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Latvijas Pašvaldību savienībā viesojas 
delegācija no Baltkrievijas

Eiropas Savienības (ES) finansētajā projektā “At-
balsts reģionālajai un vietējai attīstībai Baltkrievijā” 
10.–15. aprīlī Latvijā viesojas Baltkrievijas Repub-
likas delegācija, kuras sastāvā iekļauti Baltkrievijas 
Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Min
skas, Mogiļevas, Brestas, Vitebskas, Gomeļas un 
Grod ņas apgabalu izpildkomiteju, kā arī nevalstisko 

organizāciju pārstāvji. Latvijas Pašvaldību savienībā 
(LPS) Baltkrievijas delegācija iepazinās ar pašvaldī-
bu sistēmu Latvijā, administratīvi teritoriālo dalīju-
mu un administratīvi teritoriālās reformas vērtēju-
mu, pašvaldību funkcijām un pašvaldību budžetu 
veidošanas principiem.

LPS ir ievērojama pieredze mācību vizīšu organi-
zēšanā un īstenošanā. Daudzu gadu garumā LPS 
ir uzņēmusi mācību un pieredzes apmaiņas vizītēs 
Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, Kirgizstānas, Tadži-
kistānas un citu valstu pašvaldību pārstāvjus. Starp-
valstu sadarbība palīdz arī Latvijas pašvaldībām un 
uzņēmējiem atklāt jaunas iespējas.

“Citus mācot, mēs varam daudz labāk novērtēt 
paši savu darbu un līdz šim sasniegto, izvirzīt skaid-
rākus mērķus un atrast inovatīvus risinājumus šo 
mērķu sasniegšanai,” atzīst Mudīte Priede, LPS ģe-
nerālsekretāre.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Baltijas asamblejas Labklājības komitejas 
sanāksme Viļņā

LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 
ģimenes jautājumos Ināra Dundure 7.–8. aprīlī 
piedalījās Baltijas asamblejas Labklājības komite-
jas sanāksmē, kur 1. sesijā “Pašvaldību pierobežas 
sadarbība uzņēmējdarbības un nodarbinātības at-
tīstībai” prezentēja Latvijas un Lietuvas projektu 
“Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu 
sadarbības tīkla izveidošana”.

Projekts aptvēra Bauskas un Rundāles novadu Lat-
vijā, kā arī Pasvales, Pakrojas un Biržu rajonu Lietu-
vā. Projekts koncentrējas uz tādu problēmu risinā-
šanu, kas ir kopīgas Latvijai un Lietuvai. Galvenās 
problēmas projektā iesaistītajos pierobežas rajo-
nos ir dzīvotspējīgu biznesa ideju trūkums, efektī-
vu biznesa veicināšanas instrumentu nepietieka-
mība pašvaldībās, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta 
centru koncentrācija galvenokārt pilsētu apkārtnē. 
Lai tās risinātu, publiskās bibliotēkas izvēlētas par 
galvenajiem atbalsta punktiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai, jo tās ir atvērtas un pieejamas katram 
un tajās jau ir atrodams nozīmīgs daudzums uzņē-

mējdarbības attīstībai nepieciešamo resursu.

Projektā partneri rekonstruējuši un modernizējuši 
jau esošās bibliotēkas Svitenē, Rītausmās, Pasvalē, 
Pakrojā, kā arī tiek izstrādāti tehniskie projekti jaunu 
bibliotēku celšanai Bauskā un Biržos. Bibliotēku krā-
jumi papildināti ar vērtīgām grāmatām ekonomikas 
nozarē. Bibliotēkā Rītausmās uzlabota pieejamība, 
izbūvējot pacēlāju. Vairākās bibliotēkās izveidotas 
un aprīkotas ērtākas darba vietas bibliotēku ap-
meklētājiem (studentiem, jaunajiem un potenciāla-
jiem uzņēmējiem u. c.). Pašvaldības var lepoties ar 
mūsdienīgām interaktīvām un ērtāk lietojamām in-
terneta vietnēm. Pateicoties vienas pieturas aģen-
tūru izveidei un epakalpojumu izstrādei, pašvaldī-
bu sniegtie pakalpojumi kļuvuši daudz pieejamāki 
gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem lauku teritorijās 
un pilsētās. Tāpat projekta gaitā notikuši pieredzes 
apmaiņas braucieni uzņēmējiem, organizētas uzņē-
mējdarbības dienas, biznesa ideju konkursi, vasaras 
nometne jauniešiem un citas aktivitātes.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,  
jaunatnes un ģimenes jautājumos
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Delegāciju un Baltijas Asamblejas darbu vadīja LR Saeimas deputāts Baltijas Asamblejas Prezidija loceklis 
Romualds Ražuks.



Seminārs “Vēlēšanu tiesības no vietējā 
līdz Eiropas līmenim – iedzīvotāju 
politiskā līdzdalība” Slovēnijā

LPS, Daugavpils pilsētas un Gulbenes novada paš-
valdību pārstāvji piedalījās seminārā “Vēlēšanu 
tiesības no vietējā līdz Eiropas līmenim – iedzīvo-
tāju politiskā līdzdalība”, kas notika Slovenska Bis-
tricā (Slovēnijā) 13.–15. aprīlī. Seminārs norisinā-
jās projektā “Eiropas reģioni pilsoniskās sabiedrī-
bas veidotāji”, kurā piedalās 14 partneru no 10 ES 
valstīm un kurš tiek finansēts no ES programmas 

“Eiropa pilsoņiem”. Semināra dalībnieki diskutēja 
par demokrātijas lomu pilsoniskās sabiedrības vei-
došanā un ES izaicinājumiem un nepieciešamajām 
pārmaiņām. LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede 
piekrīt profesora R. Rizmana uzsvērtajam: “Dzīvo-
jot demokrātiskā valsts iekārtā, mēs dažkārt neap-
zināmies tās nozīmīgumu. Tikai to zaudējot, sapro-
tam demokrātijas nozīmi, – un to pašu varam at-
tiecināt uz ES izveidošanas vēsturisko lomu.” Glo-
balizācija ir laika un telpas radikāla saspiešanās, un 
Eiropas Savienībai tas ir jāņem vērā un jāmainās 
laikam līdzi.
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komiteja nolemj vērsties pie Valsts 
prezidenta un Ministru prezidenta par 
finansējuma samazinājuma ietekmi uz 
iedzīvotāju veselību reģionos un reģionālo 
slimnīcu situāciju

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
12. aprīļa sēdē tika skatīts jautājums par finansēju-
ma pieejamību reģionālajām slimnīcām, uzklausīts 
pašvaldību, pašvaldību slimnīcu vadītāju un Latvi-
jas Slimnīcu biedrības viedoklis.

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–
2020. gadam izvirza virsmērķi palielināt Latvijas 

iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu 
un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabo-
jot un atjaunojot veselību. Pamatnostādnes izvirza 
vairākus apakšmērķus, vēlamies akcentēt divus no 
tiem:

- novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pa-
sākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem 
vienādas iespējas veselības veicināšanā un ve-
selības aprūpē;

- nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas 
pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, 
lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbī-
bas ilgtspējību un visiem Latvijas iedzīvotā-
jiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības 



aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Lai izpildītu šos un pārējos uzdevumus, iedzīvotāju 
veselības veicināšanai 2017.–2022. gada periodā 
plānots ES struktūrfondu finansējums vairāk nekā 
55 miljonu eiro apmērā. Minētie uzstādījumi un 
plānotās aktivitātes ir pretrunā ar situāciju, ka da-
ļai reģionu slimnīcu 2016. gadā ir plānots samazi-
nāt finansējumu – kopumā finansējumu reģioniem 
samazināt par aptuveni vienu miljonu eiro un šo 
finansējumu novirzīt valsts slimnīcām Rīgā.

LPS vēlas vērst uzmanību uz šādiem aspektiem:

1. Viens no argumentiem finansējuma samazinā-
šanai – slimnīcas iepriekšējā gadā nav izlietoju-
šas piešķirto finansējumu. Praktiķi norāda, ka fi-
nansējuma sadales sistēma ir nekorekta, jo tiek 
ņemts vērā izlietotais finansējums periodā jan-
vāris–septembris, un ka iepriekšējā gadā reģio-
nālo slimnīcu faktiski neapgūtais finansējums ir 
54 tūkstoši eiro, bet reālā “kvotu” pārstrāde nav 
ne uzrādīta, ne analizēta.

2. Pārdalot finansējumu par labu valsts slimnīcām, 
pastāv bažas, ka realitātē palielināsies finansē-
jums stacionāra pakalpojumiem, bet ambulato-
rajiem pakalpojumiem tas tiks samazināts.

3. Samazinot ambulatoro pakalpojumu pieejamī-
bu reģionos:

3.1. palielinās risks, ka iedzīvotāji vēl retāk vēr-
sīsies pie ārsta, palielināsies ielaistu slimību 
gadījumi un mirstība;

3.2. palielinās finansiālais slogs iedzīvotājiem – 
ir jānokļūst Rīgā, kas prasa papildu izdevu-
mus transportam, kā arī samazinās pakalpo-

jumu pieejamība sabiedriskā transporta iero-
bežotās pieejamības dēļ;

3.3. palielināsies pašvaldību izdevumi sociālajā 
budžetā – jau šobrīd pašvaldības saskaras ar 
grūtībām nogādāt smagi slimus cilvēkus Rīgā 
uz konsultācijām vai ārstēšanos, šī situācija 
samilzīs.

4. Gadījumos, kad slimnīcai kā pašvaldības uzņē-
mumam tiks samazināts finansējums ambulato-
rajiem izmeklējumiem un speciālistu apmaksai 
ambulatorajā tīklā, pašvaldības reģionos saskar-
sies ar speciālistu skaita un darbavietu skaita 
samazināšanos, speciālistu trūkuma eskalāciju 
laukos un sekojošām sociālām problēmām.

5. Pieņemot lēmumu no valsts budžeta atmaksāt 
kredītus, kas valstij piederošajās slimnīcās ņemti 
ar valsts galvojumu, šīs veselības aprūpes kapi-
tālsabiedrības nostādītas labvēlīgākā finansiālā 
stāvoklī nekā pašvaldībām piederošās medicīnas 
iestādes, jo pašvaldību vai uzņēmumu pašu ņem-
tie kredīti saglabājas un ir sedzami pašiem kredītu 
ņēmējiem bez atbalstošas valsts intervences kre-
dītsaistību samazinājumam. Vienlaikus sabiedrī-
ba tika informēta, ka līdz ar to valsts slimnīcām 
atbrīvosies finansējums veselības aprūpes pakal-
pojumu sniegšanai, t. i., palielināsies ambulatoro 
pakalpojumu finansējums. Iepriekšminētais pat-
laban nav pārliecinoši realizējies, un tas atspo-
guļojas finansējuma palielinājumā ambulatorajai 
aprūpei no veselības nozares budžeta tieši valsts 
kapitālsabiedrībām. Lai nodrošinātu līdzvērtī-
gus nosacījumus arī pašvaldību uzņēmumiem to 
darbībā, LPS ieskatā jāpiemēro līdzīga politika at-
tiecībā uz pašvaldību un pašvaldībām piederošo 
medicīnas uzņēmumu kredītiem un centralizētas, 
valsts realizētas kredītu dzēšanas procedūras.

Komitejas sēdē tika aktualizēts arī jautājums par 
ārstu piesaisti valsts un pašvaldību ārstniecības ie
stādēm, it īpaši reģionos. Speciālisti norādījuši, ka 
jāveic algu indeksācija, nosakot īpaši atbalstāmās 
teritorijas, speciālistu sagatavošanai un sadalīju-
mam jākorelē ar ārstniecības iestāžu pieprasījumu.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komiteja spriež par uzņēmējdarbību, 
zivsaimniecību un ekosistēmām

12. aprīlī notika LPS Reģionālās attīstības un sa-
darbība komitejas sēde, kurā tika skatīts jautājums 
par Reģionālās attīstības koordinācijas padomē 
(2016. gada 24. martā un 8. aprīlī) pieņemtajiem 
lēmumiem attiecībā uz 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģio-
nos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīs-
tībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitali-
zācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 
finansējuma apjomu un rezultatīvajiem rādītājiem 
pašvaldībām (ziņoja Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās 
politikas departamenta direktors Raivis Brem
šmits; materiāli pieejami elektroniskajā vietnē 
http://194.19.245.200 (username: Padome2016, 
password: Janvaris2016).

Komitejā tika nolemts atbalstīt Latvijas Novadu ap-
vienības Valdes lēmumu par to, ka VARAM jāsaga-
tavo lēmums par papildu finanšu līdzekļu piešķir
šanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” SAM 3.3.1. nepiešķirtajiem projektu ideju 
konceptiem 27 milj. eiro apmērā SAM 3. kārtas pro-
jektiem un šis lēmums jāiekļauj Ministru kabineta 
rīkojuma projektā par trešās projektu iesniegumu 
atlases kārtas finansējuma apjomu un rezultatīva-
jiem rādītājiem visās pašvaldībās, kuru ideju kon-
cepti atbilst priekšatlases vērtēšanas kritērijiem.

Kā otrais tika skatīts jautājums par Ministru kabi-
neta 2014. gada 30. septembra noteikumu nr. 598 
“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbal-
sta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lau-
ku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā” grozījumiem (ziņoja Zemko-
pības ministrijas (ZM) Lauku attīstības atbalsta de-
partamenta direktore Inese Pastare).

Komiteja nolēma lūgt ZM precizēt MK noteiku-
mu nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 
2014.–2020. gada plānošanas periodā” normas un 
atšķirīgo saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma un 
ES regulas normām un nosūtīt skaidrojumu pašval-
dībām (LPS).

Jautājumā par darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un 
aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antro-
pogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektu 
iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un īstenošanas 
noteikumiem VARAM Investīciju politikas depar-
tamenta direktora vietnieks klimata, valsts budže-
ta un vides investīciju jautājumos Valdis Līkosts 
iepazīstināja ar SAM plānotajām aktivitātēm un 
kritērijiem projektu atlasē. Komiteja nolēma LPS 
VARAM Eiropas Savienības fondu apakškomitejai 
sagatavotos SAM 5.4.1. pasākuma 5.4.1.1. “Antro-
pogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un 
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projektu 
iesniegumu vērtēšanas kritērijus, metodiku un pa-
sākuma īstenošanas MK noteikumu projektus pēc 
to ievietošanas ES fondu vietnē izsūtīt izvērtēšanai 
pašvaldībām – potenciālajiem interesentiem.

Kā noslēdzošais tika skatīts jautājums par derīgo iz-
rakteņu ieguves vietu (karjeru) rekultivāciju (ziņoja 
Tukuma novada domes Teritoriālās attīstības komi-
tejas priekšsēdētājs Indulis Zariņš). Šo jautājumu 
komiteja nolēma virzīt uz VARAM un ZM sarunām.

Ivita Peipiņa un Jana Bunkus,
LPS padomnieces
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LPS Tehnisko problēmu komitejas 
Informātikas jautājumu apakškomitejas 
sēde

Sēde notiks 20. aprīlī plkst. 10.00 LPS mītnē Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē

Darba kārtībā:

- pamatjautājums – ĢIS pašvaldībās. Ģeoportāls, 
datu apmaiņa ar valsts reģistriem, pašvaldību 
vajadzības un pieredze;

- cita informācija (ERAF projekti, nākamā sanāk
smes tēma).

Sēde būs skatāma video tiešraidē LPS mājaslapā, 
sadaļā “Semināri un video”, “Tiešraide” vai sekojot 
šai saitei: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
tiesraide/.

Jautājumus tiešraides laikā var iesūtīt uz epasta 

adresi tiesraide@lps.lv.

Sēdē izskatāmos dokumentus var izlasīt (un vērot 
sēdes tiešraidi) LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam:

– jāatver portāls, izvēloties kādu no šīm adresēm: 
http://ej.uz/komiteju vai http://www.onecrm.
lv/LPS/OneMeetingPortal/;

– jāievada lietotāja vārds un parole, kas jums tika 
nosūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet: 
nauris.ogorodovs@lps.lv);

– kad atveras portāls, jāizvēlas sadaļa “Manas sē
des”;

– jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos
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Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” 
sanāksme

29. aprīlī LPS mītnē Mazajā Pils ielā 1 notiks konsul-
tatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme “Ve-
selīgu attiecību veidošana skolā un sabiedrībā – kā 
novērst vardarbības rašanos un cīnīties ar tās izrai-
sītajām sekām”.

Darba kārtības projekts:

9.30 Reģistrācija, rīta kafija

10.00–10.10 Latvijas Republikas izglītības un 
zinātnes ministra, konsultatīvās padomes “Iz-
glītība visiem” priekšsēdētāja Kārļa Šadurska, 
ievadvārdi

10.10–11.00 Iespējas un izaicinājumi:

 Skolēnu drošība izglītības iestādēs Izglītības kva-
litātes dienesta skatījumā (Inita Juhņēviča, IKVD 
vadītāja)

 Cilvēks kā vērtība: veselības un drošības jautā-
jumi mācību saturā un to īstenošanas iespējas 
(Ineta Upeniece, Valsts izglītības satura centra 
Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma no-
daļas vadītāja)

 Ieskats APU (“Atbalsts pozitīvai uzvedībai” – 
sistēmiska prevencijas un intervences pro
gramma vardarbības mazināšanai) (asoc. prof., 
Dr. paed. Dita Nīmante, LU PPMF)

11.00–11.30 Ievirze diskusijā. Prezentācija “Var-
darbības anatomija” (Līga Bērziņa, Latvijas Au-
tisma apvienības vadītāja)

11.30–12.15 Diskusija

12.15–12.30 Diskusijas kopsavilkums un no-
slēgums

Konsultatīvās padomes sēde tiek organizēta video-
konferences veidā un būs skatāma LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraide”.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://www.lps.lv/


Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Limbažos

LPIA sanāksme notiks 6. maijā plkst. 10.30 Limba-
žu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23 (Limbažos)

Darba kārtība:

9.15–10.30 Sagaidīšana Limbažu Galvenajā 
bibliotēkā (brokastis, kafija, tēja)

10.30–10.45 Limbažu novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja Didža Zemmera uzruna.

10.45–11.20 Limbažu novada prezentācija (iz-
pilddirektors Ainārs Liniņš un Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja).

11.20–12.00 Normatīvo aktu piemērošanas 
skaidrojums Lauku atbalsta dienesta adminis-
trētajam pasākumam “Pamatpakalpojumu un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” – lauku 
grants ceļu pārbūve (LR Zemkopības ministrijas 
un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji).

12.00–12.15 Sadarbības iespēja ceļu un ielu 
rekonstrukcijas darbos (ST Korporatīvo klientu 
apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns).

12.15–12.35 Alternatīva ceļu segumu risināju-
mi. Valčbetons (apraksts, priekšrocības, pielie-
tošanas un realizācijas iespējas. (CEMEX betona 
segumu tehnoloģiju vadītājs Miķelis Eduards 
Bulmanis).

12.35–13.15 Pašvaldības loma un pienākumi 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Ziemeļ-
vidzemes pieredze atkritumu apsaimniekošanā 

(LPS padomniece Sniedze Sproģe, ZAAO valdes 
priekšsēdētājs Aivars Sirmais).

13.15–13.45 Pārtraukums (kafija, tēja, maizītes)

13.45–17.00 Novada apskate

•	 Limbažu Lielezera pludmale, Olimpiskā centra 
airēšanas bāze;

•	 SIA “Virte tehnoloģijas” ražotnes apskats;

•	 Limbažu “Sudraba muzejs” (Oļegs Auzers). Pie-
miņas plāksnītes piestiprināšana pie Mīlas un 
draudzības vārtiem.

Grupas pa ceļam apskatīs atkritumu pazemes kon-
teinerus (ZAAO demonstrējumi) un šķirošanas 
laukumu.

17.00–17.30 Pārbrauciens uz Umurgas pagasta 
kultūras namu. Koka būves apskate – Umurgas 
pagasta pārvalde.

“Ražots Limbažu novadā” kultūras namā – iespēja 
degustēt, iegādāties.

17.30   Vakariņas un pavasara balle.

Dalības maksa par katru dalībnieku virs noteiktās 
kvotas – 16 eiro.

Pieteikšanās obligāta līdz 29. aprīlim pa epastu 
sniedzes@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos
Tālrunis: +371-67508529, mobilais t.: +371-

29457537, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv
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Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat 
atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

mailto:sniedzes@lps.lv
tel:+371-67508529
tel:+371-29457537
tel:+371-29457537
mailto:sniedze.sproge@lps.lv
http://www.lps.lv


Veicinās ilgāku un veselīgāku darba mūžu

Gados vecākiem cilvēkiem pirmspensijas vecumā 
ir augsts bezdarba risks, šo cilvēku kvalifikācija un 
prasmes bieži vien ir novecojušas, darba spējas ir 
samazinājušās ietekmēto veselības apstākļu dēļ – 
šie ir tikai daži no Labklājības ministrijas (LM) kon-
statētajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras cil-
vēki pirmspensijas vecumā.

Lai mazinātu sabiedrības novecošanās radītos ne-
gatīvos aspektus, LM sagatavojusi konceptuālo zi-

ņojumu Aktīvās novecošanās [resp., aktīvu vecum-
dienu] stratēģija ilgākam un labākam darba mū-
žam Latvijā. Ziņojuma projekts ceturtdien, 14. ap-
rīlī, izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl 
jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar konceptuālā ziņojuma projektu var iepazīties 
LM tīmekļa vietnē, sadaļā Aktuāli – LM dokumen
tu projekti (http://www.lm.gov.lv/text/1789).

Marika Kupče,
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja

VARAM aicina piedalīties atraktīvā 
publiskā diskusijā par Latvijas nākotni 
jaunajā klimata realitātē

Diskusijas mērķis kontekstā ar Parīzes nolīguma 
parakstīšanu 2016. gada 22. aprīlī Ņujorkā ir pie-
vērst sabiedrības uzmanību tā nozīmībai un klima-
ta pārmaiņu aktualitātei, kā arī pārrunāt, vai un kā 
Latvijai būtu jāmainās saistībā ar jauno klimata rea-
litāti.

Pasākums plānots kā moderēta diskusija ar sa-
biedrības līdzdalību. To moderēs molekulārbiologs 
Dr. biol. Juris Šteinbergs un Vides izglītības fonda 
Ekoskolu rīcības dienu koordinators Edmunds Ce

purītis. Pasākumā uzstāsies ne vien Latvijas eks
perti, bet arī pārstāvji no Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (OECD) un Igaunijas vi-
des pētījumu centra.

Tā kā vietu skaits pasākumā ir ierobežots, lūgums līdz 
19. aprīlim reģistrēties šeit: http://ieej.lv/eCqn4.

Pasākums notiks Kalnciema kvartālā Kalnciema ielā 
35 Rīgā.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=21660.

Laura Jansone,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa
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MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Sporta pasākumu dalībnieku drošības 
uzlabošanai Saeima atbalsta grozījumus 
Sporta likumā

Lai veicinātu sportistu un sporta pasākumu apmek-
lētāju drošību, Saeima 14. aprīlī trešajā, galīgajā la-
sījumā atbalstīja deputātu sagatavotos grozījumus 
Sporta likumā. Grozījumos norādīts, ka sporta sa-
censības autosportā, motosportā vai ūdens moto-
sportā atļauts rīkot tikai licencētā attiecīgo sporta 
sacensību norises vietā – trasē – un tāda galvenā 
tiesneša vadībā, kurš licencēts attiecīgajā atbil

stošas kategorijas sporta veidā. Motosporta trases 
un tiesnešus licencē biedrība “Latvijas motosporta 
federācija”, autosporta trases un tiesnešus – bied-
rība “Latvijas automobiļu federācija”, bet ūdens 
motosporta trases un tiesnešus – biedrība “Lat-
vijas ūdens motosporta federācija”. Kārtību, kādā 
licencējamas trases un galvenie tiesneši attiecīgajā 
sporta veidā, nosaka Ministru kabinets, paredz Sa-
eimā atbalstītie grozījumi. 

Likumprojekts precizē sporta sacensību definīciju, 
nosakot, ka sporta sacensības ir pasākums labāko 

http://www.lm.gov.lv/text/1789
http://ieej.lv/eCqn4
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21660
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=21660
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=291/Lp12
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=291/Lp12


sportistu vai komandu noteikšanai, kurš noris atbil-
stoši sacensību organizatora apstiprinātam sacen-
sību nolikumam.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/24647sportapasakumu
dalibniekudrosibasuzlabosanaisaeimaatbalsta
grozijumussportalikuma.

Apstiprināts nākamo dziesmu un deju 
svētku norises laiks

XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki 
notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam, 
tā 12. aprīlī lēmusi valdība. Šie dziesmu un deju 

svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību 
zīmē.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/apstiprinatsnakamodziesmuundeju
svetkunoriseslaiks.
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Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītāja 
amatam izraudzīts Viktors Valainis

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru pār-
stāvji, lielo pilsētu pašvaldību vadītāji, izvērtējot 
publiski izsludinātā konkursa rezultātus uz vakanto 
LLPA izpilddirektora amata vietu, ir nobalsojuši par 
Viktoru Valaini kā jauno LLPA vadītāju. 

Viktors Valainis šobrīd ir Latvijas Republikas Sa-

eimas deputāts un Ekonomikas ministrijas parla-
mentārais sekretārs. Viņa pieredze un sasniegumi 
profesionālās darbības laukā atbilst nepiecieša-
majām iemaņām, lai sasniegtu LLPA izvirzītos prio-
ritāros mērķus un veiktu aktuālos darba uzdevu-
mus. Viktors Valainis jaunajā amatā darbu uzsāks 
18. aprīlī.

Plašāka informācija: http://llpa.lv/index.php/me-
dijos.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Akcija “Simtozolu meži simtgadu Latvijai”

Latvijai tuvojas liela un apaļa jubileja – 100 gadu. 
Tas ir cilvēka dzīvei reti sasniedzams vecums. Ko-
kam tas var būt tikai jaunība vai pusmūžs. Ozols ir 
ilgmūžīgs koks, kas rotā nu jau aizgājušos pieclat-
niekus, tautai tas ir spēka, izturības un ilgmūžības 
simbols. No senajiem ozolu mežiem Latvijā ir pali-
cis visai maz. Pēdējā pusgadsimtā ir valdījušas īsā-
ka laika vērtības. Ilglaicīgas izmaiņas nāk no skolas 
sola – veidot tagad, domājot par turpmākām paau-
dzēm, rīkoties par labu citiem, pat tad, ja šo labu-
mu mēs varbūt neredzēsim, ir veids, kā var mainīt 

arī mūsu pašu dzīvi. Ir svarīgi apzināties: tas ir vaja-
dzīgs mums pašiem un tagad!

Akcijas organizētāji LU AVIV, VISC, Balvu Valsts ģimnā-
zija, Rugāju novada vidusskola aicina iesaistīties skolu 
audzēkņus, jauniešus, pedagogus, vecākus, veidojot 
ozolu stādījumus mežos, pilsētās, pie mājām, sabied-
riskos apstādījumos – visur, kur tas ir nozīmīgi katram 
no mums un visiem kopā. Akcija ir iecerēta kā vairāku 
gadu pasākums, ko ievada kopā sanākšana Rugājos, 
mazā lauku pašvaldības skolā mežiem bagātā novadā.

Plašāka informācija: http://simtozolumezi.lv/about.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24647-sporta-pasakumu-dalibnieku-drosibas-uzlabosanai-saeima-atbalsta-grozijumus-sporta-likuma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24647-sporta-pasakumu-dalibnieku-drosibas-uzlabosanai-saeima-atbalsta-grozijumus-sporta-likuma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24647-sporta-pasakumu-dalibnieku-drosibas-uzlabosanai-saeima-atbalsta-grozijumus-sporta-likuma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24647-sporta-pasakumu-dalibnieku-drosibas-uzlabosanai-saeima-atbalsta-grozijumus-sporta-likuma
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/apstiprinats-nakamo-dziesmu-un-deju-svetku-norises-laiks
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/apstiprinats-nakamo-dziesmu-un-deju-svetku-norises-laiks
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/apstiprinats-nakamo-dziesmu-un-deju-svetku-norises-laiks
http://llpa.lv/index.php/medijos
http://llpa.lv/index.php/medijos
http://simtozolumezi.lv/about
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14. maijā durvis viesiem ver 100 lauku 
saimniecības

Pavasara “Atvērtās dienas laukos” ir signāls pilsēt-
niekiem: ārpilsētas brīvdienu sezona ir sākusies! 
“Lauku ceļotāja” rīkotā akcija vienlaikus noritēs 
101 lauku saimniecībā visos Latvijas novados, un 
apmeklētāji tiek gaidīti visas dienas garumā. Katra 
saimniecība šajā dienā sagatavojusi kādu program-
mu, ekskursiju, degustāciju, piedzīvojumu vai citu 
piedāvājumu, kas nav pieejams ikdienā.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/303014maijadurvisviesiemver
100laukusaimniecibas.

Rumānijas pašvaldība Bistrica meklē 
partneri kopīgā starpreģionu sadarbības 
programmas INTERREG EUROPE 2014.–
2020. gadam projektā

Plašāka informācija 1. pielikumā.

Aicinājums piedalīties ikgadējā inovācijas 
konferencē darbā ar jauniešiem 
“Uzņēmīguma siltumnīca”

Konference norisināsies Rīgas jauniešu centrā “Ka-
ņieris” trešdien, 20. aprīlī.

Pieteikšanās un plašāka informācija: http://ejuz.lv/
novacijuonference2016.

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3030-14-maija-durvis-viesiem-ver-100-lauku-saimniecibas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3030-14-maija-durvis-viesiem-ver-100-lauku-saimniecibas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3030-14-maija-durvis-viesiem-ver-100-lauku-saimniecibas
http://ejuz.lv/novacijuonference2016
http://ejuz.lv/novacijuonference2016
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p1.pdf
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Projektu konkurss aktivitātē “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
aizsardzības plānu ieviešana”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija ir izsludinājusi projektu konkursu aktivitātē 
“Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas 
aizsardzības plānu ieviešana”. Konkursā tiek atbal

stīta ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas pasā-
kumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāša-
nai un aizsardzībai, ja šie pasākumi noteikti spēkā 
esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā 
reģistrēta biedrība, nodibinājums vai pašvaldība 
(dome).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš LVAF 
administrācijā – 2016. gada 6. maijs.

Projektu konkursa nolikums un pielikumi elektro-
niski ir pieejami LVAF administrācijas interneta 
vietnes www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkur-
su nolikumi”.

Aicinājums pieteikties starptautiskajām 
apmācībām: “EUtopia? – Diversity in 
Changing Europe”

Lai izprastu, kā Eiropas migrantu krīze ietekmē jau-
natnes jomu, tiek rīkotas starptautiskās apmācības 
“EUtopia? – Diversity in Changing Europe”, kuras 
notiks no 26. jūnija līdz 1. jūlijam Serbijā.

Apmācības vadīs divi treneri: Līga Rudzīte (Latvija) 
https://www.saltoyouth.net/tools/toy/ligarudzi-
te.2232/ un Dragans Atanasovs (bijusī Dienvidslā-
vijas Republika Maķedonija) https://www.salto

youth.net/tools/toy/draganatanasov.1280/.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 4. maijam 
SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.
saltoyouth.net/tools/europeantrainingcalen-
dar/training/eutopiadiversityinchangingeuro-
pe.5705/.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Papildu informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras projektu koor-
dinatore, epasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.
lv.

Latvijas Vides investīciju fonds aicina iepazīties ar 

Zaļā publiskā iepirkuma projekta PRIMES elektro-
nisko ziņu izdevumu nr. 3, lai uzzinātu par jaunu-
miem un sasniegumiem citās Eiropas valstīs zaļā 
iepirkuma jomā, kā arī apskatītu apmācību mate-
riālus dažādās preču grupās latviešu valodā.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

http://www.lvafa.gov.lv
http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
http://www.lvafa.gov.lv/default.asp?menu=5&submenu=210&layout=standart&fileid=35
https://www.salto-youth.net/tools/toy/liga-rudzite.2232/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/liga-rudzite.2232/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/dragan-atanasov.1280/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/dragan-atanasov.1280/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe.5705/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe.5705/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe.5705/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eutopia-diversity-in-changing-europe.5705/
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p3.pdf
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NFI projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” T4 tīkla noslēguma sanāksme

21. un 22. aprīlī Jelgavas novada Zaļenieku muižā, 
Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidussko-

lā, notiks NFI projekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglī-
tības un kultūras T4 tīkla noslēguma sanāksme. 
Sanāksmē tiks runāts par aktualitātēm izglītībā, 
dalīsimies pieredzē un novērtēsim ieguvumus no 
dalības projektā.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

LPS NESASKAŅO

Atzinums par Ministru kabineta rīkojuma projektu 
“Par zemes reformas pabeigšanu Kārsavas novada 
lauku apvidū”, 4. pielikums.

Par informatīvā ziņojuma “Par pasākumu plānu par 
2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas notei-
kumi” saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību 
savienības iebildumos norādīto problēmu atrisinā-
šanu pēc būtības” saskaņošanu, 5. pielikums.

Atzinums par informatīvo ziņojumu “Par atbildīgās 
iestādes, kura nodrošina adrešu piešķiršanu telpu 
grupām, maiņas nepieciešamību”, 6. pielikums.

Par likumprojekta “Grozījumi Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā” saskaņošanu, 7. pielikums.

Par precizēto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli””, 8. pielikums.

Par precizēto likumprojektu “Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”, 9. pielikums.

Par precizēto likumprojektu “Grozījumi Zemesgrā-
matu likumā”, 10. pielikums.

VSS278 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz 
pašvaldības izdevumus par nepilngadīgas personas 
bez pavadības izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē 
vai audžuģimenē”, 11. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra 
noteikumos Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltum-
enerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, in-
ženierbūvju būvnoteikumi””, 12. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritā-
rā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmanto-
šanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pa-
kalpojumus” īstenošanas noteikumi” elektronisko 
saskaņošanu steidzamības kārtībā, 13. pielikums.

Visus LPS nesaskaņotos dokumentus varat atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Pašvaldību darbinie-
kiem – LPS nesaskaņojumi.

VSS321 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā valsts 
iestāde vai pašvaldība paziņo par energopārvaldī-
bas sistēmas ieviešanu, un tiek pārbaudīta un ap-
stiprināta energopārvaldības sistēmas ieviešana 
valsts iestādē vai pašvaldībā”

VSS313 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā 
atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” īstenošanas noteikumi”

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386845
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386845
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386845
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386845
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386845
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386828
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386828
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386828
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386828
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386828
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p12.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_14_p13.pdf
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VSS314 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

VSS300 – Informatīvais ziņojums “Par Kultūras in-
formācijas sistēmu centra projekta “Izglītotāji un 
inovatori bibliotēkās” īstenošanu”

VSS309 – Konceptuāls ziņojums “Aktīvās noveco-
šanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam 
Latvijā”

VSS323 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 
“Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudē-
jumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā trans-
porta pakalpojuma tarifu””

VSS324 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.461 
“Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uz-
skaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un at-
tīstīšanas kārtība””

VSS325 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 
un izmantošanas kārtība””

VSS326 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēša-
nas kārtība maršrutu tīklā””

VSS317 – Noteikumu projekts “Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi”

VSS318 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.47 
“Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadas-
tra informācijas sistēmas uzturēšanai nepiecieša-
mās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu””

VSS310 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas no-
teikumi”

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

23. aprīlī – Lielā talka

Lielās talkas šāgada sauklis: “Latvijai BŪT zaļai!” 
Piedalīsimies!

Vairāk informācijas: http://www.talkas.lv/.

23. aprīlī – Aizkraukles novada pusmaratons

Aizkraukles novada sporta centrs, SK “Aizkraukle 
AV” un Aizkraukles sporta skola sadarbībā ar Aiz
kraukles novada pašvaldību 23. aprīlī organizē Aiz-
kraukles novada pusmaratonu.

Sacensības notiks trīs dažādās distancēs: pusmara-
tons (21,097 km), bērnu skrējieni (300 m, 500 m un 
1 km) un tautas skrējiens (5,3 km).

Sacensības ir individuālas, un tajās var piedalīties 
jebkurš Latvijas iedzīvotājs.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386829
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386810
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386810
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386810
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386849
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386850
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386850
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386850
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386850
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386850
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386851
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386852
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386818
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386818
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386818
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386818
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386818
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386818
http://www.talkas.lv/
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23. aprīlī – Vecumnieku novada pavasara 
kauss spiningošanā

23. aprīlī lauku tūrisma un atpūtas parka “Makš
ķernieku paradīze” ūdenskrātuvē Vecumnieku 
novada Valles pagastā notiks Vecumnieku novada 
pavasara kauss spiningošanā tautas klasē.

Sacensības organizē Vecumnieku novada dome sa-
darbībā ar biedrību “Latvijas makšķerēšanas sporta 
federācija”, “Carp Team Latvia” un “MB Carp Col-
lection Latvia”, kā arī lauku tūrisma un atpūtas par-
ku “Makšķernieku paradīze”.

Sacensībās aicināti piedalīties visi interesenti bez 
vecuma un pieredzes ierobežojuma. Dalības maksa 
pieaugušajiem – 5 eiro, bērniem – 2 eiro, I grupas 
invalīdiem – bez maksas. Pēc sacensībām “Paradī-
zes” zupas baudīšana un uzvarētāju apbalvošana.

Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma an-
ketu: http://www.makskerniekuparadize.lv/vecum-
niekunovadakaussspiningoshanatautasklase/
vecumniekunovadakaussspiningosanatautaskla-
se2016; reģistrējoties lauku tūrisma un atpūtas par-
ka “Makšķernieku paradīze” veikalā; sūtot pieteiku-
mu uz epastu: burtukalps@vecumnieki.lv; piesako-
ties sacensību vietā 23. aprīlī no plkst. 7:00 līdz 7:45.

23. aprīlī sākas Lielvārdes novada 
uzņēmēju nedēļa

Lielvārdes novada 
pašvaldība sadarbībā 
ar Lielvārdes Novada 
uzņēmēju biedrību 
un Lielvārdes Attīstī-
bas fondu no 23. līdz 
30. aprīlim rīko Liel-
vārdes novada uzņē-
mēju nedēļu.

To ievadīs pasākums 23. aprīlī plkst. 19:00 kultūras 

namā “Lielvārde” – modes skate “Lielvārde var!” 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kurā piedalīsies no-
vada modes mākslinieki, frizieri un modeļi ar ak-
tualitātēm par un ap modi.

27. aprīlī notiks “Sporta vakariņas” uzņēmējiem un 
viņu ģimenēm, 28. aprīlī – Lielvārdes novada jau-
niešu forums “Jauns un uzņēmīgs”, 29. aprīlī – uz-
ņēmēju forums dažādu novadu pašvaldību koman-
dām “Vai tu zini, ko tu zini, ko par tevi zina citi?”, un 
30. aprīlī – izstāde–gadatirgus iedzīvotājiem, uzņē-
mējiem un sadarbības partneriem, kā arī citas akti-
vitātes un Lielvārdes novada uzņēmēju gada balvas 
pasniegšanas ceremonija un svētku balle.

Valmieras Mākslas dienas piedāvā īpašu 
“garšas paleti”

No 8. līdz 23. aprīlim Valmierā ar daudzveidīgiem 
kultūras, mākslas un radošās partnerības pasāku-

miem norisinās Mākslas dienas 2016. Šogad tām 
izvēlēta tematika “Garšas palete”, kas caurvij katru 
aktivitāti, piedāvājot valmieriešiem un pilsētas vie-
siem vēl nepieredzētas emocijas. Programmu veido 
vizuālās, skatuves un kustības mākslas pasākumi, 

http://www.makskerniekuparadize.lv/vecumnieku-novada-kauss-spiningoshana-tautas-klase/vecumnieku-novada-kauss-spiningosana-tautas-klase-2016
http://www.makskerniekuparadize.lv/vecumnieku-novada-kauss-spiningoshana-tautas-klase/vecumnieku-novada-kauss-spiningosana-tautas-klase-2016
http://www.makskerniekuparadize.lv/vecumnieku-novada-kauss-spiningoshana-tautas-klase/vecumnieku-novada-kauss-spiningosana-tautas-klase-2016
http://www.makskerniekuparadize.lv/vecumnieku-novada-kauss-spiningoshana-tautas-klase/vecumnieku-novada-kauss-spiningosana-tautas-klase-2016
mailto:burtukalps@vecumnieki.lv
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padomāts par mūzikas, stila un modes cienītājiem, 
kā arī nodrošināta radoša līdzdarbošanās un izglīto-
jošas aktivitātes.

Pasākumu programma pieejama: www.valmiera.lv, 
sadaļā “Kultūra” – “Mākslas dienas 2016”.

“Kuldīgas novada uzņēmēju dienas 2016”

Kuldīgas novada pašvaldība aicina interesentus pie-
teikties dalībai “Kuldīgas novada uzņēmēju dienās 
2016”. Pavasara uzņēmēju dienas ar tēmu “Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai” norisi-
nāsies piektdien, 29. aprīlī, Kuldīgā, Mārtiņzālē.

Uzņēmēju dienās dažādu institūciju pārstāvji infor-

mēs par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu 
uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī par citiem atbal-
sta veidiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīs-
tībai.

Pieteikšanās dalībai “Kuldīgas novada uzņēmēju 
dienām 2016” – līdz 25. aprīlim (ieskaitot), rakstot 
epastā: dace.strazdina@kuldiga.lv vai zvanot pa 
tālruni 26691192.

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Jelgavas 

pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju 
aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju die-
nās Zemgalē 2016”, kas notiks 29. un 30. aprīlī Zem
gales Olimpiskajā centrā Jelgavā, Kronvalda ielā 24.

Meža dienas un 5. starptautiskās koka 
pašgājēju auto sacensības Kārķos

29. un 30. aprīlī Kārķos notiks 13. Meža dienas. Kā 
vienmēr, būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī 
pārsteigumu.

Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raženi strādāt un kopīgi at-
pūsties! Kā jau tradicionāli – pēc labi padarīta darba 
būs laba atpūta. Nāciet un aiciniet līdzi citus! Talku 
tūrisms – šis ir jēdziens, ko kārķēnieši cenšas iedibi-
nāt pirmie Latvijā. Ikviens būsiet gaidīts Kārķos sa-
kopt vidi, aktīvi atpūsties un ko jaunu uzzināt.

http://www.valmiera.lv
mailto:dace.strazdina@kuldiga.lv
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Stāstnieki pulcēsies uz desmito Kurzemes 
stāstnieku festivālu “Ziv’ zup’”

29. un 30. aprīlī Kuldīgā biedrība “Kūrava” un Kur-
zemes Kultūras mantojuma centrs jau desmito reizi 
pulcinās stāstniekus un atbalstītājus uz Kurzemes 
stāstnieku festivālu “Ziv’ zup’”, kas ir senākais stāst-
nieku festivāls Latvijā.

Festivāls “Ziv’ zup’” veidots kā satikšanās vieta 
stāstniekiem un stāstīšanas pasākumu organiza-
toriem no dažādām kopienām, projektiem un ak-

tivitātēm. Tajā aicināti piedalīties pārstāvji no paš-
laik aktīvākajiem tīkliem, kuru uzmanības centrā ir 
mutvārdu stāstniecība: bērnu un jauniešu folkloras 
kopu stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” da-
lībnieki, viņu skolotāji un stāstnieku ķēniņu titula 
ieguvēji, UNESCO LNK iniciatīvas “Stāstu bibliotē-
kas” dalībnieki, citu reģionālo stāstnieku festivālu 
(arī ziņģu un stāstu vakaru) dalībnieki un organiza-
tori, novadpētnieki un muzeju darbinieki, individu-
āli stāstnieki u. c. Festivālā iesaistās arī apkārtnes 
folkloras un etnogrāfiskie ansambļi, tajā skaitā arī 
no suitu novada.

Jūrmalciemā rīko Reņģu svētkus

Nīcas novada Jūrmalciema interešu kopa “Kalvas” 
sestdien, 30. aprīlī, pie Jūrmalciema sabiedriskā 
centra “Ievas” rīkos Reņģu svētkus. Plānots izstai-

gāt reņģu ceļu no loma līdz galdam. Apmeklētāji 
varēs iepazīt zvejnieka darbu piekrastē un Gitas 
Vanagas senlietu krātuvē “Jūrmalnieku senatne”. 
Dalībniekiem piedāvās sacensties reņģu vēršanā 
un reņģu burgeru ēšanā.

Jānim Zāberam veltīts vokālistu konkurss 
“Aiviekstes lakstīgalas 2016”

Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā 

30. aprīlī notiks Jānim Zāberam veltīts zēnu vokālistu 
konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2016”. To rīko Meirā-
nu Kalpaka pamatskola sadarbībā ar Jāņa Zābera pie-
miņas biedrību un Lubānas novada pašvaldību.

Aicina uz velosacensībām “Bāka” pie 
Lubāna ezera
Popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 
ūdenstūrisma centrs “Bāka” (Rēzeknes novada 
Gaigalavas pagastā) 30. aprīlī rīko velosacensības 

visiem velosporta cienītājiem, aicinot ģimenes 
ar bērniem un citus sporta mīļotājus doties velo
piedzīvojumā.

Plašāka informācija pieejama pa tālruni 26663358 
vai rakstot: baka@rezeknesnovads.lv.

Informācija medijiem. Reģistrācija Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresam, kas notiks Liepājā 
20. maijā, sūtot pieteikumu brīvā tekstā uz e-pastu jana.bunkus@lps.lv, kā arī pa tālruni 29170955.

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

mailto:baka@rezeknesnovads.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv

