēt daudz nopietnāk. Tie, kas aicina ierobežot pašvaldību informācijas iespējas (tādējādi
samazinot informācijas daudzveidību un pozitīvas
informācijas pieejamību) vai kas cenšas neļaut nepastarpināti paust centrālās valdības viedokli, Latvijas valstiskumam ir daudz bīstamāki.

Tieši pašvaldību nepastarpinātā līdzdalība informācijas telpā nodrošina plurālismu – atšķirīgu uzskatu
par attīstības ceļiem un mērķiem konkurenci. 119
pašvaldībās ir pārstāvēts daudz plašāks dažādu uzskatu spektrs nekā Saeimā. Izmēģinot un izskaidrojot šos uzskatus, iespējams salīdzināt, kurā teritorijā veicas labāk, kāds ceļš ir vairāk piemērots
Latvijai kopumā. Tāpēc viens demokrātisko diskusiju esamības nosacījums ir tieša – bez t.s. neatkarīgo mediju starpniecības – saruna ar iedzīvotājiem.
Tas nevar būt viens “sabiedriskā medija” vai valsts
monopols, jānodrošina visu pašvaldībās pārstāvēto
spēku iespējas.

Mēs esam pieraduši domāt, ka ceturtā vara nodrošina demokrātiju. Šķietamais paradokss ir, ka
ceturtās varas monopols var kļūt tikpat bīstams kā
jebkurš cits monopols.
Pašvaldības nebūt necīnās pret privātajiem medijiem. Konflikti veidojas tikai atsevišķos gadījumos,
ja kāda no pusēm ietiepjas.
Galvenais vērtētājs ir iedzīvotājs. Iedzīvotājam jāizlemj, vai viņš vēlas lasīt un saņemt arī pašvaldības
izdevumu. Šogad veiktais SKDS pētījums pierādīja,
ka pašvaldību izdevumos atrodamo informāciju iedzīvotāji uzskata par derīgu un nevēlas no tās atteikties.

Tikpat svarīgi kā nodrošināt tiešu pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību ir veicināt pilsoniskās
sabiedrības un dažādu ekspertu iesaisti. To var nodrošināt privātie mediji, ja vien neveidojas privātais
monopols. To nevar nodrošināt ne žurnālistu ētikas
kodeksi, ne augsti medijpratības standarti. Katrs,
kurš stāsta, ka visi godprātīgie žurnālisti, kas vadās
no augstākajiem ētikas principiem, strādā privātajos medijos vai ka katrs privātais medijs nodrošina
žurnālistu neatkarību, melo. Uzskatu daudzveidību
un labu analīzes līmeni var nodrošināt tikai pietiekami plašs mediju īpašnieku loks, kas privātās informācijas telpu tuvina tirgum.

Pašvaldību izdevumos atrodamā reklāma attiecas
uz visai nenozīmīgu reklāmas tirgus daļu. Vairumam pašvaldību ir labas attiecības ar vietējiem privātajiem medijiem, un vairums pašvaldību politiķu
ir gatavi ierobežot savu izdevumu piepelnīšanos.
Pašvaldību vadītāji pēdējos gados daudzkārt atkārtojuši, ka ir gatavi sadārdzināt pašvaldības funkciju
veikšanu, lai privātie mediji varētu izdzīvot.
Taču vietējā tirgus nepilnības būtu nepareizi vērtēt
no centra. Pareizo atbildi par samērīgumu vislabāk
var atrast katra pašvaldība, ņemot vērā savus konkrētos apstākļus.

Šie abi komponenti ir vienlīdz svarīgi. Ja informācijas telpu stiprina tikai uz vienu pusi, līdzsvara zau-

TIEŠRAIDE

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

1. IZM Valsts izglītības satura centra (VISC) ziņojums par ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) aktualitātēm: mācību
satura izveides un īstenošanas principi pirmsskolā un pamatizglītībā; izglītības satura plānošanas principi vispārīgajā vidējā izglītībā; iespējas un izaicinājumi, ieviešot mācību saturu un

Izglītības un kultūras komitejas sēde notiks 17. ok
tobrī plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienībā Rīgā,
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.
Darba kārtība:
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pieeju izglītības iestādēs, tajā skaitā metodiskā
atbalsta, skolotāju profesionālās kompetences
pilnveides un mācību vides jautājumi un pašvaldību loma; mācību satura un pieejas piedāvājuma sabiedriskās apspriešanas process; par
sadarbību metodiskā darba organizēšanā (ziņos VISC vadītājs Guntars Catlaks, ESF projekta
“Kompetenču pieeja mācību saturā” projekta
vadītāja Velga Kakse un projekta mācību satura
ieviešanas struktūrvienības vadītāja Zane Oliņa
un VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece).

2. Uzņēmuma “FasTracKids Latvia” pieredze par
pirmsskolas izglītības programmu realizāciju
(ziņos “FasTracKids Latvia” pārstāve Elīna EgleLočmele).
Komitejas sēdi būs iespējams vērot tiešraidē LPS
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, Videoarhīvs”
(jāspiež “Tiešraide” vai jāseko šai saitei: http://
www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/).
Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,
jaunatnes un ģimenes jautājumos

LPS mājokļu politikas tīkla sanāksme
Valmierā

pilsētas domes pieredze (Valmieras pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Baiks). Diskusija ar sanāksmes
dalībniekiem (diskusiju vadīs LPS padomnieks Aino
Salmiņš un RTU docents Tālis Laizāns).

LPS mājokļu politikas tīkla sanāksme-diskusija “Vai
Latvijā ir jāattīsta dzīvokļu īres tirgus?” notiks 1. no
vembrī Valmierā (Rīgas ielā 10).

13:30–15:00 – paneļdiskusija “Mājokļu politika; finansējuma piesaistes iespējas un riski”: “Mezanīna aizdevumi – instruments īres namu izveidei”
(Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Edmunds Valantis); “Mājokļu politikas risinājumi
Pierīgas pašvaldībās” (Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks); “Tirgus un valdības nepilnības īres tirgū” (LPS vecākais padomnieks Māris
Pūķis); “Uzņēmējdarbības attīstība un dzīvojamais
fonds” (LPS padomniece Andra Feldmane); “Vai
nepieciešama pašvaldību iejaukšanās īres tirgū”
(Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis
Baiks). Diskusija ar sanāksmes dalībniekiem (diskusiju vadīs Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs
Jānis Baiks un LPS Dzīvokļu apakškomitejas priekšsēdētājs Jurijs Strods).

Darba kārtība:
Plkst. 10 – sanāksmes dalībnieku reģistrācija.
10:30 – sanāksmes atklāšana (Valmieras pilsētas
domes priekšsēdētājs Jānis Baiks).
10:35 – Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības
lietu komisijas Mājokļu apakškomisijas pārstāvja
uzruna.
10:40 – Mājokļu politikas tīkla stratēģiskie uzdevumi (LPS tehnisko problēmu padomnieks Aino Salmiņš).
10:50–12:40 – paneļdiskusija “Mājokļu politikas
aktualitātes Latvijā”: mājokļu politikas aktualitātes
(Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Edmunds Valantis); mājokļu politikas problēmjautājumi (LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis);
īres maksas politika: Jelgavas novada pašvaldības
pieredze (SIA “Jelgavas novada KU” priekšsēdētāja
Antra Alksne); mājokļu politika – cilvēkresursu piesaistes līdzeklis: Smiltenes novada domes pieredze
(Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis), Tukuma novada domes pieredze, Valmieras

15:00–15:30 – Valmieras kapitālsabiedrības “Valmieras namsaimnieks” pieredze īres tirgus attīstībā
(“Valmieras namsaimnieka” Valdes priekšsēdētājs
Valdis Jēgers).
Dalībai sanāksmē lūgums reģistrēties līdz 25. ok
tobrim:
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumukalendars/1517-1-registracija-lps-majoklu-politikas-tikla-sanaksme-vai-latvija-ir-jaattista-dzivokluires-tirgus.
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LPS NESASKAŅO
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavoša-

nu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu
reģenerāciju”, 1. pielikums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI
Valsts sekretāru sanāksmē 12. oktobrī izsludinātie
projekti:

Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība””

VSS-1073 – Likumprojekts “Grozījums Notariāta likumā”

VSS-1097 – Noteikumu projekts “Obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību saraksts un tajā iekļauto profesiju
standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību
publiskošanas kārtība”

VSS-1074 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
VSS-1075 – Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa
likumā”

VSS-1071 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos
Nr. 835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku
iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem
bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi””

VSS-1076 – Likumprojekts “Dzīvojamo telpu īres
likums”
VSS-1088 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma “Sūtnieki”, Vīdalē, Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, pārdošanu”

VSS-1082 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
Jūrmalas ostas robežu noteikšanu”

VSS-1089 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju
neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā”

VSS-1083 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova)
54,600.–72,780. km pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-1090 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu”
VSS-1091 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai”

VSS-1084 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta
“E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”

VSS-1092 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Lazdu ielā 4, Salaspilī, Salaspils novadā, pārdošanu”

VSS-1085 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5
Ulbroka–Ogre pārbūves projekta īstenošanai”

VSS-1066 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68I, Jēkabpilī, pārdošanu”

VSS-1086 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr.
101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošanas noteikumi””

VSS-1068 – Noteikumu projekts “Noteikumi par
neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma
apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”
VSS-1069 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos

VSS-1087 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
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kabineta 2015. gada 19. maija noteikumos Nr. 243
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno
autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana”
īstenošanas noteikumi””

lūkos apstrādājamo personas datu likums”
VSS-1080 – Likumprojekts “Personas datu apstrādes likums”
VSS-1081 – Plāna projekts “Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.–2020. gadam”

VSS-1078 – Noteikumu projekts “Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis”

VSS-1077 – Noteikumu projekts “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”

VSS-1079 – Likumprojekts “Tiesībaizsardzības no-

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
Izstādes “Māja. Dzīvoklis” laikā EM
informēs par aktualitātēm ēku renovācijā

energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī kvalitatīvu
ēku renovāciju. Izstādes laikā notiks arī zinātniski
praktisks forums “Mājokļu pārvaldīšanas prakse,
daudzdzīvokļu namu atjaunošanas iespējas”.

No 19. līdz 22. oktobrim izstādē “Māja. Dzīvoklis”
laikā Ekonomikas ministrija (EM) un informatīvās
kampaņas “Dzīvo siltāk” sadarbības partneri informēs namu pārvaldītājus un dzīvokļu īpašniekus par
pieejamo ES fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku

Plašāka informācija par izstādi “Māja. Dzīvoklis”
pieejama Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības
BT 1 mājaslapā: http://www.bt1.lv/mdz/.

Starptautiska konference “Baltijas ceļš uz
oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu
attīstību”

VARAM organizē starptautisku konferenci “Baltijas
ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību”, kas notiks 30. un 31. oktobrī Latvijas Universitātē (Rīgā, Raiņa bulvārī 19).
Reģistrēties dalībai konferencē var līdz 20. oktob
rim vietnē: https://goo.gl/forms/PtKyZvQTb87I8Cqg2.

ESPON informatīvais seminārs

kontaktpunkts Latvijā sadarbībā ar VARAM 26. ok
tobrī rīko ESPON informatīvo semināru. Tas notiks
VARAM 409. telpā (Rīgā, Peldu ielā 25).
Lai piedalītos seminārā, jāaizpilda elektroniskā reģistrācijas forma šeit.
Dalībnieku reģistrācija norisinās līdz 23. oktobrim
vai kamēr pieejamas brīvas vietas.

Latgales plānošanas reģions kā Eiropas teritoriālās sadarbības programmas ESPON nacionālais
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Piesakiet brīvprātīgā darba veicējus un
organizētājus!

2017. gada 31. oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem
draudzīgākās pašvaldības.

Latvijas iedzīvotāji un
organizācijas aicināti
pieteikt
pretendentus godināšanai “Gada
brīvprātīgais 2017”, kas
2. decembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var
brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus,
kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības
labā laikposmā no 2016. gada 1. novembra līdz

Izvirzīt godināšanai labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību
iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 31. oktobrim,
tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2017, vai pieteikumu aizpildot rakstiski un
nosūtot pa e-pastu: info@brivpratigie.lv. Turpat
pieejams arī godināšanas nolikums. Pieteikuma
anketai vēlams pievienot publiski pieejamus foto
un videomateriālus, kuros redzamas izvirzītā pretendenta brīvprātīgā darba aktivitātes.

LIKTA aicina pieteikties IKT gada balvai
“Platīna pele 2017”

tu un cildinātu pēdējo gadu laikā Latvijā radītos labākos risinājumus pārvaldei, sabiedrībai, biznesam
un labākos e-skolotājus.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
asociācija (LIKTA) jau 11. reizi izsludinājusi pieteikšanos Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) balvai “Platīna pele 2017”, lai apzinā-

Lai pieteiktos, aizpildīta pieteikuma anketa jānosūta līdz 31. oktobrim pa e-pastu: office@likta.lv.

VID semināri par nodokļu reformu visā
Latvijā

Šāgada jūlijā Saeima nodokļu reformā ir apstiprinājusi vairākus likumprojektus, kas nozīmē, ka no

Šeit pieejams “Platīna pele 2017” nolikums.

11

2018. gada 1. janvāra gan uzņēmējus, gan privātpersonas skars būtiskas izmaiņas nodokļu jomā.
Tādēļ VID uzsācis bezmaksas semināru ciklu, lai
skaidrotu, kā izmaiņas ietekmēs dažādas iedzīvotāju grupas.

sadaļā “Aktualitātes/Notikumi”. Turpat pieejami
arī semināru materiāli, ar kuriem var iepazīties vēl
pirms semināra un klātienē uzdot jau konkrētus interesējošos jautājumus. VID tīmekļa vietnē www.
vid.gov.lv izveidota arī atsevišķa sadaļa privātpersonām un uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs nodokļu
reforma?”.

VID bezmaksas semināri notiek jau tagad un turpināsies arī novembrī un decembrī. Informācija par
norises vietām un laikiem, kā arī iespēja tiem pieteikties elektroniski pieejama VID tīmekļa vietnē,

Plašāka informācija par nodokļu reformu pieejama
Finanšu ministrijas mājaslapā un Saeimas mājaslapā.

Programmas Award jaunumi

2. un 3. novembrī Daugavpils pilsētas bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība” notiks VISC un starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu
pašaudzināšanas programmas Award jauno vadī
tāju apmācības. Pieteikšanās – līdz 23. oktobrim.
1. decembrī Rīgā notiks vienpadsmitais program
mas Award apbalvošanas pasākums. Informācija
par šo pasākumu tiks publicēta www.facebook.
com/awardLATVIA.

Šoruden VISC organizē virkni pasākumu, kuros aicināti piedalīties visi, kuri apmeklējuši Award jauno
vadītāju apmācības.

Ja vēlaties īstenot programmu Award, izglītības ie
stādei, jauniešu centram, novada domei, biedrībai
vai kādai citai juridiskai personai jānoslēdz ar VISC
sadarbības līgums.

23. oktobrī Valsts izglītības satura centrā (Rīgā,
Strūgu ielā 4) notiks informatīvs seminārs pro
grammas Award vadītājiem.
26.–28. oktobrī Burtnieku novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā notiks programmas
Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novēr
tētāju apmācības.

Sekojiet programmas Award Latvijā aktivitātēm:
www.award.lv|www.facebook.com/
awardLATVIA|www.twitter.com/awardLATVIA.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS
Valsts simtgades notikumu veidotāji no
visas Latvijas pulcējas Rīgā

plāna nozīmīgākos pasākumus, dalītos paveiktajā
un iecerēs nākamajam gadam.
Seminārs norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Semināram ikviens interesents
varēja sekot līdzi tiešraidē Latvijas valsts simtgades
programmas mājaslapā www.lv100.lv.

12. oktobrī Latvijas valsts simtgades notikumu pašvaldību koordinatori un notikumu veidotāji no visas Latvijas tikās Rīgā, lai pārrunātu Latvijas svinību

Nākamgad Latvijā norisināsies plaša valsts simtgadei veltīta notikumu programma, 4. maijā ar Baltā
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galdauta svētkiem plaši tiks svinēts vēsturiskais
1990. gada Augstākās Padomes lēmums – pieņemtā deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu”. Simts dienas pirms Latvijas simtās
dzimšanas dienas – 11. augustā – visā Latvijā gaidāma simtgades zaļumballe. Pilsētās plānots īstenot projektu “Brīvības ielas stāsts”. Latvijā ir vairāk
nekā 60 ielu, bulvāru un laukumu, kas nes Brīvības
vārdu. Brīvības ielas programma kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolēniem,
dažādu paaudžu iedzīvotājiem apzinās saglabātās
atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un
stāstos. Tāpat reģionos plānoti Brīvības forumi, kur
kopā ar katra novada izcilākajiem prātiem diskutēs
par Latvijas nācijas attīstību nākamajā simtgadē.
Lai veicinātu Latvijas kinofilmu pieejamību visplašākajam skatītāju lokam, tiks pārrunāta program-

mas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” demonstrēšanas iespējas Latvijas novados.

Apbalvoti konkursa “Sējējs 2017” laureāti

kalpojumu uzlabošana Saldus un Brocēnu novadā”,
ko realizēja Ģirts Vitkovskis no Saldus novada.

Latvijas valsts simtgades informācijas centrā reģionu pārstāvji tika aicināti arī uz UNESCO nedēļas
“Kultūras mantojums lietojumā” prezentāciju un
kulinārā mantojuma iepazīšanu, tai skaitā praktiskā
veidā iepazīt sklandraušu pagatavošanas receptes.
Semināra noslēgumā norisinājās Latvijas valsts simtgades atklāšanas akcijas “Apskauj Latviju” pateicības
pasākums. Pasākumā Iekšlietu ministrijas un Kultūras ministrijas vadība par akcijas īstenošanu teica
paldies Latvijas pierobežas pašvaldībām, AS “Latvijas valsts meži” un iekšlietu dienestiem – Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam –, kā arī jauniešu organizācijām – Latvijas Mazpulkiem un Latvijas jaunsargiem.

13. oktobrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Rīgā zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs un valsts augstākās
amatpersonas sveica konkursa
“Sējējs 2017” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus lauksaimniekus, arī jaunos zemniekus,
pārtikas ražotājus un mazpulkus.

Šogad vērtēja arī pretendentus nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulks”. Par laureātu šajā nominācijā kļuva Tukuma novada “307. Džūkstes mazpulks”,
tā vadītāja Gundega Jēkabsone. Savukārt par laureāti nominācijā “Zinātne praksē, inovācijas” atzīta
Dr. agr. Baiba Lāce par zinātnisko darbu “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru–kadiķu rūsu
(ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter)
un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības
ierobežošanai”. Veicināšanas balvas un diplomus
kopumā saņēma 16 konkursa dalībnieki visās konkursa nominācijās.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra astoņās
konkursa nominācijās. Laureāta nosaukums nominācijā “Gada lauku saimniecība” tika piešķirts
Jelgavas novada zemnieku saimniecībai “Terēņi”
un tās saimniekam Kasparam Dugem. Nominācijā
“Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” par labāko atzīta Smiltenes novada akciju sabiedrība “Smiltenes
piens”, tās vadītāja Gita Mūrniece.

Balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes loceklei biedrības
“Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija”
valdes priekšsēdētājai un SIA “Stalbes Agro” valdes
priekšsēdētājai Aijai Balodei, kura ar savu profesionālo darbu un stingro nostāju spēj pašaizliedzīgi
aizstāvēt lauksaimnieku intereses.

Konkursa nominācijā “Ģimene lauku sētā” šogad
laureāta titulu ieguva Beverīnas novada zemnieku
saimniecība “Kalnleimaņi”, kurā saimnieko Lolita
Zvirgzda ar ģimeni. Par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Valkas novada zemnieku saimniecības “Lejasciņi” īpašnieks Kristaps Sula, bet laureāta nosaukumu nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība”
ieguva Kuldīgas novada SIA “Lāses AM”, tās vadītājs
Aigars Melderis ar sievu Daci Antanoviču. Konkursa
nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības
grupā” par labāko projektu atzīts “Kokkopības pa-

Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par
priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.
Plašāka informācija par konkursu pieejama tīmekļvietnē www.sejejs.lv.
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Rīgas pašvaldība Briselē piedalās Eiropas
Reģionu un pilsētu nedēļas pasākumos
Šogad Briselē no 9. līdz 12. oktobrim jau 15. reizi
norisinās Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas pasākumi, kuros piedalās arī Rīgas pašvaldība. Pasākuma šāgada moto ir “Reģioni un pilsētas labākai
nākotnei”, īpaša uzmanība pievērsta nākamā finanšu plānošanas perioda kohēzijas politikas izstrādei.
Savukārt “Open days” laikā Briselē tika prezentēts
paveiktais “H2Nodes” projektā, kur “Rīgas satiksme”
ir starptautiskā projekta koordinators pārejai uz

ūdeņradi kā alternatīvo degvielu un enerģijas nesēju transportlīdzekļos, nodrošinot efektīvāku primāro
energoresursu izmantošanu, kā arī veicinot bezizmešu transporta ieviešanu. Projekts arī kalpo par
piemēru aktivitāšu ieviešanai ar Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda (ESIF) atbalstu. Pasākumā atkārtoti
tika akcentēti galvaspilsētu un to reģionu ieteikumi
nākamā plānošanas perioda kohēzijas politikai, norādot uz nepieciešamību uzlabot ES galvaspilsētu un
reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienkāršot administratīvos kohēzijas politikas ieviešanas mehānismus, kā arī uzlabot Eiropas Savienības darbības tēlu.

Rīgā pabeigti šogad plānotie iekškvartālu
remonti

Mstislava Keldiša un Andreja Saharova ielu, lai pārliecinātos par paveikto darbu kvalitāti.
Rīgā ir pabeigti šogad plānotie iekškvartālu piebraucamo ceļu un pagalmu atjaunošanas darbi. Šogad iekškvartālu remonti kopumā noritēja 15 Rīgas
rajonos – tai skaitā Ķengaragā, Pļavniekos, Purvciemā, Imantā, Iļģuciemā, Juglā un citur –, atjaunojot
piebraucamos ceļus apmēram 80 adresēs. Šogad
šiem mērķiem Rīgas dome bija atvēlējusi četrus
miljonus eiro. Iekšpagalmu ielas tiek gan asfaltētas,
gan bruģētas.
2012. gadā Rīgas dome sāka īstenot apjomīgu pilsētas iekškvartālu sakārtošanas programmu. Tā
turpināsies, līdz tiks izremontēti visi iekšpagalmi,
kur pašvaldība, atbilstoši normatīvajām prasībām,
drīkst ieguldīt savus līdzekļus. Kopumā šiem mērķiem kopš programmas sākšanas pašvaldība atvēlējuši vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Foto: Diāna Spiridovska

10. oktobrī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs un citas pašvaldības amatpersonas apmeklēja kvartālu
Pļavniekos starp A. Deglava, Ulbrokas, Akadēmiķa

Pēdējos gados paveikto iekšpagalmu sakārtošanā
var apskatīt kartē http://arcg.is/1JfF9w0, kas atrodama arī Rīgas domes interneta vietnē www.riga.lv.
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Babītes novada pašvaldība ievieš
energopārvaldības sistēmu

ruārī nolēma ieviest energoefektivitātes sistēmu,
un pēc pieciem darba mēnešiem šāgada septembrī
domē ir apstiprināta “Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Babītes novada
pašvaldībā”. EPS ieviešanu Babītes novada pašvaldībā apstiprinājusi arī Ekonomikas ministrija, tādējādi
pašvaldība ir otrā novadu pašvaldība, kas uzsākusi
energopārvaldības principu ieviešanu dzīvē.
Jēdziens “energopārvaldība” ir skaidrojams kā centieni efektīvi un iedarbīgi panākt lietderīgu enerģijas izmantošanu, izmantojot pieejamos resursus.
Babītes novada pašvaldība energopārvaldības
principus sāka ieviest jau vasarā, sakārtojot ventilācijas sistēmu pašvaldības administrācijas ēkā un
pakāpeniski arī citās pašvaldības iestāžu ēkās. Turpinājumā notiks apgaismojuma sistēmas iekšējais
audits, sakārtojot elektroenerģijas padeves režīmus, kā arī uzlabojumi meliorācijas sistēmu sūkņu
stacijās, nodrošinot sūkņu darbību atbilstoši elektroenerģijas cenām, proti, vairāk izmantojot nakts
un brīvdienu režīmus.

Atbilstoši 2016. gada martā Saeimā pieņemtajam
Energoefektivitātes likumam novadu pašvaldībām,
kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5 vai
lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000 vai lielāks, līdz
2017. gada 1. novembrim ir jāievieš energopārvaldības sistēma (EPS).

Līdz nākamā gada novembrim mērķis ir pašvaldības objektos sasniegt elektroenerģijas ietaupījumu
95 MWh.

Babītes novada pašvaldības dome 2017. gada feb-

Ventspils Augstskolas studenti
ieguvuši pirmo vietu starptautiskajās
meteoroloģisko balonu sacensībās

vietu nominācijā “Labākais dizains” starptautiskajās meteoroloģisko balonu sacensībās “Global
Space Balloon Challange”. Projektā “IRBE-3” darbojās VeA bakalaura un maģistra studiju programmas “Elektronika” studenti un absolventi Gints
Dreifogels, Kaspars Prūsis, Atvars Nikolajevs, Pēteris Pitāns un Mikus Freimanis.
Meteoroloģiskā zonde “IRBE-3” 17. augustā pacēlās
no Ventspils lidostas teritorijas. Balons veica lidojumu nepilnas divas stundas un pārsprāga 14 km augstumā (gaidītā vismaz 20 km augstuma atzīme netika sasniegta, kā tika izsecināts vēlāk, lateksa balona
zemās kvalitātes dēļ), bet piezemējās Talsu apkaimē. Tad studenti zondi veiksmīgi atrada un spēja no
tās iegūt visu informāciju – gan lidojuma video un
fotogrāfijas, gan arī sensoru datus (atmosfēras temperatūru, spiedienu, mitrumu, gāzu mērījumus).
Nominācijā “Labākais dizains” tika ņemts vērā
viss – gan izstrādātais zondes konstruktīvais risinājums, gan visas elektroniskās sistēmas, gan arī pats
eksperiments un komandas galaziņojums.

Ventspils Augstskolas (VeA) elektronikas inženierzinātņu studenti ar projektu “IRBE-3” ieguvuši pirmo
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Apstiprināta jaunā Liepājas pilsētas
pašvaldības vienotā vizuālā identitāte

apstākļu un vienotas stratēģijas trūkuma dēļ Liepājas pašvaldībā bija radusies neefektīva zīmolu
struktūra – pārāk daudz neatkarīgu zīmolu, kuru
funkcijas un auditorijas pārklājās.
Jauno identitāti nodrošinās logotips un ģerbonis.
Logotipā vēja ietekmē garumzīme, gluži kā koku galotnes un plīvojoši mati, turpina kustību. Kustības
turpinājumā zīme papildināta ar sarkanu Kurzemes
hercogistes punktu. Punkts šajā gadījumā ir jauns
sākums – idejām, iespējām un iedvesmai gan personiskajā, gan biznesa un sabiedriskajā jomā.
Arī vēsturiskajam Liepājas pilsētas ģerbonim ir būtiska loma pilsētas identitātē un komunikācijā, jo
tas apliecina senas un pamatīgas pilsētas pozicionējumu.

Liepājas domes sēdē 12. oktobrī tika apstiprināta
jaunā Liepājas pilsētas pašvaldības identitāte – grafiskais standarts. Vienota pilsētas vizuālā identitāte
radīta, lai efektīvāk uzrunātu konkrētas mērķauditorijas un radītu vienota Liepājas tēla sajūtu gan
pašos liepājniekos, gan pilsētas viesos. Vēsturisku

Pēc vairāku piedāvājumu saņemšanas darbs tika
uzticēts dizaina birojam “H2E”, kas izstrādājis arī
Latvijas valsts pārvaldes iestāžu vienoto vizuālo
identitāti. Pilsētas vizuālās identitātes koncepcijas
izstrāde izmaksāja 8996,35 eiro.

Ķeipenē atklāts vides objekts “Potjomkina
aka”

ir Ķeipene. Kopš 2004. gada Ķeipenes stacijas ēkā
atrodas “S. Eizenšteina komunikāciju centra Ķeipenē” ekspozīcija un darba telpas. Bijušajā dzelzceļa
stacijā reiz piestājis arī Sergejs Eizenšteins. Šobrīd
ēkā ir izveidota pasaulē vienīgā publiski apskatāmā
ekspozīcija, kas veltīta šim Latvijā dzimušajam kinomākslas dižgaram, pasaulslavenam kinorežisoram un scenāriju autoram, kinomākslas teorētiķim
un pedagogam.
Sadarbībā ar starptautiskā kinofestivāla “Arsenāls”
patronu Augustu Sukutu iekārtotajā ekspozīcijā var
apskatīt Eizenšteina grāmatas, zīmējumus, unikālus
filmu festivāla “Arsenāls” materiālus, A. Sukuta dāvināto slaveno lenšu videotēku un citas mākslinieciski vērtīgas lietas. Oktobra sākumā šeit tika atklāts
vēl viens A. Sukuta idejas īstenojums – “Potjomkina aka”, ko viņš kā dāvinājumu nodevis pašvaldībai. Simboliski līdz ar šā objekta atklāšanu atzīmēti
20 gadi, kopš “Arsenāls” ieradās Ķeipenē, 30 gadi,
kopš “Arsenāls” sāka darboties, šogad arī aprit desmit gadi, kopš cauri Ķeipenei nekursē vilciens. Un,
protams, jaunais objekts ir veltījums S. Eizenšteina

7. oktobrī Ogres novada Ķeipenē, Sergeja Eizen
šteina komunikāciju centrā, tika atklāts jauns pazemē izbūvēts vides instalācijas objekts “Potjomkina
aka”.
Pirms desmit gadiem beidza pastāvēt dzelzceļa līnija Rīga–Ērgļi. Šajā posmā viena no pieturvietām
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slavenajai filmai “Bruņukuģis Potjomkins”.

zemes un ir 8 metrus gara un 4 metrus plata, un
tajā radīta zemūdenes atmosfēra ar dažādiem audiovizuāliem efektiem. Tās centrā ir logs, kurā atrodas sudraba lode. Māksliniece A. Heinrihsone norāda, ka šī sudraba lode ir visa objekta esence: lodē
glabājas kņaza Potjomkina sirds, turklāt sudrabs ir
tīrības simbols.

Pēc vides objekta “Potjomkina aka” izbūves Ķeipenē ir apskatāmi divi jauni vides objekti – aka, kura
atrodas virs zemes un kuras ūdeņos var redzēt filmas “Bruņukuģis Potjomkins” projekcijas, un pats
“bruņukuģis”, proti, izstāžu zāle, kas izbūvēta zem

Ogres novadā jauns tūrisma objekts –
skatu tornis

tādēļ, ka Meņģeles pagastā dzimis un bērnības
gaitas pavadījis stāsta par zinātkāro zēnu autors
rakstnieks Sudrabu Edžus un uz Taurupes un Meņģeles pagastu robežas Ogres upes senkrastā atrodas rakstnieka bērnības mājas “Zvaniņi”, pie kurām
ozolu un bērzu birzī tautas dzejnieks Imants Ziedonis ar domubiedriem izveidoja Dullā Daukas taku ar
īpašiem akmeņiem, uz viena no kuriem ir uzraksts
“Dullais Dauka”.
Atklājot jauno tūrisma objektu, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atklāja, ka viņam šis esot gana satraucošs notikums, jo tieši
viņš bijis iniciators skatu torņa atjaunošanai, kura
pamazām pārvērtās par realitāti. Jau maijā torņa
pamatos tika atstāts vēstījums nākamajām paaudzēm – ar Ogres novada pašvaldības atbalstu izdotā grāmata “Dullais Dauka”. “Piesaistot finansējumu no VARAM, esam akcentējuši to skaistumu, kas
ir laukos. Ir jādara viss iespējamais, lai pagastos
būtu dzīvība, lai skolas saglabātos, lai cilvēki paliktu. Arī nākamajā gadā piesaistīsim investīcijas,
kas ļaus attīstīt Ogres upes ieleju. Izveidosim trošu
tiltus, tādus, kādi tie bijuši agrāk. Izveidosim dabas
takas, skatu platformas, atpūtas vietas gar upi un
arī norādes uz objektiem. Tāpat arī esam panākuši,
ka nākamajā gadā tiks sakārtoti vairāki valsts ceļi,
kas ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem atvieglos piekļuvi pagastiem.”

12. oktobrī dabas parkā “Ogres ieleja” uz Meņģeles
un Taurupes pagasta robežas tika atklāts vienīgais
tuvākajā apkaimē publiski pieejamais koka skatu
tornis, no kura paveras skats uz abiem Ogres novada pagastiem, kā arī Ogres upes ieleju.
Skatu tornis izbūvēts tajā pašā vietā, kur 20. gadsimta 60.–70. gados atradās ugunsdzēsēju tornis.
Tā uzstādīšana saskan ar Dullā Daukas stāsta galveno jautājumu: kas ir aiz horizonta, un vai zeme
ir apaļa. Dullais Dauka šajā projektā tiek akcentēts

Vides investīciju fonds un Rēzeknes
pilsētas dome vienojas par sadarbību

priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs parakstīja vienošanos par sadarbību publiskās teritorijas apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanā, izmantojot
energoservisa kompāniju jeb ESKO mehānismu.

13. oktobrī Rīgā SIA “Vides investīciju fonds” telpās
notika darba sanāksme, kurā SIA “Vides investīciju
fonds” valdes priekšsēdētājs Egils Zariņš, valdes loceklis Ronalds Neimanis un Rēzeknes pilsētas domes

Vienošanās mērķis ir nodibināt un uzturēt abpusējā ieinteresētībā balstītu ilgtermiņa sadarbību,
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lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanai un ar
to saistītos izdevumus.
ESKO modeļa izmantošana paredz, ka energopatērētājs energoefektivitātes uzlabošanai neizmanto
savus finanšu līdzekļus, bet to dara izvēlētais ESKO
uzņēmums, kurš par saviem resursiem veic visus
nepieciešamos energoefektivitātes paaugstināša-

nas pasākumus atbilstoši energopatērētāja prasībām. ESKO uzņēmums savas investīcijas sedz no
ieekonomētās enerģijas izmaksas starpības aprēķinātajā atmaksas termiņā. Pēc atmaksas perioda
beigām visa ekonomija pāriet paša energopatērētāja rīcībā. ESKO modeļa izmantošanas gadījumā
visu atbildību par projekta rezultātiem un noteikto
energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu uzņemas
ESKO uzņēmums.

Pie Brīvības pieminekļa taps sīpolpuķu
dobe “Ziedošais simtgades pavasaris”

karogs, ko veidos triumfa grupas tulpes ‘Pallada’ un
‘White Dream’ karmīnsarkanā un baltā krāsā.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 15. oktobrī pie Brīvības pieminekļa sākti sagatavošanas darbi sīpolpuķu dobes “Ziedošais simtgades pavasaris” stādīšanai. Puķu dobi ierīkos SIA “Onava” sadarbībā ar
SIA “Rīgas meži”. Šis projekts iekļauts Latvijas valsts
simtgades Rīgas programmā.

Tulpju šķirne ‘Latvija’ ir veidota kā Nīderlandes dāvana Latvijai par godu pirmajai Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, kā arī izceļot draudzības
saites starp Latviju un Nīderlandi. Oficiāli ‘Latvija’ kā jauna triumfa grupas tulpju šķirne reģistrēta 2015. gada 23. aprīlī. Šo tulpju augstums ir ap
40 cm, ziedkāts un lapas ir stingras, tās zied intensīvi sarkanā krāsā maija pirmajā dekādē, kas sakrīt
ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
gadadienu 4. maijā.

Pie Brīvības pieminekļa iecerēts izveidot sīpolpuķu
dobi 620 kvadrātmetru platībā, kurā šoruden tiks
iestādīti 94 000 tulpju un muskaru sīpoli, kas uzziedēs 2018. gada pavasarī.

Ideja par jaunas tulpju šķirnes radīšanu pieder Nīderlandes vēstniekam Latvijā Henkam van den Dūlam, kurš šīs dāvanas izveidi uzticēja pasaulē slavenam un godājamam Nīderlandes uzņēmumam
“JUB”. Sīpolpuķu dobes projekta autors ir Nīderlandes ainavu arhitekts Jans J. Guldemonds.

Brīvības pieminekļa kreisajā pusē uz zilas krāsas
muskaru šķirnes ‘Blue magic’ fona ar rozā krāsas
tulpēm ‘Rosalie’ un sarkanām tulpēm ‘Latvija’ tiks
izveidots uzraksts “ES MĪLU LATVIJU”. Sirds formai
paredzēts izmantot 1200 tulpju šķirnes ‘Latvija’ sīpolus.

18. oktobrī plkst. 13 notiks dobes projekta atklāšanas svinīgais pasākums, tulpju šķirnes ‘Latvija’

Savukārt pieminekļa labajā pusē viļņosies Latvijas
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sīpolu stādīšana un informatīvās plāksnes novietošana pie dobes.

Vairāk informācijas idejas autoru sagatavotajā prezentācijā: https://drive.google.com/file/
d/0B9W748n1XMw9WGtpaHVsel9PQ0k/view.

Ventspils Augstskolā notiks Karjeras
nedēļas pasākumi

un karjeras iespējām pēc augstskolas. Karjeras nedēļas pasākumi Ventspils Augstskolā notiks no 16.
līdz 20. oktobrim. Pasākumu programmu meklējiet
http://venta.lv/2017/10/12/ventspils-augstskolanotiks-karjeras-nedelas-pasakumi/.

VeA jau vairākus gadus piedalās Karjeras nedēļas
pasākumos, lai Ventspils vidusskolēnus iepazīstinātu ar VeA piedāvātajām studiju programmām

Uzņēmēju dienās Ķekavā akcentēs sociālo
uzņēmējdarbību un digitālo meistarību

ka informācija http://www.kekava.lv/pub/index.
php?id=2241.

20. oktobrī Ķekavas novadā notiks Uzņēmēju dienas, kuru laikā notiks pašmāju ražotāju izstāde un
uzņēmējdarbības atbalsta sniedzēju konsultācijas,
kā arī meistarklases par sociālo uzņēmējdarbību un
digitālo meistarību.
Šāda mēroga pasākums uzņēmējiem Ķekavas novadā notiks pirmo reizi, un tas būs kā biznesa forums, kur satikties uzņēmējdarbības vides veidotājiem, lai klātienē risinātu sev aktuālos jautājumus
un veicinātu ideju un informācijas apmaiņu. Sīkā19

Otro reizi norisināsies starptautiskais
skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur
Kuldīgā”

bu pārstāvji – Latvijas Leļļu teātris, galerija “Istaba”,
Karaliskais improvizācijas teātris, Latvijas Kultūras
akadēmijas studenti un absolventi teātra, laikmetīgās dejas un audiovizuālajā mākslā, neatkarīgie
mākslinieki, kā arī ārzemju viesi no Maskavas un
Ņujorkas.

21. un 22. oktobrī Kuldīgas pilsētvidē jau otro
gadu pēc kārtas skatuves mākslas tradīciju turpinās
starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris
ir visur Kuldīgā”, kas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvās piesātinātu kultūras programmu.

Vairāk informācijas par festivāla tapšanas gaitu un
notikumiem – festivāla mājaslapā www.tivk.lv, oficiālajā facebook.com lapā https://www.facebook.
com/teatrisirvisur/.

“Teātris ir visur Kuldīgā” 2017. gadā piedāvā pārdomātu un vienlaikus atraktīvu programmu, ko veido
dažādi mākslinieciskie ansambļi un radošo personī-

Plašāk par festivāla “Teātris ir visur Kuldīgā” norisi
un izrādēm skatīt www.kuldiga.lv, www.tivk.lv.

Ziņas sagatavojuši Linda Pastare, Viktorija Straujupe, Inga Barisa, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību
nodaļa, Ilze Aizsila, Agnese Jēkabsone, Evita Enģele, Baiba Trumekalne, Zane Bilzēna, Edgars Vaikulis,
Mārtiņš Vilemsons, Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa un Signeta Lapiņa
Apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

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
20

