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ES Reģionu komitejas Biroja sēdē Rīgā 
vērš uzmanību uz digitālās ekonomikas un 
investīciju nozīmi reģionu attīstībā

Rīgā 18. martā ar Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē atbalstu aizvadīta Eiropas Savienības Re-
ģionu komitejas Biroja ārkārtas sēde, kurā būtiska 

uzmanība tika veltīta tam, kā investīcijas digitā-
lajā ekonomikā un informācijas tehnoloģijās var 
veicināt reģionu attīstību.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzrunā Biroja 
sēdē norādīja, ka Latvijas prioritāte ir patiesi digi-
tālas Eiropas attīstīšana, lai panāktu izaugsmi jau-
nu darbavietu radīšanā un piedāvātu konkrētus 

AktuALitātES

ES Reģionu komitejas prezidents Marku Markula un LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis



ieguvumus patērētājiem.

“Lielākā daļa no mums, iespējams, vairs nespēj ie-
domāties savu ikdienu bez modernajām tehnoloģi-
jām un ātrgaitas interneta. Taču mums kā vietējo 
un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem noteikti nav 
noslēpums arī tas, ka ne visās pašvaldībās šīs ērtī-
bas var izmantot. Joprojām ātrgaitas internets bieži 
vien pieejams tikai lielajās pilsētās, savukārt daudz-
viet pierobežas un nabadzīgākajos reģionos tas ir 
nesamērīgi dārgs pakalpojums,” pauž A. Jaunslei-
nis, norādot, ka pieejamas digitālās tehnoloģijas ir 
viens no priekšnoteikumiem, lai cilvēki joprojām iz-
vēlētos dzīvot, strādāt un mācīties lauku reģionos, 
ne tikai pilsētās.

Plašāk lasiet šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=4609/.

ES Reģionu komitejas Biroja ārkārtas 
sēdes dalībnieki slavē Latvijas uzņēmēju 
ražotos gardumus

ES Reģionu komitejas Biroja ārkārtas sēdē piedalī-
jās 28 ES dalībvalstu vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu delegāciju pārstāvji.

Kafijas pauzēs sanāksmes dalībniekiem bija iespē-
ja iepazīt īstu Latvijas garšu, nobaudot pasākuma 
atbalstītāju nodrošinātos gardumus: dzērvenes 
pūdercukurā un augļu morsus no SIA “Very Berry”, 
speķa pīrādziņus un biezpiena bumbiņas no SIA 
“Matss”, SIA “Pie Mimi” īpaši ES prezidentūrai vei-
dotos cepumus un sklandraušus, rudzu maizi no 
SIA “Saldus maiznieks”, dažādu veidu sierus no AS 
“Jaunpils pienotava”, AS “Smiltenes piens” ražoto 
sieru un biezpiena tortes, kā arī medu no ZS “Mež
ābeles” un kaņepes no ZS “Adzelvieši”.

LPS Valde un Finanšu komiteja diskutē 
par FM piedāvājumu jaunajai pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas sistēmai

LPS Valde un Finanšu un ekonomikas komiteja pa-
gājušajā nedēļā divās ārkārtas sēdēs diskutēja par 
Finanšu ministrijas piedāvāto jauno pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas modeli, taču pagaidām nekā-
du vērtējumu vai gala lēmumu LPS nepieņem.

Valdes sēdē pašvaldību vadītāji akcentēja, ka ir bū-
tiski runāt ne tikai par pašvaldību ieņēmumu sav-
starpējo izlīdzināšanu, bet arī par pašvaldību finan-
šu bāzi kopumā, kā arī par pieaugošu valsts budže-
ta līdzdalību izlīdzināšanas sistēmā.

Valdes pārstāvji arī norādīja, ka pašvaldību finanšu 
izlīdzināšana nevar būt vienīgais instruments, kā ri-
sināt citu cēloņu dēļ radušās reģionu attīstības atšķi-
rības un iedzīvotāju migrācijas radītās problēmas.

Pašvaldībām joprojām ir aktuāls arī jautājums par 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārdales 
proporciju starp valsti un pašvaldību, iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likmes samazinājums un citi as-
pekti.

Diskusijas par FM priekšlikumiem turpināsies LPS 
Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē, savukārt 
kopējo LPS viedokli plānots formulēt un pieņemt 
Domes sēdē aprīļa pirmajā pusē.

LPS ir gatava diskutēt ar Finanšu ministriju un ie-
sniegt savus priekšlikumus, lai konstruktīvās saru-
nās atrastu vispiemērotāko risinājumu jaunās sis-
tēmas ieviešanai.

Par jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistē-
mu 20. martā sprieda arī LPS Finanšu un ekonomi-
kas komitejas ārkārtas sēdē, kurā nolemts, ņemot 
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vērā pašvaldību ieteikumus un neatkarīgu ekspertu 
vērtējumus, sagatavot ieteikumus Finanšu ministri-
jas izstrādātajai jaunajai pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas sistēmai.

Arī komitejas sēdē vairākkārt izskanēja, ka valstij ar 
lielāku pienesumu jāpiedalās izlīdzināšanas sistē-
mā, kā arī jāpārskata atsevišķu kritēriju vērtības un 
ietekme uz finansējumu. Vērtējums pašvaldībām 
un LPS jāsagatavo rūpīgi, sagaidot arī ekonomistes 
Raitas Karnītes sniegto izvērtējumu.

“Šis ir tik būtisks jautājums ar tik būtiskām izmai-
ņām pašvaldību finansēšanas sistēmā, ka ir nepie-
ņemami sniegt pāragrus un sasteigtus vērtējumus 
par dokumentu, kas turpmākajos gados krietni ie-
tekmēs pašvaldību un ikviena novada un pilsētas 
iedzīvotāja dzīvi,” uzsver A. Jaunsleinis.

LPS apkopos priekšlikumus situācijas 
uzlabošanai bērnu ilgstošās aprūpes 
iestādēs

Lai detalizēti iepazītos ar Tiesībsarga biroja ziņoju-
mu par situāciju bērnu ilgstošās aprūpes iestādēs un 
diskutētu par risinājumiem atklāto problēmu novēr-
šanai, LPS uz tikšanos pagājušajā nedēļā bija aicinā-
jusi tiesībsargu, Labklājības ministrijas, Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības centra, Veselības inspekcijas, 
pašvaldību un arī pašu bērnunamu pārstāvjus.

Tiesībsarga ziņojums un tajā norādītās problēmas 
ir vērtējamas ļoti nopietni, tādēļ LPS gan šajā tik-
šanās reizē uzklausīja ieteikumus un priekšlikumus 
no visām iesaistītajām pusēm, gan arī turpinās pie-

vērsties šai tēmai, lai kopīgi meklētu risinājumus un 
uzlabotu to bērnu dzīves apstākļus, kuri ir palikuši 
bez vecāku gādības.

Ikviens saprot, ka bērnam vislabākais ir augt ģime-
nē un ilgstošas aprūpes iestāde nav piemērotā-
kā vide, kurā augt un apgūt dzīvei nepieciešamās 
prasmes, taču ne tikai jāskatās uz to, kā samazināt 
lielo bērnu skaitu bērnunamos, bet arī jāmeklē risi-
nājumi iemesliem, kādēļ viņi nonāk šajās iestādēs. 
Vairāki klātesošie bērnunamu vadītāji norādīja, ka 
viņu iestādēs nav neviena bāreņa – visiem audzēk-
ņiem ir dzīvi bioloģiskie vecāki. 

Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka uz šo jomu 
nevar skatīties tikai vienpusēji, meklējot vainīgos, 
bet gan ir jāsadarbojas, lai izstrādātu ieteikumus 
un tos veiksmīgi ieviestu dzīvē. Pēc ierosinājumu 
apkopošanas LPS plāno rīkot diskusijas, aicinot šo-
reiz atrast iespēju piedalīties arī Izglītības un zināt-
nes ministrijas pārstāvjiem.

Pagaidām aptur pašvaldību un sporta 
federāciju kritizēto ieceri veikt grozījumus 
trokšņu ierobežošanas noteikumos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija pagaidām nevirza tālāk grozījumu izstrādi 
Ministru kabineta (Mk) noteikumos par trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtību, kuri izraisī-
ja asus pašvaldību un sporta organizāciju iebildu-
mus.

Sanāksmes par šiem noteikumiem notika pagāju-
šajā nedēļā VARAM, un tie arī tika apspriesti LPS 



Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēdē.

VARAM pārstāve Rudīte Vesere informēja, ka ir 
notikusi tikšanās ar šaušanas sporta federāciju un 
mednieku asociācijas pārstāvjiem par VARAM sa-
gatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem MK no-
teikumos “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība” attiecībā uz šautuvju trokšņa ierobežoju-
miem. Sanāksmē pieņemts lēmums šo jautājumu 
esošajā redakcijā tālāk nevirzīt. Diskusiju radījušie 
priekšlikumi grozījumiem trokšņu noteikumos biju-
si tikai apspriešanai izsūtīta darba versija.

Iebildumus pret šiem grozījumiem saistībā ar auto 
un motosporta radīto troksni paudusi arī Moto-
sporta federācija, sevišķi par normu, ka sacensības 
motoru sporta veidos sestdienās varētu rīkot tikai 
līdz plkst. 14.00.

VARAM plāno veidot jaunu darba grupu, lai risinātu 
problēmas un jautājumus par sabiedriskās kārtības 
trokšņu avotu kontroli, satiksmes troksni. Interesi 
darboties tajā pauduši Tukuma un Mārupes nova-
du pārstāvji, norādot uz savām problēmām saistī-
bā ar lidostu troksni, kā arī motosporta federācijas 
pārstāvis.

Zibakcijā pie Brīvības pieminekļa sāk 
Meža dienas

Atzīmējot Starptautisko meža dienu, 20. martā 
Rīgas centrā, pie Brīvības pieminekļa, ar koši dzel-

teniem, spilgti sarkaniem stādstobriem un īstiem, 
zaļojošiem meža stādiem zibakcijā kopīgā foto vie-
nojās meža draugi – arī LPS pārstāvji.

Šāgada Starptautiskās meža dienas tematika sais-
tīta ar mežu un klimata pārmaiņām – neraugoties 
uz ekoloģiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem 
labumiem, ko mežs sniedz cilvēkiem, mežu izcirša-
na pasaulē kopumā turpina progresēt milzu tempā, 
kas atstāj nelabojamas sekas uz klimatu. Latvijā gan 
situācija ir krietni pozitīvāka – katra nocirstā koka 
vietā Latvijas valsts mežos tiek iestādīti divi jauni, 
un vairāk nekā 56% valsts teritorijas sedz meži.

Starptautisko meža dienu 2012. gadā iedzīvināja 
ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija, kuras mērķis 
ir palielināt vispārējo informētību par mežu nozī-
mību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un 
nākotnes paaudžu vajadzībām. Vairāk informācijas 
par starptautiskajiem pasākumiem: http://www.
un.org/esa/forests/internationaldayofforests/
index.html. Sociālajos tīklos ziņas par Starptautis-
kās meža dienas norisi pasaulē meklē ar #IntlFo-
restDay.

Novadu pašvaldībām būs pieejams 
finansējums grants ceļu sakārtošanai

Aizvadītajā nedēļā LPS pārstāvji piedalījās Lat-
vijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–
2020. gadam uzraudzības komitejas sēdē, kurā tika 
apspriests atbalsta pasākums “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
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110 novadu varēs saņemt finansējumu grants ceļu 
sakārtošanai lauku teritorijās – katram novadam 
finansējums tiks piešķirts pēc kvotu principa, izvēr-
tējot konkrētus koeficientus. Atbalsta apjoms katrai 
pašvaldībai tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības 
kopējo grants ceļu garumu (40%), kopējo dzīvnieku 
skaitu (30%) un kopējās laukaugu platības (30%).

Publiskais finansējums – 126,6 miljoni eiro. Pagai-
dām vēl netika apstiprināti konkrēti kritēriji, jo pret 
tiem iebilda Eiropas Komisijas pārstāvis, taču tika pa-
nākta vienošanās, ka Zemkopības ministrija, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un 
LPS kopā ar ieinteresētajām zemnieku organizāci-
jām vēlreiz diskutēs un vienosies, kā izpildīt Briselē 
apstiprinātās prasības, bet paturot kvotu principu.

Programmas iecere ir investēt maza mēroga infra-
struktūras ierīkošanā un uzlabošanā – pašvaldību 
grants ceļu būvniecībā un pārbūvē. Projektā paš-
valdība var paredzēt melnā jeb asfaltbetona segu-
ma vai cementbetona seguma ieklāšanu, ietverot 
to neattiecināmajās izmaksās.

Pašvaldība definēs ceļus, ņemot vērā preču plūsmu 
teritorijā un objekta nozīmīgumu uzņēmējdarbības 
veicināšanā. Prioritāte ir tiem ceļiem, kuri veicina 
lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspē-
jas celšanos teritorijā, efektīvāk attīstot ceļu infra-
struktūru un atbalstot vietējo uzņēmēju intereses. 
Netiek atbalstīta valsts ceļu un TNT savienojumu 
būvniecība vai pārbūve, kā arī netiek attiecinātas 
ceļu uzturēšanas izmaksas.

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 27. martā notiks 
Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde.

Darba kārtībā:
1. Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas 

jauno modeļa projektu.
2. Par LPS Valdes sēdes (7. aprīlī) darba kārtību.
3. Par ierosinājumiem LPS 26. kongresa doku-

mentu tēmām.
4. Par LPS Atzinības raksta saņēmēju kandidātiem.
5. Dažāda informācija.

tehnisko problēmu komitejas izbraukuma 
sēde Salaspilī

Salaspils kultūras namā “Rīgava” (Salaspilī, Līvze-
mes ielā 7) 24. martā plkst. 11.00 notiks LPS Teh-
nisko problēmu komitejas izbraukuma sēde.

Darba kārtībā:
1. Direktīvas ES/27/2012 prasības enerģētikai un 

siltumapgādei un likumprojektā “Energoefekti-
vitātes likums” paredzētās normas, pašvaldību 
uzdevumi EEF likuma izpildē (ziņo: A. Akerma-
nis, LPS padomnieks).

2. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-

nātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veici-
nāt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 
un pašvaldību dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa pasākums “Energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvojamās 
ēkās”:
2.1. EM informācija par 4.2.1.1. pasākuma ie-

viešanas mehānismu un energoefektivi-
tātes paaugstināšanu projektu kritērijiem 
(ziņo: Ekonomikas ministrijas pārstāvis).

2.2. LPS viedoklis par 4.2.1.1. specifiskā atbal-
sta mērķa pasākumu “Veicināt energoefek-
tivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” 
(ziņo: A. Feldmane un A. Salmiņš, LPS pa-
domnieki).

3. Plānotās pašvaldību un privāto investoru dar-
bības, pašvaldību līdzšinējā pieredze EEF prasī-
bu ieviešanā:
3.1. Pašvaldību EEF fonda veidošana Rīgā (ziņo: 

M. Rubīna, REA vadītāja).
3.2. Pašvaldību pieredze: Salaspils un Liepāja 

(ziņo: I. Bērziņa-Veita, SIA “Salaspils sil-
tums” valdes priekšsēdētāja, un M. Tīdens, 
Liepājas pilsētas domes izpilddirektora 
vietnieks).

3.3. ESCO modeļa, PPP modeļa piedāvājums 
(ziņo: V. Bisters).

4. Par aktuāliem siltumapgādes jautājumiem 
(priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Enerģē-
tikas likumā” 50. pantam, aktuālie siltumtarifi, 
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siltumapgādes parādi uz 01.01.2015.) (ziņo 
A. Akermanis, LPS padomnieks).

5. Iepazīšanās ar Salaspils novada domes siltum-
apgādes objektiem.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
(LPPA) Valdes sēde

LPS mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 3. stāva zālē, 
trešdien, 25. martā, notiks LPPA Valdes sēde.

Darba kārtība: 
1. Vajadzības cilvēku drošības un glābšanas no-

drošināšanai piekrastē (ziņo Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta pārstāvji).

2. ES fondu Stratēģiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. 
virzība. Piekrastes pašvaldību iesniegtie projek-
tu priekšlikumi (ziņo G. Lukstiņa, LPS padom-
niece, I. Urtāne, VARAM TAP direktore).

3. Vai 2 km jūrā ir pašvaldību administratīvā robe-
ža? (J. Piešiņš, LPS padomnieks).

4. Grozījumu nepieciešamība Aizsargjoslu likumā 
saistībā ar piekrastes aizsargjoslu.

5. Dažādi

izsludina mantojuma vietu pieteikšanu 
uNESCo Pasaules mantojuma Latvijas 
sarakstam
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija šogad ir izslu-
dinājusi kultūras un dabas mantojuma vietu pie-
teikšanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas 
sarak stam. Iepriekšējā pieteikšanās šim sarakstam 

notika 2011. gadā, un toreiz atzinību guva tādi ob-
jekti kā Daugavas loki, Grobiņas arheoloģiskais an-
samblis un Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā.

Aicinām iepazīties ar UNESCO vēstuli (infolapas 
1. pielikumā), kurā ir pieejama arī plašāka informā-
cija par pieteikšanos un saraksta veidošanas kārtī-
bu.

PRoJEkti, koNkuRSi, SEMiNāRi, FiNANSēJuMS, PASākuMi

Par Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļu 
2015

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 38 citās val-
stīs norisināsies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības ne-
dēļa (ESDW) 2015. Tās mērķis ir sekmēt un izcelt 
ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un pro-
jektus. ESDW darbojas kā virtuālās tīklošanās plat-
forma, kas popularizē esošos vai plānotos pasāku-
mus ilgtspējīgai attīstībai.

ESDW 2015 organizē Vīnes Ekonomikas un bizne-
sa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiro-
pas ilgtspējīgas attīstības tīklā (ESDN). Interesenti 

ir aicināti iepazīties ar informāciju par ESDW 2015 
un citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt īstenotas 
idejas vai projektus, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstī-
bu un atbilst ESDW 2015 koncepcijai. Informācija 
par ESDW 2015 pasākumiem pēc to apstiprināša-
nas tiek ievietota un ir pieejama ESDW 2015 tīmek-
ļa vietnē. Latvijā ESDW 2015 kontaktpunkts ir Pār-
resoru koordinācijas centrs.

Pieteikto pasākumu un projektu atbilstība ESDW 
2015 tiks vērtēta pēc vairākiem kritērijiem, piemē-
ram: projekta aktivitātes ir vērstas uz vides, sociālo 
vai ekonomisko (tikai apvienojumā ar vides vai so-
ciālo aspektu) jautājumu risināšanu; projekta ak-
tivitātes neiekļauj politiskas kampaņas elementus 
vai popularizēšanu; projekta apraksts un aktivitātes 
nesatur informāciju, kas aizvaino vai citādi aizskar 
kādu sociālo grupu.

Var pieteikt idejas un projektus, kuru publicitātes 
pasākumi tiks īstenoti laikā no 2015. gada 30. maija 

http://lps.lv/system/file/?file=/images/objects/documents/document_4620&document_id=4620


līdz 5. jūnijam. Pieteikšanās ESDW tīmekļa vietnē 
www.esdw.eu līdz 29. maijam. Dalība ESDW 2015 
darīs Jūsu projektu starptautiski pazīstamu un ļaus 
Jums iepazīties ar citām šādām aktivitātēm Latvijā 
un citur Eiropā, kā arī iegūt starptautiskus kontak-

tus turpmākai sadarbībai.

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pie-
ejama ESDW 2015 tīmekļa vietnē: www.esdw.
eu.

Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 
2015

Pasaules Da-
bas Fonds 
sadarbībā ar 
Latvijas Lauku 
konsultāci ju 
un izglītības 

centru aicina lauksaimniekus aktīvi piedalīties kon-
kursā “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 
2015”, lai pārstāvētu Latviju starp citām Baltijas jū-
ras reģiona valstīm un pretendētu uz naudas balvu 

10 000 eiro.

Balva, kas iedibināta 2009. gadā, ir paredzēta, lai 
iedvesmotu lauksaimniekus aktīvi iesaistīties cīņā 
pret Baltijas jūras eitrofikāciju. “Aicinām ikvienu, 
kurš savā saimniecībā īsteno praksi, kas samazina 
vides piesārņojumu, aizpildīt konkursa pieteikuma 
veidlapu un dalīties ar savu pieredzi,” uzsver Jānis 
Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors Latvijā.

Informācija par pieteikšanos: http://www.esfinan-
ses.lv/lv/a/sakums/16374_gadalauksaimnieks
baltijasjurasregiona2015/.

talsu novadā vidi veido paši

Jau vairākus gadus projektu konkurss ““Savu vidi 
veidojam paši” ir iespēja Talsu novada iedzīvotā-
jiem un organizācijām iesaistīties apkārtējās vides 
sakārtošanā. Lai saņemtu finansiālu atbalstu idejas 
īstenošanai, projektu pieteikumus konkursā var ie-
sniegt līdz 9. aprīlim.

Projektu konkursā “Savu vidi veidojam paši” var 
piedalīties Talsu novada nevalstiskās organizācijas 
vai iedzīvotāju grupas, kas apvienojušās, lai īsteno-
tu kopīgu ieceri. Tam iespējams saņemt atbalstu 

500 eiro apmērā, taču projekta īstenotājiem jā-
nodrošina arī līdzfinansējums, kas var būt naudas, 
brīvprātīgā darba vai mantas/pakalpojumu ieguldī-
juma veidā.

Projektus, kas atbildīs konkursa nosacījumiem, vēr-
tēs žūrijas komisija un Talsu novada fonda padomes 
dalībnieki. Konkursa uzvarētājiem pieteiktie pro-
jekti būs jāīsteno ne vēlāk kā līdz 1. decembrim.

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var at-
rast Talsu novada fonda mājaslapā www.tnf.lv, sa-
daļā “Dokumenti”.

NoVADu uN PiLSētu VēStiS

Ventspilī gatavojas ziedu paklāju 
festivālam

Ventspils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 
27. martam portālā www.ventspils.lv nobalsot par 
sev tīkamāko šāgada Starptautiskā ziedu paklāju 
festivāla devīzi.

Šis ir Ventspils Starptautiskā ziedu paklāju festivāla 
15. jubilejas gads, kam festivāla organizatori piedā-
vā desmit atbilstošākos nosaukumus: Zīmes; Svētku 
mozaīka; Kaleidoskops; Gadalaiki; Sapņi; Ceļojums; 
Logs uz pasauli; Kronis visam; Atgriešanās mājās; 
Pasaules brīnumi.

Lai kopīgi izvēlētos visskanīgāko un piemērotāko 

http://www.esdw.eu
http://www.esdw.eu
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nosaukumu, Ventspils pilsētas pašvaldība aicina par 
vienu no desmit devīžu variantiem līdz 27. martam 
nobalsot portāla www.ventspils.lv kreisās puses iz-
vēlnē. Balsot iespējams ik pēc 24 stundām. No trim 
devīžu variantiem, kuri būs ieguvuši visvairāk bal-

su, festivāla organizatori izvēlēsies piemērotāko.

Kā ik gadu, ziedu paklāju festivāls notiks Pilsētas 
svētku laikā – šogad no 31. jūlija līdz 2. augus-
tam.

Zemgalē sākusies kultūras projektu 
pieteikumu pieņemšana

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) administrāci-
ja sākusi jaunu kultūras projektu pieteikumu pie-
ņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda un “Latvijas 
valsts mežu” atbalstītajā Zemgales Kultūras pro
grammā 2015.

Konkursa kārtībā tiks finansēti reģionālas un vietē-
jas nozīmes projekti, kas paredz apzināt specifisko 
Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturis-
ko mantojumu, veicināt zemgaļu un sēļu kultūras 
daudzveidības saglabāšanu vienota Zemgales tēla 
veidošanā un attīstībā, atbalstīt mākslas jaunrades 
un pētniecības procesus kultūras jomā visā Zemga-
les reģionā, sekmēt līdzsvarotu attīstību kultūras 
nozarē. Turklāt, izvērtējot saņemtos pieteikumus, 
prioritāri atbalstīs tos projektus, kuru ieviešana pa-

redzēta no lielajiem kultūras centriem tālākās teri-
torijās.

Zemgales Kultūras programmas finansēšanai ar AS 
“Latvijas valsts meži” atbalstu šogad pavisam pie-
šķirts 70 000 eiro (pērn – 58 500 eiro).

Programmas īstenošanā var piedalīties jebkura fi-
ziska vai juridiska persona, kas piesaka citos kon-
kursos neiesniegtu projektu, lai sasniegtu nolikumā 
izvirzītos mērķus, taču fiziskas personas var saņemt 
atbalstu tikai zinātniski pētnieciska, izglītojoša vai 
radoša darba veikšanai.

Projektu pieteikumi ZPR administrācijai jāiesniedz 
līdz 10. aprīlim.

Zemgales Kultūras programmas 2015 projektu kon-
kursa nolikums un pieteikuma veidlapa meklējama 
interneta vietnē www.zemgale.lv, sadaļā “Kultūra”.

http://www.ventspils.lv/
http://www.zemgale.lv


Aizkrauklē notiks “Pārnovadu uzņēmēju 
diena”

Aizkrauklē 28. martā ceturto gadu pēc kārtas no-
tiks Pārnovadu uzņēmēju diena, kas ir gada lielākā 
izstādegadatirgus, kurā aicināti piedalīties amat-
nieki, lauksaimnieki, uzņēmēji, sabiedriskās organi-
zācijas, pašvaldības, bankas, apdrošināšanas kom-
pānijas un izglītības iestādes.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus ar uz-

ņēmēju un amatnieku aktivitātēm, produkciju un 
pakalpojumiem, stiprināt saikni starp uzņēmējiem, 
iedzīvotājiem un pašvaldībām, veicināt informāci-
jas apmaiņu kultūras, tūrisma, izglītības un sabied-
risko aktivitāšu jomā, meklēt sadarbības partnerus, 
dibināt jaunus darījuma kontaktus, paplašināt no-
ieta tirgu, radīt pieejamu jaunāko informāciju par 
uzņēmējdarbību un amatnieku produkciju.

Plašāk: http://aizkraukle.lv/page/728?news_
id=1188&comments=news/.

Līvānos rīko fotokonkursu visa gada 
garumā

Visa 2015. gada garumā ikviens interesents aicināts 
tvert fotomirkļus, kas raksturo Līvānus visos gada-
laikos, un piedalīties fotokonkursā “Līvāni – manu 
sajūtu pilsēta”.

Konkursu organizē Līvānu novada pašvaldība, un tā 
mērķis ir apkopot labākās autoru fotogrāfijas, ko iz-
mantot Līvānu pilsētas mārketinga vajadzībām. Kon-
kursa ziemas/pavasara kārta norisināsies no marta 
līdz maijam, vasaras kārta – no jūnija līdz augustam, 
rudens kārta – no septembra līdz oktobrim.

Konkursā var piedalīties ikviens fotoamatieris vai 
profesionālis, Līvānu novada mājaslapā www.liva-
ni.lv aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un 
augšupielādējot fotoattēlus (vienā kārtā var ie-
sniegt ne vairāk kā desmit fotogrāfijas).

Visas fotogrāfijas katras kārtas beigās vērtēs kon-
kursa žūrija, izvēloties katras kārtas 20 labākās, ko 
izmantos Līvānu pilsētas turpmākajām mārketinga 
vajadzībām un Līvānu 90 gadu jubilejas kalendāra 
2016. gadam veidošanai. Katrā kārtā tiks noteik-
ta arī vislabākā fotogrāfija, kuras autors saņems 
50 eiro naudas balvu.

Lieldienās Rīgas ielu Daugavpilī rotās 
milzīgas olas

11. martā Daugavpils dizaina un mākslas vidussko-
lā – “Saules skolā” – notika gaidāmās “Olu galeri-
jas” potenciālo eksponātu vērtēšana. Žūrijas sastā-
vā bija profesionāli mākslinieki, vizuālās mākslas 
pasniedzēji un pilsētas pašvaldības speciālisti. Viņu 
uzdevums bija izvēlēties labākos darbus konkursā 
“Košākā Lieldienu ola”. Izvēlētie darbi pārtaps lielās 
olās, un tās izvietos Rīgas ielā.

Pirmo līdzīgo akciju “Saules skola” īstenoja pērn. 
Šogad par godu pilsētas jubilejai nolemts turpināt 
iesākto un iesaistīt pēc iespējas vairāk dalībnieku. 

Aicinājumu piedalīties konkursā pilsētas skolas pie-
ņēma ar lielāko prieku. Konkursa organizētāji aici-
nāja skolas iesūtīt vairākas skices, lai būtu lielāka 
izvēle darbu vērtēšanas posmā. Tādējādi 14 skolas 
iesūtīja 83 košus un oriģinālus darbus.

Intensīvu diskusiju rezultātā žūrija atzīmēja 20 la-
bākos darbus. Šo skiču autori krāsos olas 24. un 
25. martā kinoteātrī “Renesanse” “Saules skolas” 
pedagogu uzraudzībā. Ir svarīgi, lai Lieldienu rotā-
jumi harmoniski iederētos pilsētvidē. Olu galerijas 
ierīkošana Rīgas ielā sāksies marta beigās. Konkur-
sā ir iecerēts, ka katrs interesents varēs nobalsot 
par, viņaprāt, skaistāko olu.
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Aicina piedalīties ideju konkursā par 
Alūksnes vizuālās identitātes skiču izstrādi

Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu radošu 
personību iesaistīties atklātajā ideju konkursā un iz-
strādāt savu skiču piedāvājumu tam, kā varētu izska-
tīties Alūksnes vizuālā identitāte – logotips un sauklis.

Ideju konkurss “Alūksnes vizuālās identitātes skiču 
izstrāde” ir viens no zīmola koncepcijas “Alūksne – 
citāda Latvija” tapšanas posmiem. Tā mērķis ir ie-
gūt visatbilstošāko, vizuāli un saturiski atraktīvāko 
logotipa un saukļa skici, kas atbilstu izstrādātajai 

Alūksnes zīmola koncepcijai un arī citiem konkursa 
nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.

Piedalīties konkursā un iesniegt savus priekšliku-
mus līdz 13. aprīlim aicinātas gan fiziskas, gan juri-
diskas personas, kā arī personu grupas. Var iesniegt 
logotipu un saukli vai kādu no šīm daļām atsevišķi, 
iesniegtajam darbam pievienojot arī paskaidroju-
ma rakstu.

Konkursa nolikums un informācija par zīmola kon-
cepciju publicēta pašvaldības mājaslapā www.
aluksne.lv, sadaļā “Konkursi”.

Lubānas novadā jau 20. reizi sadziedāsies 
“Aiviekstes lakstīgalas”

25. aprīlī Lubānas 
novada Meirānu 
Kalpaka pamat-
skolā jau 20. gadu 
pēc kārtas notiks 
Jānim Zāberam 
veltītais zēnu vo-
kālistu konkurss 
“Aiviekstes lakstī-

galas”.

Konkursu rīko biedrība “Meirānieši” sadarbībā ar 
Jāņa Zābera piemiņas biedrību, Lubānas novada 
pašvaldību un Meirānu Kalpaka pamatskolu.

Šā konkursa mērķis ir attīstīt un veicināt jauno zēnu 
vokālistu profesionālo izaugsmi, aktivizēt bērna 
balss dabīgo skanējumu, neizmantojot pastiprino-
šus līdzekļus, saglabāt un popularizēt tenora Jāņa 
Zābera muzikālo mantojumu.

Vairāk informācijas: www.lubana.lv.

Aizraujoša ekspedīcija skolēniem 
“StuNDA DoMā”

Līdz pat šāgada beigām biedrība “Ascendum” pro-
jektā “Mans Doms” bērniem piedāvā jaunu akti-
vitāti – “STUNDA DOMĀ”, kuras laikā sākumskolu 
klases var piedzīvot aizraujošu ekspedīciju pa senā-
ko Baltijas katedrāli – Rīgas Domu, bet noslēgumā 
piedalīties erudīcijas turnīrā.

Atraktīvu gidu vadībā skolēni var izzināt sirmās Rī-
gas Doma katedrāles noslēpumus, paši savām acīm 
ieraudzīt slepeno Doma dārzu, iepazīties ar Rīgas 
dibinātāju bīskapu Albertu, aplūkot krāšņās kated-
rāles vitrāžas, sajust Doma ērģeļu varenību un pie-
dalīties citos neaizmirstamos piedzīvojumos.

Ekspedīcijas notiek trešdienās no plkst. 14 līdz 15.30. 
Ekskursijas jārezervē laikus, rakstot: info@ascendum.lv.
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Radošo darbu konkurss Latvijas mākslas 
skolām “Sportam vajag mākslu”

Fonds “Mākslai vajag telpu” sadarbībā ar Latvijas 
Basketbola savienību izsludinājis radošo darbu 
konkursu “Sportam vajag mākslu”, kurā Latvijas 
mākslas skolu audzēkņus aicina radīt oriģinālu un 
spilgtu Eiropas basketbola čempionāta atbalstītāju 
plakātu.

Konkurss tiks organizēts divās kārtās. Pirmo kār-
tu organizēt aicinātas Latvijas mākslas skolas, līdz 

15. aprīlim iesūtot 
savu audzēkņu labākos 
darbus. Savukārt otro 
kārtu organizēs fonds 
“Mākslai vajag telpu”, 
plakātus izvērtējot īpa-
šā žūrijā, kā arī interne-
ta balsojumā.

Konkursa nolikums 
pieejams: http://ow.ly/
JORzR.

LPS NESASkAņo

VSS199 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integ-

rāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasāku-
ma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanas notei-
kumi”, 2. pielikums.

VSS253 – Noteikumu projekts “Noteikumi par dzī-
vojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas noteik-
šanu, aprēķināšanu un uzskaitīšanu par dzīvojamās 
mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpoju-
miem”

VSS257 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ie-
dzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamī-
bas precēm valsts apdraudējuma gadījumā”

VSS238 – Likumprojekts “Grozījumi Arhīvu liku-
mā”

VSS245 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 
“Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība””

VSS246 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 
“Noteikumi par atsevišķām ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām””

VSS249 – Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksā”

Maija Pētermane, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, maija.petermane@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
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