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Auksti vēji norimuši,
Mākulīši izgaisuši.
Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.

Uzsākot jauno nedēļu, kurā jau dzīvojam pēc vasaras laika
(cerams, neaizmirsāt naktī uz svētdienu pārgriezt 

pulksteņus par stundu uz priekšu),
vēlam ražīgi pastrādāt no pirmdienas līdz ceturtdienai
un tikpat ražīgi atpūsties nākamajās četrās brīvdienās!

Lai jums klusa piektdiena,
rosīga sestdiena, kopā ar ģimeni un atvasēm 

krāsojot raibumraibas oliņas un karot šūpoles,
un saulainas un svētīgas Lieldienas!



LPS Tehnisko problēmu komitejas 
izbraukuma sēde Salaspilī

Otrdien, 24. martā, Salaspils kultūras namā “Rīga-
va” notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Teh-
nisko problēmu komitejas izbraukuma sēde.

Sēdi atklāja Salaspils novada domes priekšsēdē-
tājs Raimonds Čudars, savā uzrunā īpaši uzsverot 
dzīvojamā fonda atjaunošanas problemātiku: “Bez 
energoefektivitātes pasākumiem, kas jau saņēmuši 
grantus, svarīgs ir arī jautājums par dzīvojamā fon-
da konstruktīvo stāvokli. Mēs nedrīkstam šīs lietas 
skatīt atrauti – nevar siltināt mājas bez konstruk-
ciju un iekšējo mezglu atjaunošanas. Šobrīd esam 
nonākuši kritiskajā punktā, kad dzīvojamā fonda 
atjaunošanas jautājums jau ir jāpaceļ valsts līmenī 
un jāsaprot, kādu ceļu iesim. Viens ir kopīgiem spē-
kiem savest šo dzīvojamo fondu kārtībā, tam radot 
visus nepieciešamos priekšnosacījumus. Otrs, un es 
runāju pavisam nopietni – domāt par tā nojaukša-
nu un jauna dzīvojamā fonda celtniecību. Un mums 
nāksies atbildēt uz šo jautājumu, jo nedod Dievs, 
ka ar kādu no šīm daudzdzīvokļu mājām kaut kas 
notiek, lai pēkšņi visi attaptos, ka ir problēma! Bet 
problēma pastāv jau 20 gadus.”

Sēdes darba kārtības pirmais jautājums bija par 
direktīvas ES/27/2012 prasībām enerģētikai/sil-
tumapgādei un likumprojektā “Energoefektivitātes 
likums” paredzētajām normām un pašvaldību uz-
devumiem šā likuma izpildē, par ko ziņoja LPS pa-
domnieks Andris Akermanis.

Kā zināms, energoefektivitātes pasākumi Eiropas 
un Latvijas mērogos tika noteikti ar ES Energoefek-
tivitātes direktīvu. Latvijai veicamie pasākumi ir 
jānosaka ar sekojošu Energoefektivitātes likumu, 
kas joprojām ir izstrādes stadijā un atbildīgajai mi-
nistrijai jāiesniedz Ministru kabinetā tikai 5. maijā. 

A. Akermanis savā prezentācijā raksturoja situāciju 
un pašreizējo likumprojekta redakciju. Secināju-
mi – ar likumu droši vien tiks noteikti arī papildu 
uzdevumi pašvaldībām energoefektivitātes jomā, 
bet, kamēr likuma nav – darām, ko varam, ar ēku 
siltināšanu, kas jebkurā gadījumā ir vērtīgs darbs.

Par gaidāmo ES finansēto programmu ēku siltinā-
šanai (darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasā-
kums “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasā-
kumi dzīvojamās ēkās”) izteicās vairāki runātāji. 
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Raimonds Aleksejenko prezentēja pēdējo sadarbī-
bas programmas versiju, apskatot ieviešanas kritē-
rijus un plānotos pasākumus. Pēc tam uzstājās LPS 
pārstāvji – Andra Feldmane analizēja iepriekšējās 
programmas rezultātus, uzsverot publicētās pro
grammas dokumentu trūkumus un nepieciešamos 
precizējumus. Arī Aino Salmiņš atskatījās uz ie-
priekšējo pieredzi un raksturoja LPS un ministrijas 
sarunu rezultātā panāktās vienošanās un saska-
ņotās izmaiņas programmas dokumentos. Secinā-
jumi – programmā piedāvātā atbalsta summa ir 
par mazu, un skaidrs, ka tā nespēs apmierināt pat 
ceturto daļu no Latvijas vajadzībām. Taču ēku silti-
nāšanas problēma ir ļoti aktuāla, un šī programma 
ļaus nosiltināt vismaz daļu ēku. Tādēļ ir ļoti svarī-
gi ātri pielabot pašvaldībām nepieņemamās nor-
mas programmas dokumentos un sākt siltināšanas 
programmas realizāciju pēc iespējas drīz.

Komiteja izteica bažas, ka atbilstoši piedāvātajam 
regulējumam uz finansējumu pēc pašreizējā finan-
sējuma modeļa varēs pretendēt tikai mājas, kur 
dzīvokļu skaits ir lielāks par 50; banku līdzdalība šis 
aktivitātes īstenošanā joprojām nav prognozējama; 
ierobežotas iespējas saņemt atbalstu reģionos un 
ap saim niekotājam ar lielu kredītportfeli. Pastāv 
risks, ka atbilstoši šiem nosacījumiem aktivitāti ne-
ieviesīs, jo valsts galvojums 80% komercbankām 
var tikt uzskatīts par nepamatotu valsts atbalstu. 
Radikālu priekšlikumu izvirzīja Dobeles novada iz-
pilddirektors Agris Vilks, piedāvājot pasūtītājiem 
izvēlēties komercbankas, izmantojot iepirkumu 
pro ce dūru.

Komiteja nolēma:

* pieņemt zināšanai R. Aleksejenko informāci-
ju, ka programmas ieviešanas laikā lēmums par 
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attiecināmām izmaksām tiks pieņemts, akceptējot 
finansējumu, un projekta īstenošanas laikā finanšu 
korekcijas nepiemēros;
* pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un 
LPS panākusi vienošanos par to, ka:
– uz šo aktivitāti varēs pretendēt arī pašvaldību dzī-
vojamās ēkas;
– tiks izslēgts 20.1. punkts, kas liedz iespēju ēkām, 
kas jau daļēji veikušas energoefektivitātes pasāku-
mus, piedalīties šajā aktivitātē;
– ar renovācijas projekta finansējuma nodrošinā-
tājiem tiks slēgti sadarbības līgumi ar mērķi, lai 
projekta īstenotājiem nav jākomunicē ar vairākām 
iestādēm;
– nepiemēros iepirkuma procedūras tām perso-
nām, kas nav iepirkuma subjekti;
– maksājumu parāds nepārsniedz 10% no kopējās 
aprēķinātās pārvaldīšanas un pamatpakalpojumu 
maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 
12 mēnešiem vai ir panākta vienošanās ar finansē-
juma saņēmēju par parādnieku saistību segšanu;
* nesaskaņot 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi dzīvojamās ēkās” projekta iesnieguma 
kritērijus, Es ante izvērtējumu un MK noteikumu 
projektu saskaņā ar pielikumiem.

Šīs programmas nepietiekamā finansējuma dēļ arī 
skaidrs, ka ēku energoefektivitātes un renovācijas 
pasākumiem jāmeklē papildu iespējas, ko uzsvēra 
arī nākamie runātāji. Par Rīgas energoefektivitātes 
fonda veidošanu un plānoto darbu pastāstīja Rīgas 
Enerģētikas aģentūras vadītāja Maija Rubīna. Savu-
kārt ar alternatīvu – privātās/publiskās partnerības 
piedāvājumu – klajā nāca SIA FFF valdes loceklis 
Valdis Bisters, piedāvājot ESCO modeli ar ārzemju 
fondu finansējumu.

Ar pašvaldību līdz-
šinējo pieredzi 
energopatēriņa 
samazināšanā ie-
pazīstināja SIA “Sa-
laspils siltums” val-
des priekšsēdētāja 
ina Bērziņa-Veita, 
pastāstot par veik-
smīgo sadarbību 
ar pašvaldību gan 
siltumapgādes uz-
labošanā, gan arī 
s i l tumenerģi jas 

patēriņa samazināšanā Salaspils pašvaldības ēkās. 
Savukārt Liepājas domes izpilddirektora vietnieks 
Mārtiņš Tīdens un SIA “Liepājas namu apsaimnie-
kotājs” Klientu daļas vadītājas vietnieks kristaps 
Raģis dalījās pieredzē par namu siltināšanu savā 
pilsētā.

Nobeigumā mājinieki piedāvāja apskatīt “Salaspils 
siltuma” šķeldas katlumāju, kas nodota ekspluatā-
cijā 12/12/12 jeb 2012. gada 12. decembrī.

Sanāksmes prezentācijas pieejamas LPS komitejas 
portālā.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
(LPPA) Valdes sēde

25. martā Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēdē, atsaucoties Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta (VUGD) aicinājumam, tika pārrunātas 
valsts dienestu vajadzības un pašvaldību iespējas 
cilvēku drošības un glābšanas nodrošināšanai pie-
krastes pašvaldībās. Sēdē piedalījās VUGD un Rīgas 
un Kurzemes plānošanas reģionu pārstāvji. LPPA 
nolēma turpināt sadarbību ar VUGD.

Valde arī apsprieda ES fondu specifiskā atbalsta 
mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” (5.5.1. SAM) virzību, iepa-
zinās ar piekrastes pašvaldību iesniegtajiem prio-
ritārajiem projektu priekšlikumiem, diskutēja par 
iespējamo SAM projektu skaitu piekrastē, kā arī 
apskatīja jautājumus, kas izriet no Zemes pārvaldī-
bas likuma, kurš spēkā kopš 2015. gada 1. janvāra 
(par jūras piekrastes ūdeņu 2 km attālumā no kras-
ta labiekārtošanu un plānošanu), un nolēma, ka 
jāsagatavo ieteikums pašvaldībām par vienpusīgu 



(“no pašvaldību puses”) publisko ūdeņu pārņemša-
nu valdījumā.

Nobeigumā Valde pieņēma lēmumu par konkrētu 
grozījumu Aizsargjoslu likumā saistībā ar piekrastes 
aizsargjoslu apzināšanas nepieciešamību un seko-
jošu priekšlikumu sagatavošanu.

STeP–uP seminārs par CO2 emisiju 
aprēķināšanu

Šajā dienā (25. martā) projekta “Energoefektivitā-
tes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plā-
nošanai” (Strategies Towards Energy Performance 
and Urban Planning) ietvaros Latvijas Pašvaldību 
savienībā norisinājās tiešsaistes seminārs par CO2 
emisiju aprēķināšanas galvenajiem pamatprinci-
piem un scenāriju lomu attīstības plānošanā. Vebi-
nāru vadīja Fizikālās Enerģētikas institūta vadošais 
pētnieks Gaidis klāvs.

Prezentācija pieejama šeit; semināra videoieraksts: 
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=
view&article_id=4625.

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

27. martā notika Latvijas Novadu apvienības Valdes 
sēde. Novadu vadītāji apsprieda pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas sistēmas jaunā modeļa projektu 
un ierosinājumus LPS 26. kongresa dokumentu tē-
mām.

Jautājumā jauno finanšu izlīdzināšanas modeli ne-
kāds lēmums netika pieņemts, taču Novadu valde 
atzina, ka jāprasa skaidrojumi modeļa izstrādātā-

jiem par to, kā radušies koeficienti, kas tiek izman-
toti formulā, kā arī jāprasa, lai izmaina atsevišķu 
koeficientu vērtību, tādējādi panākot rezultāta 
maiņu.

Novadu valde vienojās iesniegt LPS sekretariātā 
priekšlikumus LPS 26. kongresa dokumentiem.

Tikšanās ar finanšu ministru

Šajā dienā (27. martā) LPS pārstāvji tikās ar finanšu 
ministru Jāni Reiru un Finanšu ministrijas (FM) no-
dokļu un valsts budžeta ekspertiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuāli jautājumi sais-
tībā ar 2016. gada budžeta izstrādi. FM speciālisti 
informēja par valsts pamatbudžeta un valsts spe-
ciālā budžeta bāzes izdevumiem 2016.–2018. ga-
dam. Ministrija līdz 30. aprīlim Ministru kabinetā 
iesniegs izskatīšanai ziņojumu par priekšlikumiem 
diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai, 
sākot ar 2016. gadu. Tāpat tika pārrunātas aktua-
litātes par pašvaldību budžetam piekritīgo ieņē-
mumu daļu konsolidētā kopbudžeta nodokļu ie-
ņēmumiem nākamgad un vidējā termiņā – 2016.–
2018. gadā.

Sanāksmes laikā tika pārrunātas arī pašvaldību aiz-
ņemšanās iespējas 2016. gadā. Ikgadējais pašvaldī-
bu kopējais aizņēmumu pieļaujamais palielinājums 
ir 118 miljoni eiro. Ministrijas speciālisti uzsvēra, 
ka šogad pašvaldībām pilnībā tiek nodrošināti aiz-
ņēmumu resursi valsts budžeta likumā noteikto 
prioritāro mērķu – investīciju projektu – īstenoša-
nai. Nosakot 2016. gada valsts budžeta likumā paš-
valdību aizņēmumu nosacījumus, galvenais mērķis 
ir garantēta finanšu resursu pietiekamība ikvienai 
pašvaldībai un nodrošināta fiskāli atbildīga pašval-
dību uzņemto saistību politika.

http://www.lps.lv/images/resources/file/STEP-Up/CO2emisijas_scenariji_GK_2503.pdf
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=4625
http://www.lps.lv/Pasakumi/Videoieraksti/?task=view&article_id=4625


Videokonferenču cikls “Labā prakse 
sociālajos dienestos”

LPS organizē videokonferenču ciklu “Labā prakse 
sociālajos dienestos”, lai stiprinātu sociālo dienes-
tu kapacitāti, daloties ar labo praksi un papildinot 
zināšanas.

Pirmā šāda videokonference notika 27. martā un 
tika rīkota sadarbībā ar Liepājas pilsētas sociālo 
dienestu, kura speciālisti dalījās ar sava dienesta 
praksi iekšējās kontroles procedūru nodrošināša-
nā, dienesta darba organizēšanā u.c.

Otrā konference notiks 2. aprīlī plkst. 11 un būs 
veltīta SOPA iespējām, aktualitātēm un jaunināju-
miem.

Videokonferenci var skatīties LPS mājaslapas sada-
ļā “Semināri un video – tiešraide”.

eP Vietējo un reģionālo varu kongress 
Strasbūrā

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Jelgavas pilsē-
tas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Prieku-
ļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa pie-
dalījās Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu 

kongresa (CLRAE) 28. plenārsesijā, kas no 23. līdz 
26. martam notika Strasbūrā (Francijā).

23. martā A. Jaunsleinis ar ziņojumu uzstājās sanāk-
smē, kuras mērķis bija iepazīstināt CLRAE delegātus 
no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Moldovas 
un Ukrainas, kā arī novērotājus no Baltkrievijas ar 
CLRAE iniciētās 2015.–2017. gada reģionālās pro
grammas Austrumu partnerības valstīm mērķiem, 
sagaidāmajiem rezultātiem un aktivitāšu plānu.

Mūsu delegāti A. Jaunsleinis, A. Rāviņš un M. Juzu-
pa Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Pa-
domē tikās ar vēstnieku Rolandu Lappuķi un pār-
stāvniecības darbiniekiem, lai pārrunātu aktuālos 
jautājumus Eiropas Padomē, tajā skaitā situāciju 
Ukrainā un Eiropas Padomes un CLRAE reakciju un 
aktivitātes. Līdzīgi jautājumi bija uzmanības centrā 
arī tradicionālajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
delegāciju sanāksmē, kuru šajā plenārsesijā organi-
zēja Somijas delegācija.

LPS priekšsēdis sniedza interviju CLRAe Sadarbī-
bas nodaļai, izvērtējot februārī Erevānā notikušo 

darba grupu par pašvaldību savienību lomu, kur 
A. Jaunsleinis dalījās pieredzē par LPS izveidošanu, 
darbību, pakalpojumiem biedriem un komunikāciju. 
Šo interviju varat noskatīties šeit: https://www.you-
tube.com/playlist?list=PLMD_RYvUcCYlfHsfMF-
bOq4Np0LNW_xFZp; web: http://tv.coe.int/COE/
video.php?v=20150325_211_Jaunsleinis_Grysc-
henko_vod.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMD_RYvUcCYlfHsfMFbOq4Np0LNW_xFZp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMD_RYvUcCYlfHsfMFbOq4Np0LNW_xFZp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMD_RYvUcCYlfHsfMFbOq4Np0LNW_xFZp
http://tv.coe.int/COE/video.php?v=20150325_208_Akgun_Yagizay_vod
http://tv.coe.int/COE/video.php?v=20150325_208_Akgun_Yagizay_vod


1. aprīlī plkst. 10 LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
notiks diskusija par Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam plānotajiem pasākumiem in-
frastruktūras un uzņēmējdarbības attīstībā.

Diskusijas tēmas pamatojums izriet no tā, ka ne-
pieciešams paraudzīties kompleksi uz pieejama-
jiem finanšu avotiem infrastruktūrā un uzņēmēj-
darbības attīstībā. Šīs diskusijas laikā uzmanība tiks 
pievērsta tieši Lauku attīstības programmas atbal-
sta instrumentiem, bet vienlaikus arī Zemkopības 
ministrijas aktivitāšu uzstādījumiem un sasaistei 
ar VARAM ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014.–2020. gada plānošanas perioda SAM 5.6.2. 
specifisko atbalsta mērķi “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši paš-
valdību integrētajām attīstības programmām” un 
SAM 3.3.1. specifisko atbalsta mērķi “Palielināt pri-
vāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas 
nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdar-
bībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām”.

Diskusijā piedalīsies un par Zemkopības ministrijas 
plānotajām aktivitātēm ziņos LPS padomniece lau-
ku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe.

Šī diskusija tiks piedāvāta ar videotiešraides trans-
lāciju internetā – LPS mājaslapā: http://www.lps.
lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Videokonferenču cikls “Labā prakse 
sociālajos dienestos”

2. aprīlī plkst. 11 LPS organizē otro videokonferen-
ci ciklā “Labā prakse sociālajos dienestos”. Tā būs 
veltīta SOPA iespējām, aktualitātēm un jaunināju-
miem.

Videokonferenci var skatīties LPS mājaslapas sada-
ļā “Semināri un video – tiešraide”.

7. aprīlī plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
notiks LPS Valdes sēde.

Darba kārtība:

Par sarunām ar Finanšu ministriju 1. (ziņo LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis).
Par LPS Domes sēdes sasaukšanu 2. (ziņo LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis).
Par LPS 26. kongresa dokumentu tēmām 3. (ziņo 
LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis).
Par apbalvošanu ar LPS Atzinības rakstu 4. (ziņo 
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).
Par Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta 5. 
tīkla koordinējošās darba grupas nolikuma ap-
stiprināšanu (ziņo LPS konsultante Lelde Vazdi-
ķe).
Par grozījumiem LPS biedru iemaksu aprēķinā-6. 
šanā (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).
Dažāda informācija.7. 

10. aprīlī plkst. 11 Jēkabpils pilsētas kultūras namā 
Rīgas ielā 212 notiks Latvijas Pašvaldību izpilddi-
rektoru asociācijas (LPiA) sanāksme.

Darba kārtība:

11.00–11.30 – Jēkabpils pilsētas prezentācija (iz-
pilddirektors Guntars Gogulis)
11.30–11.45 – LPIA Valdes sēdē izskatītie jautājumi 
(LPIA priekšsēdētājs Guntis Kalniņš)
11.45–12.00 – Par valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru izveidi novadu un re-
ģionālās nozīmes attīstības centros un pieteikšanās 
kārtību valsts budžeta dotācijas saņemšanai šo cen-
tru izveidošanai (VARAM Pašvaldību departamenta 
direktors, Publisko pakalpojumu departaments di-
rektora p.i. Aivars Draudiņš)
12.00–12.15 – Par Latvijā izveidotā optiskā tīkla in-
frastruktūras bojājumiem (Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs)
12.15–13.30 – Pētījums “Latvijas lauku un reģionā-
lās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekono-
mikas kontekstā” (projekta vadītāja Dr.habil.oec., 
LZA akadēmiķe Baiba Rivža un Jelgavas, Valmieras, 
Daugavpils un Ventspils reģionālās augstskolas 
(prezentācijas un četru reģionu diskusija par pētī-
jumu))
13.50–14.05 – Par Bērnu rotaļu laukumiem – pār-
baužu rezultāti

ŠONedēļ uN TuRPMāk
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14.05–15.15 – Siltumapgādes un energoefektivitā-
tes jautājumi:
1. Par siltumapgādes aktuāliem jautājumiem (direk-
tīvas ES/27/2012 prasības enerģētikai/siltumapgādei 
un likumprojektā “Energoefektivitātes likums” pare-
dzētās normas; siltumtarifi un siltumapgādes parādi 
uz 01.01.2015.) (LPS padomnieks Andris Akermanis).
2. Informācija un LPS viedoklis par darbības pro

grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un pašvaldību dzīvojamās 
mājās” ieviešanas pasākumiem (LPS padomniece 
Andra Feldmane).
15.00–17.30 – Pašvaldības apskate
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2 aprīlim, rakstot: 
sniedzes@lps.lv.

eiropas publiskā sektora balva 2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija informē, ka Eiropas Valsts pārvaldes institūts 
(The European Institute of Public Administration – 
EIPA) jau piekto reizi organizē pieteikumu konkursu 
eiropas publiskā sektora izcilības balvai (https://
ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/europe-
anpublicsectorawardepsa2015publicsector
partnerbettersociety), lai novērtētu labākos valsts 
pārvaldes un pašvaldību iestāžu epārvaldes risinā-
jumus Eiropā un izvēlēties izcilākos, kas atspoguļo 
efektīvas sadarbības, jaunas pieejas un tehnisko ri-
sinājumu rezultātu.

Tā kā 2014. gadā Latvijā ir radīti dažādi inovatīvi e
pārvaldes rīki un epakalpojumi, kuriem ir svarīga 
loma Latvijas epārvaldes attīstībā, ministrija aicina 
izvērtēt pašvaldības radītos epārvaldes risināju-

mus un iespēju pieteikties šai izcilības balvai. Pie-
teikumi tiks vērtēti četrās kategorijās: 1) efektīva 
nozares pārstāvju iesaiste; 2) jauna pieeja pakal-
pojumu piegādē; 3) inovatīva zināšanu vadība un 
jauna vadības pieeja; 4) valsts finanses.

Dalība šajā konkursā ne tikai veicinās konkrētu ri-
sinājumu atpazīstamību, bet arī stiprinās kopējo 
Latvijas epārvaldes tēlu Eiropā. Pieteikuma forma 
ir pieejama: http://www.epsa2015.eu/en/user/
new/. Detalizētāka informācija par kategoriju tvē-
rumu un vērtēšanas kritērijiem: http://www.ep-
sa2015.eu/files/site/Call_EPSA2015.pdf.

Pieteikumu iesniegšana konkursam ir līdz š.g. 
17. aprīlim. Ministrija būs pateicīga, ja par dalī-
bu šajā konkursā informēsiet arī VARAM pārstāvi 
evitu Truhanovu (evita.truhanova@varam.gov.lv; 
66016547).

izsludināts granta projektu konkurss 
attīstības sadarbības projektu īstenošanai
Ārlietu ministrija izsludinājusi granta projektu kon-
kursu “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem 
Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”. 
Šajā konkursā noteiktas šādas saņēmējvalstis: Eiro-
pas Savienības Austrumu partnerības valstis Gruzi-
ja, Moldova un Ukraina.

Pieteikties granta projektu konkursam var visas 
organizācijas saskaņā ar Starptautiskās palīdzības 
likuma 9. panta 5. daļu.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 28. aprīlis.

Konkursa nolikums un tā pielikumi ievietoti Ārlietu 
ministrijas interneta mājaslapā (www.mfa.gov.lv); 
tālrunis informācijai: 67015970.
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Aptauja pētījumā par finanšu līdzekļu 
decentralizāciju

Šāgada 4. apkārtrakstā CEMR ziņo, ka Eiropas Ko-
misijas Apvienotais pētījumu centrs ir sagatavo-
jis divas aptaujas pētījumam par finanšu līdzekļu 
decentralizāciju. Pirmā adresēta nacionālajām 

pašvaldību asociācijām, bet otrā – pašvaldībām 
visā Eiropā. Pagaidām tā pieejama tikai angliski 
(https://www.surveymonkey.com/s/HLQ5KQT), 
taču drīzumā būs iztulkota arī latviski un citās ES 
valodās. Pašvaldības tiek aicinātas iesniegt aptau-
jai datus līdz 28. aprīlim. Sīkāka informācija Infola-
pas 1. pielikumā.

VARAM aicina piedalīties uzņēmējdarbības 
veicināšanas semināros Vidzemē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja aprīlī aicina piedalīties apmācības programmas 
“Zināšanu eņģeļi” seminārā par uzņēmējdarbības 
veicināšanu, kas 8. un 15. aprīlī notiks Valmierā un 
9. un 16. aprīlī – Madonā.

Pasākumam aicināti pieteikties Vidzemes plāno-
šanas reģiona, pašvaldību, nevalstisko organizāci-
ju darbinieki un profesionālo izglītības iestāžu un 
augstskolu mācībspēki un vecāko kursu audzēkņi.

Lai pieteiktos seminārā, jāzvana vai jāraksta edga-
ram Sprukstam – tālrunis 66016768; epasts: Ed-
gars.Spruksts@varam.gov.lv.

Semināra ilgums ir divas dienas. Lai pilnvērtīgāk 
un efektīvāk apgūtu zināšanas par tematiku un 
saņemtu apliecinājumu par apmācību semināru 
noklausīšanos, pasākums jāapmeklē abas semi-
nāra dienas. Apmācību programmā plānotas lek-
cijas, labās prakses piemēri, radošās domāšanas 
metodes, simulāciju spēles, praktiski darbi ko-
mandās, komandu darbu prezentācijas un disku-
sijas.

No 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē – Lauku 
kopienu parlaments

Latvijas prezidentūras Eiro-
pas Savienības Padomē laikā 
norisināsies liels starptautisks 
pasākums – Lauku kopienu 

parlaments “izaugsmes priekšnosacījumu radīša-
na mazajās pilsētās un lauku reģionos”. Līgatnē 
pulcēsies lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, 
Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar 
politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pār-
stāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu 

kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus 
un iespējas lauku attīstībai.

Uz Lauku kopienu parlamentu aicināts ikviens lau-
ku iedzīvotājs, vietējo kopienu līderis, nevalstisko 
organizāciju un pašvaldību pārstāvis, deputāts, lau-
ku attīstības jautājumu speciālists, ministriju pār-
stāvis un politikas veidotājs. Aicināts ikviens, kurš 
ir gatavs līdzdarboties kvalitatīvas dzīves veidošanā 
mazajās pilsētās un lauku reģionos.

Reģistrācija: www.laukuforums.lv.

Paralēli Lauku kopienu parlamenta aktivitātēm Lī-
gatnē norisināsies arī Attīstības forums, ko organi-
zē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), 
piedaloties Latvijas Lauku forumam. Papildu infor-
mācija, darba kārtība un reģistrācija: www.lapas.
lv.
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Atklāts CFLA klientu apkalpošanas centrs 
Rīgā

Finanšu ministrs Jānis Reirs piektdien, 27. martā, at-
klāja Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 
jauno Klientu apkalpošanas centru Rīgā. Jaunajā 
ES fondu plānošanas periodā CFLA būs vienīgā ES 
fondus administrējošā iestāde, kurā ikviens fondu 
finansējuma saņēmējs varēs gan saņemt informā-
ciju un konsultēties par pieejamo finansējumu, gan 
pieteikt projektus.

“Ieguvēji no sistēmas vienkāršošanas ir visi – gan 
finansējuma saņēmēji, gan fondu vadībā iesaistītās 
institūcijas. Domāju, ka ikviens ES fondu projektu 
īstenotājs jaunajā periodā novērtēs, ka visa nepie-
ciešamā informācija par pieejamo fondu finansēju-
mu, konsultācijas par projektu iesniegšanu un arī 
iespēja pieteikt projektus ir pieejama vienā iestā-
dē,” norādīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Pielāgojoties mūsdienu informācijas laikmetam, 
visus pakalpojumus CFLA piedāvās ne vien klientu 
apkalpošanas centros, bet arī evidē. Jaunā Ekohē-
zijas sistēma nodrošinās ātru, kvalitatīvu un efek-
tīvu informācijas apmaiņu starp projektu iesnie-
dzējiem un aģentūras speciālistiem un veicinās arī 
informācijas pieejamību un speciālistu sasniedza-
mību Latvijas reģionu iedzīvotājiem.

Jau pavisam drīz par jaunās ES fondu vadības sistē-
mas efektivitāti varēs pārliecināties praksē. Divos 
labklājības jomas projektos nepieciešamie kritēriji 
un nosacījumi ir jau definēti, un CFLA atlases šajos 
projektos uzsāks tuvāko nedēļu laikā.

Jaunatklātais CFLA Klientu apkalpošanas centrs at-
rodas Rīgā, Meistaru ielā 10. Ikviens interesents jau 
šobrīd laipni aicināts klātienē konsultēties kādā no 
četriem CFLA klientu apkalpošanas centriem, kas 
atrodas Rīgā, Kuldīgā, Cēsīs un Rēzeknē.

izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem, 
iZM saskaņoti kursi

* Skola un ģimene, savstarpējā sapratne un sadar-
bība: vienā kopīgā, interaktīvā lekcijā–nodarbībā 
piedalās gan izglītojamo vecāki, gan vecāko klašu 
skolēni, kā arī pedagogi. Sīkākas ziņas skatīt šeit!

* 9. un 10. aprīlī Lietuvā – direktoriem, vietnie-
kiem un citiem skolotājiem ar dzīvesbiedriem, 
draugiem un radiem – spied šeit!).

* Rīgas lietuviešu vidusskolā Prūšu ielā 42a Kaspa-
ra Bikšes vadītie 12 stundu IZM saskaņoti pedago-
gu, bibliotekāru, sociālo darbinieku un citu pašval-
dības darbinieku profesionālās pilnveides un tālāk-
izglītības kursi (sākums plkst. 10.):

“Mobings izglītības iestādē”: 17.04.; 11.05. un 
22.05.

“iemācītais optimisms” (emocionālā izdegšanas 
sindroma profilakse): 02.04.

“izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas”: 
06.04.

“darbs ar talantīgajiem bērniem un skolēniem 
ar mācīšanās grūtībām”: 14.04.; 30.04.; 05.05.; 
08.05.

“Pedagoga ķermeņa valodas un krāsu ietekme uz 
izglītojamo uzvedību”: 20.04.; 24.04.

“Saliedētas komandas veidošana” un/vai “izglītī-
bas iestādes psihohigiēna”: 27.04.; 15.05.; 18.05.; 
25.05.

Dalības maksa – 18 eiro.

Sīkākas ziņas: 27583454; kanceleja@pedagogs.lv. 
Pieteikšanās: www.pedagogs.lv, sadaļā “Pieteiku-
ma lapa”.

* Iesūti ziņas par savu izglītības iestādi www.peda-
gogs.lv!

* “Skolotāja dienasgrāmata” 2015./2016. m.g. – 
skatīt šeit!

Iespējams pieteikties pasūtināšanai uz Latvijas sko-
lotāju vidē iecienītāko izdevumu “Skolotāja dienas-
grāmata”.

* Jūnijā un augustā upeslejās, Liepājā un klaipēdā 
notiks tradicionālās skolotāju profesionālās piln-
veides, darba un atpūtas nometnes.

Sīkākas ziņas: 27583454; 28320454; kanceleja@
pedagogs.lv. Pieteikšanās: www.pedagogs.lv, sada-
ļā “Pieteikuma lapa”.
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Projektu konkurss aktīvam dzīvesveidam – 
diena kā piedzīvojums

Lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu un aktīvu brīvā 
laika pavadīšanu, Narvesen sadarbībā ar jaunie-
šu organizāciju Avantis īsteno projektu konkursu 
“diena kā piedzīvojums”. Jauniešu organizācijas 
un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt sa-
vus projektus aktīva dzīvesveida veicināšanai, lai 
saņemtu līdz 2000 eiro finansējumu to realizāci-
jai.

Papildus tam banka Citadele piešķirs savu speciāl-
balvu projektam, kurā būs visvairāk padomāts par 
aktīva dzīvesveida iespējām arī jauniešiem ar inva-
liditāti.

Katrā reģionā (Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemga-
lē, Rīgā) tiks realizēts viens aktuāls projekts, ko no-
teiks žūrijas izvēle un sabiedrības balsojums.

Pašlaik norisinās projektu pieteikšana, un tā ilgs 
līdz 22. aprīlim.

Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, no-
dibinājumi un pašvaldību iestādes vai aģentūras, 
kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Projekti 
var būt, piemēram, sporta laukumu atjaunošana 
vai jaunu ierīkošana, aktīvās atpūtas vietu iekārto-
šana, jauniešu centru attīstība, pasākumu rīkošana 
vai citas vietējā sabiedrībā aktuālas un nepiecieša-
mas iniciatīvas.

Lai pieteiktu savu projektu, lejupielādē konkursa 
nolikumu un pieteikuma dokumentus: nolikums, 
pieteikums, pielikums!

Papildu informācijai: Juliana Maniševa (piedzivo-
jums@narvesen.lv; 29784612).

Atklāta tīmekļa vietne opendata.riga.lv

26. martā atklāta interneta vietne opendata.riga.lv, 
kurā publicēta daļa Rīgas pašvaldības rīcībā esošo 
atvērto datu.

“Aptuveni pirms gada iesāktais Rīgas domes pilot-
projekts nu ir ieguvis pieejamību ikvienam intere-
sentam, domei kļūstot par pirmo pašvaldību Lat-
vijā, kura tik lielā apjomā publisko savus datus,” 

lepojas Rīgas domes atvērto datu darba grupas ini-
ciators domes deputāts Agris Ameriks.

Vietnē opendata.riga.lv publicētas atvērto datu ko-
pas mašīnlasāmā formātā, kas sniedz iespēju iedzī-
votājiem tos izmantot ērti un nepastarpināti. Lie-
tošanas ērtībai ir pieejams atvērto datu katalogs, 
kurā dati ir grupēti pa nozarēm. Programmatūru 
izstrādātājiem tiek piedāvāts arī datu izgūšanas 
serviss.

NOVAdu uN PiLSēTu VēSTiS

Aicina pieteikties orientēšanās spēlēm 
“Liepājas pēdas Latvijā”

Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjauno-
šanas 25. gadadienu, 4. maijā Liepājā jau ceturto 
reizi notiks orientēšanās spēles komandām “Lie-
pājas pēdas Latvijā”. Spēlēm aicināts pieteikties 
ikviens interesents.

Orientēšanās spēlēs ai-
cinātas piedalīties gan 
ģimenes un draugu, 
gan kaimiņu, kolēģu, 
skolēnu un studentu 
komandas, lai visi kopā 
atcerētos vēsturiskos 
notikumus Liepājā, kā 
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arī uzzinātu ko jaunu par liepājnieku paveiktajiem 
darbiem un nākotnes iecerēm.

Anketas tiks pieņemtas līdz 24. aprīlim vai kamēr 
dalībnieku skaits nesasniegs 1000.

Jebkurš interesents spēlēs var piedalīties, organi-
zējot komandu 3–5 cilvēku sastāvā. Komandām 
pirms sacensībām ir jāreģistrējas, aizpildot pietei-
kuma anketu, kas pieejama pašvaldības mājaslapā 
www.liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība/Liepājas pēdas 
Latvijā 2015. Anketā dalībniekiem ir jāizvēlas dalī-

bas veids – kā gājējiem, riteņbraucējiem vai auto-
braucējiem. Aizpildīta anketa jānosūta uz epastu: 
dome@dome.liepaja.lv. Pieteikuma anketu var aiz-
pildīt arī Liepājas domes Apmeklētāju pieņemša-
nas centrā Rožu ielā 6.

Dalībnieku reģistrācija 4. maijā pie Liepājas domes 
sāksies no plkst. 11. Savukārt spēļu noslēgums būs 
Rožu laukumā no plkst. 16, kur skanēs arī 4. maija 
svētku koncerts, uz kuru aicināts ikviens liepājnieks 
un pilsētas viesis.

Latvijas akmens sēkla kastaņolai

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja radošās akti-
vitātes šogad sāksies ar projektu “Latvijas akmens 
sēkla Kastaņolai”.

Atzīmējot dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150. dzim-
šanas dienu, tēlnieks Ojārs Feldbergs īstenos per-
formanci “Latvijas akmens sēkla kastaņolai”. 
29. martā viņš kopā ar Talsu Krūmu grupas māk
sliniekiem apmeklēja dzejnieku dzimtās mājas – 
“Daukšas” Zaļenieku pagastā un Tadenavu Dunavas 
pagastā, lai iegūtu akmens sēklas stādīšanas perfor-
mancei Kastaņolā. Ceļā sastaptajiem cilvēkiem bija 
iespēja nodot akmens sēklām savus vēstījumus.

Savukārt 11. aprīlī plkst. 12 ikviens tiek aicināts uz 

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju, lai nodotu 
savu vēlējumu vai vēstījumu akmens sēklām, kuras 
19. aprīlī tiks iestādītas dzejnieku otrajā dzimtenē – 
Kastaņolā.

Akmens sēklu stādīšanas akciju tēlnieks Ojārs Feld-
bergs uzsāka 2007. gadā. Akmeņu stādīšana nozī-
mē ne tikai akmens kā sēklas fizisku iedēstīšanu 
zemē, bet arī garīgu rituālu, kurā piedalās dēstītājs. 
Stādot akmeni, ar to kopā tiek iestādītas arī idejas, 
vēlmes, vēstījumi, novēlējumi vai pateicības, kuras 
cilvēki iepriekš savās domās nodevuši akmens sēk-
lai. Iestādot akmeni zemē, tajā pašā brīdī iecerētais 
tiek iestādīts arī katras projektā iesaistītās personas 
dvēselē. Atceroties un apdomājot ideju, kas tikusi 
iestādīta zemē kopā ar akmeni, stādījums tiek sim-
boliski kopts, līdz ideja nobriest un īstenojas dzīvē.

kopīgi radīta Lieldienu noskaņa Madonā

Madonā uzstādītas jaunas Lieldienu dekorācijas, ko 
šogad var dēvēt par īpašām – to veidošanā piedalī-

jušies novada iedzīvotāji.

Pirms kāda laika madonieši un novada iedzīvotāji 
tika aicināti piedalīties Lieldienu rotājumu veidoša-
nā, pastāstot, ar ko viņiem asociējas šie svētki. Un 
nu šie vārdi grezno pilsētas jaunās Lieldienu deko-
rācijas.

Šāgada dekorāciju izveidē līdz ar Īpašumu uzturē-
šanas dienesta un ainavu arhitekti Agnesi Silupu 
tika iesaistīta arī Madonas Jāņa Simsona mākslas 
skola, JIC “Burbulis”, Madonas novada bibliotēka, 
kā arī novada iedzīvotāji.

Idejas koncepcijas pamatā šogad dominē vārds. 
Jautājums, kas bija pirmais – ola vai vista? Pirmais 

http://www.liepaja.lv


bija vārds! Šīs pamatidejas autore ir Jāņa Simsona 
Madonas mākslas skolas direktore kristīne Šulce. 
Visos rotācijas apļos izvietotās Lieldienu olas galve-
nais elements ir vārds/asociācija, latviešu tautas-
dziesmas un mīklas par Lieldienām. JIC “Burbulis” 
ievas Repšas vadībā ar jauniešiem apgleznoja trīs 
stiklaplasta olas, kuras atrodas uz Augu ielas rotāci-
jas apļa, pārējās dekorācijas veidoja Kristīne Šulce 

ar ainavu arhitekti Agnesi Silupu. Uz dekoratīvajām 
olām atspoguļoti ne tikai iesūtītie cilvēku asociāciju 
vārdi, bet arī Madonas novada bibliotēkas atlasītās 
tautasdziesmas un mīklas.

Divu nedēļu garumā krāsošanas darbos un dekorā-
ciju izveidē piedalījās dārzniece Gita Lutce un jau-
nietes Sabīne Rieba un Lelde Virziņa.

daugavpils Lieldienu svētku rotā

Daugavpilī, Rīgas ielā, jau uzstādīta Olu galerija. Tie 
ir ļoti spilgti un dzīvespriecīgi akcenti, kas atgādina 
par svētku tuvošanos, jeb 20 oriģinālākie darbi, ko 
radījuši pilsētas skolēni.

24. un 25. martā kinoteātrī “Renesanse” savu sko-
lotāju vadībā 14 skolu 75 jaunie mākslinieki veica 
olu apgleznošanu. Rezultāts nu skatāms Rīgas ielā. 
Pie dekoriem piestiprinātas plāksnītes ar olas no-
saukumu, jo notiek balsojums par krāšņāko olu. 
Dekori apskatāmi arī pie Daugavpils domes K. Val-
demāra ielā 1.

Lieldienu svinības Daugavpili notiks tradicionāli 
Vienības laukumā otrajās Lieldienās – 6. aprīlī.

Alūksnieši aicina piedalīties fotokonkursā 
“Māksla manā pilsētā”

Alūksnes novada pašvaldība ikvienu fotomākslas 
mīļotāju aicina piedalīties fotogrāfiju konkursā 
“Māksla manā pilsētā”, iesniedzot fotogrāfijas, kas 
atspoguļo āra vides mākslas dažādību Alūksnē.

Konkursam var iesniegt fotogrāfijas, kurās dažādos 
gadalaikos redzami Alūksnes pilsētvides mākslas 
objekti – skulptūras, vides objekti, grafiti zīmējumi 
un cits.

Šis fotokonkurss tiek rīkots sadarbībā ar Veru pilsē-
tas pašvaldību un vides mākslas projektu “Kilometre 
of Sculpture”, kas regulāri notiek Igaunijā, un šogad 
tā norises vieta būs Alūksnes novada pašvaldības sa-
darbības pilsētā – Veru. Projekta laikā mākslinieki no 
dažādām valstīm ar savu devumu piedalīsies brīvda-
bas ekspozīciju veidošanā, savukārt Veru sadarbī-
bas pašvaldības aicinātas iesaistīties šajā projektā, 
veidojot fotogrāfiju izstādes, kas atspoguļotu katras 

konkrētās teritorijas ārvides mākslas dažādību.

Tādēļ konkursa dalībniekiem būs iespēja ar savu fo-
togrāfiju pārstāvēt Alūksni šajā starptautiskajā pro-
jektā, jo no konkursam iesniegtajiem fotodarbiem 
tiks atlasīti labākie reprezentējošai izstādei, kas būs 
skatāma starptautiskajā pilsētvides mākslas projek-
tā šovasar jūlijā Veros.

Konkursa nolikums publicēts: www.aluksne.lv, sada-
ļā “Konkursi”. Darbus var iesniegt līdz 29. maijam.

http://www.aluksne.lv


Valkā un Valgā norisināsies 13. Lielais 
labdarības robežtirgus

9. un 10. maijā norisināsies garšīgākais pavasara 
piedzīvojums – 13. Lielais labdarības robežtirgus. 
Tāpat kā pagājušajā gadā, tirgošanās notiks Latvijas 
un Igaunijas robežas abās pusēs.

9. maijā tiks turpināta pērn aizsāktā tradīcija – kon-
kurss gaļas ražotājiem jeb 2. Starptautiskais gaļas 
un desu festivāls. Aicināti piedalīties hobijkulināri, 
mājražotāji un uzņēmēji, kas ražo gaļas izstrādāju-
mus. Desu, gaļas izstrādājumu un žāvējumu kvali-
tāti vērtēs starptautiska žūrija.

10. maijā pirmo reizi tiks rīkots gaļas grilēšanas 
konkurss, kurā individuālie dalībnieki vai koman-
das varēs parādīt savas prasmes gaļas marinēšanā 
un cepšanā. Būs iespēja marinēt gaļu uz vietas, kā 
arī pārsteigt žūriju un robežtirgu apmeklētājus ar 
mājās marinētu gaļu. Konkursa dalībnieki tiks vēr-
tēti, labākie – apbalvoti.

Ar konkursa nolikumiem var iepazīties Valkas novada 
mājaslapā www.valka.lv, sadaļā “Robežtirgus”. Dalību 
konkursos var pieteikt, rakstot uz epastu: sniedze.
ragze@valka.lv, kā arī zvanot pa tālruni: 26488684.

Jau tradicionāli Robežtirgus ideja un mērķis ir lab-
darība, un tirgū iegūtie līdzekļi par tirdzniecības 
vietu nomu un loteriju tiek atvēlēti kādam konkrē-
tam mērķim. Pērn Robežtirgus organizētāji vienojās 
ieņēmumus ieguldīt šūpoļu uzstādīšanā uz Valkas–
Valgas robežas. Šūpojoties būtu iespēja vienā mir-
klī pabūt abās valstīs. Šogad mērķis paliks nemai-

nīgs – tirgū ievāktie līdzekļi tiks novirzīti unikālajām 
šūpolēm, kas tiks uzstādītas reizē ar Valkas–Valgas 
centra pārbūves projekta īstenošanu.

Labdarības loterija, tirgotāju andelēšanās, kultūras 
programma, strītbols, izklaides bērniem, umurku-
murs, balle un citas aktivitātes gaida robežtirgu ap-
meklētājus un dalībniekus!

Vidzemes mākslinieku darbu izstāde “es 
mīlu tevi tā...”

Tradīcija apkopot Vidzemes mākslinieku darbus vie-
nā izstādē tika ieviesta 20. gadsimta 80. gados kā vai-
rāku zināmu mākslas meistaru sadarbības projekts.

Pirms trim gadiem Vidzemes mākslinieki un māk
slas izstāžu kuratori lēma, ka tradīcija jāatjauno, 
reizi gadā dodot iespēju satikties profesionāliem 
māksliniekiem, kuru “saknes” ir Vidzemē. Savukārt 
skatītājiem tas ļautu vienuviet ieraudzīt jaunākos 
darbus.

2013. gadā Vidzemes novada mākslas izstāde ar 
60 mākslinieku piedalīšanos notika Madonā, bet 
pirms gada Cēsīs šāda tikšanās pulcēja jau 78 māk
sliniekus. Plānots, ka šogad izstādē piedalīsies ap 
77 māksliniekiem no septiņiem vēsturiskajiem 



rajoniem – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, 
Madonas, Valkas un Valmieras.

Izstādes tēma izvēlēta saskaņā ar šajā gadā Lat-
vijā izsludināto Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas 
gadu. Moto “Es mīlu tevi tā...” rasts pēc Raiņa 
dzejoļa.

Izstādes darbi tiks eksponēti Valmieras muzeja Iz-
stāžu namā (līdz 16. maijam), Valmieras Kultūras 

centrā (līdz 30. aprīlim) un Valmieras integrēta-
jā bibliotēkā (līdz 16. maijam). Atklāšanas pasā-
kums notiks 11. aprīlī plkst. 13 Valmieras muzejā, 
plkst. 14 Valmieras Kultūras centrā un plkst. 14.30 
Valmieras integrētajā bibliotēkā. Izstāde noslēgsies 
16. maijā līdz ar Muzeju nakts pasākumiem.

Pasākumu programma pieejama Valmieras pilsētas 
pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā 
“Mākslas mēnesis 2015”.

1. aprīli tiks izsludināts Pārgaujas novada 
logo izstrādes konkurss

Pārgaujas novada pašvaldība nolēmusi izsludināt 
konkursu oriģināla un mūsdienīga novada logo iz-
strādei, kas kalpotu novada atpazīstamības veici-
nāšanai un vienota vizuālā tēla veidošanai.

Logo izstrādē Pārgaujas novada pašvaldība aicina 
iesaistīties ikvienu cilvēku, kurš radoši spētu inter-
pretēt Pārgaujas novada vīziju un vērtības.

Konkursa nolikums un dalībnieka pieteikuma veid-
lapa atrodama Pārgaujas novada mājaslapā: www.
pargaujasnovads.lv, sadaļā Pārgaujas novada paš-
valdības logo konkurss.

Konkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 100 eiro 
apmērā.

Konkursa darbi klātienē vai elektroniski jāiesniedz 
līdz 15. aprīlim.

LPS NeSASkAņO

Par likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā”, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Publiskās un privātās 
partnerības likumā”, 3. pielikums.

Par informatīvā ziņojuma projektu “Par Ministru 
kabineta 2014. gada 23. septembra sēdes proto-
kola Nr. 50 45. § “Informatīvais ziņojums “Par ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības 
maiņu”” 5. punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu’, 
4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelab-
vēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos 
darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai 
uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi”, 5. pie-
likums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts bu-
džeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveidei”, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energo-
efektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 
ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzī-
vojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, 7. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 
noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi””, 
8. pielikums.

http://www.valmiera.lv
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Gunta Klismeta, LPS žurnāla “Logs” redaktore, gunta@lps.lv
Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

LPS SASkAņOŠANAi PiePRASīTie dOkuMeNTu PROJekTi

VSS268 – Informatīvais ziņojums “Par atbalsta pa-
sākumiem specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzla-
bot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietva-
ros un stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem pir-
mā pasākuma “Uzlabot vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības 
centros” īstenošanai”

VSS270 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba 
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam 
ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2. pasā-
kuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku 
pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi”

VSS259 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā 

atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pār-
būve, nestspējas palielināšana” īstenošanas notei-
kumi”

VSS260 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos 
Nr. 37 “Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem 
pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, 
veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēg-
šanas kārtību””

VSS267 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos 
Nr.1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaim-
niekošanai””

VSS264 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””
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