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NFI projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana” Izglītības un kultūras tīkla 
(T4) noslēguma sanāksme Zaļeniekos

21. un 22. aprīlī Jelgavas novada Zaļeniekos noti-
ka NFI projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Izglītības un 
kultūras tīkla (T4) noslēguma sanāksme.

Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
izglītības uzņēmuma “Lielvārds” piedāvājumu mūs-
dienīgas mācību vides veidošanā pedagoģijas, telpas 
un tehnoloģiju līdzsvarā. Tam sekoja LU Starpnozaru 
izglītības inovāciju centra direktores Daces Namso-
nes skatījums, kā virzīties uz kompetencēs balstītu 
mācību procesu. Savukārt ar stāstījumu par radošu 

pieeju izglītības procesam iedvesmoja Cēsu Jaunās 
sākumskolas direktore Pasaules skolotāja balvas 
pretendente Dana Narvaiša, bet Kokneses novada 
pārstāvji iepazīstināja ar novada mazo skolu darbī-
bas uzlabojumu vadlīnijām 2015.–2020. gadam.

Lai labāk izprastu darba vidē balstītas izglītības pie-
mērus Jelgavas novadā, tika apmeklētas zemnieku 
saimniecības, ar kurām sadarbojas Zaļenieku Komer-
ciālā un amatniecības vidusskola, piedāvājot prakses 
iespējas saviem studentiem. Sanāksmes otrā diena 
bija veltīta pašas Zaļenieku Komerciālās un amat-
niecības vidusskolas apskatei un T4 tīkla dalībnieku 
prezentācijām par projekta nodevumiem un rezultā-
tiem. Alojas novads dalījās pieredzē par racionālas 
finanšu plūsmas plānošanu izglītības finansēšanā 
novadā un reģionā, Jūrmalas pilsēta – par karjeras 
izglītību vispārīgās izglītības iestādēs, Daugavpils pil-
sēta – par pieaugušo izglītību Latvijā un Daugavpils 
pilsētā, Liepājas pilsēta – par Izglītības pārvaldes sa-
darbību ar sociālo dienestu, Dundagas novads – par 
iekļaujošo izglītību, savukārt Priekules novads stās-
tīja par uzlabojumiem skolēnu ēdināšanas organizā-
cijā skolās. Sanāksmes noslēgumā izvērtēti projekta 
Izglītības un kultūras tīkla rezultāti.

Zane Dūze,
LPS ārējo sakaru speciāliste
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CEMR kongresā centrālais jautājums – 
patvēruma meklētāji

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ģenerālsekre-
tāre Mudīte Priede un Jaunpils novada pašvaldības 
priekšsēdētāja Ligita Gintere piedalījās CEMR (Ei-
ropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes) 
Politikas komitejas sēdē un CEMR kongresā 20.–
22. aprīlī Nikosijā (Kiprā).

CEMR Politikas komitejā tika diskutēts par patvēru-
ma meklētāju uzņemšanas politiku Eiropas Savie-
nībā (ES), kā arī tika pieņemts kopīgs aicinājums ES 
izstrādāt vienotu politiku un paredzēt finansējumu 

pašvaldībām mājokļu un integrācijas jautājumu ri-
sināšanai.

Kongresa moto “Rītdiena sākas šodien” atspoguļoja 
kongresā izskatītos problēmjautājumus, un kopīgi 
tika meklēti risinājumi patvēruma meklētāju, finan-
šu nepietiekamības, publisko pakalpojumu uzlabo-
šanas, nabadzības samazināšanas un citos nozīmī-
gos jautājumos.

Darba grupā “Bez iedzīvotāju iesaistīšanas nav ie-
spējama decentralizēta sadarbība” L. Gintere iepa-
zīstināja ar Jaunpils pašvaldības pieredzi iedzīvotā-
ju forumu organizēšanā.

“Iedzīvotāju iesaistīšana nodrošina pašvaldības lē-
mumu efektivitāti (jo vairāk iesaistīto, jo lēmums 
pilnvērtīgāks) un līdz ar iedzīvotāju piedalīšanos lē-
muma izstrādāšanā nodrošina lēmuma iedzīvinā-
šanu sabiedrībā. Iedzīvotāju forumi dod viņiem ie-
spēju izteikt savas domas, priekšlikumus, problēmu 
risinājumus. Lielākais ieguvums ir tas, ka iedzīvotāji 
kļūst sabiedriski aktīvi un atbildīgi par savu dzīvi, 
novadu un valsti.”

Kongresa oficiālā interneta vietne: http://www.ccre.
org/.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre
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LPS IT apakškomitejā diskutē par “ĢIS 
pašvaldībās”

20. aprīlī notika LPS IT apakškomitejas sēde, kurā 
galvenais izskatāmais jautājums bija “ĢIS pašvaldī-
bās”.

Diskusijā kopā ar pašvaldību pārstāvjiem piedalī-
jās arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentū-
ras (LĢIA) vadība, Valsts zemes dienesta pārstāvji, 
Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu mi-
nistrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras (VRAA) pārstāvji. Galvenā apspriežamā 
problēma: datiem, kuri pašvaldībām nepieciešami 

savu funkciju veikšanai un atbilstoši normatīviem 
pašvaldībām ir pieejami bez maksas, ir arī jābūt 
pieejamiem bez maksas neatkarīgi no to saņemša-
nas veida (pieslēgums datubāzei, FTP, WEB servisi).

Piemēram: LĢIA nodrošina WMS servisus gan jau-
nākām ortofoto kartēm, gan topogrāfiskajam plā-
nam, bet saskaņā ar MK noteikumiem nr. 527 “Lat-
vijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas 
pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība” 
pašvaldībām tas ir maksas pakalpojums.

Uz šo argumentu saņēmām atbildi, ka pagaidām 
neviena pašvaldība vēl nav pat izteikusi vēlmi 
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pieslēgties un testēt WMS servisus, nerunājot jau 
par regulāru datu saņemšanu. Tāpēc tās pašvaldī-
bas, kurām ir vēlme saņemt datus no ģeoportāla 
WMS servisu veidā, var rakstīt pieteikumu uz e-
pastu: info@lgia.gov.lv.

Ģeoportāla WMS datu saņemšana tiešām ir par 
maksu, bet šobrīd norisinās trīspusējas LĢIA, 
VARAM un VRAA sarunas, lai noslēgtu starpresoru 
vienošanos, ka LĢIA dati varētu būt pašvaldībām 
pieejami bez maksas VRAA sistēmā TAPIS (arī WMS 
servisu veidā). Tiesa, sarunas vēl ir saskaņošanas 
procesā un datums, kad šāda iespēja būs, vēl nav 
zināms.

Valsts zemes dienests (VZD) jau šobrīd nodrošina 
pašvaldībām Kadastra datu saņemšanu bez mak-
sas (izvieto tos FTP serverī, no kuries šie dati tālāk 
nonāk “ZZ dats” dažādās aplikācijās). Runājot par 
datu saņemšanu WEB servisu veidā, VZD pārstāv-
ji apgalvoja, ka pašvaldībām būtu iespējams savos 
pakalpojumos izmantot kadastra datus par konkrē-
to personu tādā apjomā, kādā tie ir pieejami jeb-
kurai privātpersonai vietnē www.kadastrs.lv. Tiesa, 
šo apgalvojumu vēl vajadzētu nostiprināt arī kādā 
dokumentā, jo pagaidām tas ir tikai mutisks pazi-
ņojums.

Šo WEB servisu izmantošana ir aktuāla pašvaldī-
bām, kurām pašām ir iespēja savās sistēmās ap-
strādāt datus un uz to pamata piedāvāt tālāk pa-
kalpojumus iedzīvotājiem. Kā vienu no daudzajiem 
pozitīvajiem piemēriem var minēt Kocēnu novada 

pašvaldību, kurā ir izstrādāta novada Ģeogrāfiskā 
informācijas sistēma http://gis.koceni.lv. Tā ir pie-
ejama gan kā tīmekļa pārlūka aplikācija, gan kā 
darbvirsmas aplikācija (QGIS) profesionālam datu 
apstrādes un kompleksas analīzes lietojumam. Lai 
nodrošinātu sistēmas komponenšu aizvietojamību, 
sistēma ir realizēta, izmantojot Open Geospatial 
Consortium standartus un ieteikumus datu apmai-
ņā un formātos. Sistēmā darbinieki strādā ar terito-
rijas plānojumiem, topogrāfisko karti, Open Street 
Map, Ortofoto, kadastru, zonējumu, klasificētām 
aizsargjoslām, pieminekļiem un ainavām, ūdens-
vadiem un kanalizāciju, aizsargjoslām, reljefu u.c. 
Sistēma pilnībā izstrādāta atvērtajās tehnoloģijās 
un standartos, servera pusē izmantojot Debian, 
PostgreSQL, MapServer, Python u.c. Lietotāju dar-
binieku pusē – QGIS, kas arī ir darbināms visās po-
pulārajās Windows, Linux, Mac OS X vidēs.

Pateicoties atvērtajiem standartiem, var importēt 
datus no Valsts zemes dienesta, Valsts adrešu re-
ģistra telpiskos datus (punktveida objektus (ēkas) 
un segmentveida objektus (robežas, ielas, ceļi)) 
un izmantot šos datus savām vajadzībām. Patei-
coties atvērtās programmatūras licencēšanas no-
teikumiem, nav nekādu izmaksu par licencēm un 
to lietošanu. Tāpat iespējama ĢIS datu apmaiņa ar 
VARAM un VRAA projektā veidoto jauno TAPIS sis-
tēmu.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos
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Krasi iestājas pret ierosinājumu ieviest 
obligātu notariālā akta formu visiem 
nekustamo īpašumu darījumiem

22. aprīlī notika mediju pasākums saistībā ar Zvēri-
nātu notāru padomes ierosināto reformu – ieviest 
obligātu notariālā akta formu visiem nekustamo 
īpašumu darījumiem. Minētā reforma nodrošinātu 
notāru monopolstāvokli nekustamo īpašumu darī-
jumu slēgšanas procesā.

Pasākumu organizēja Nacionālā nekustamo īpašu-
mu attīstītāju alianse (NNĪAA). Pasākumā piedalījās 
un vienotu viedokli pret rosināto reformu līdzte-
kus NNĪAA pauda vairākas organizācijas – Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ārvalstu in-
vestoru padome, Zvērinātu advokātu padome, LPS, 
Bāriņtiesu darbinieku asociācija. Visas iepriekšmi-
nētās organizācijas lūgs kopīgu tikšanos ar tieslietu 
ministru.

Pašvaldību savienību pasākumā pārstāvēja Pārgau-
jas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Bā-
riņtiesu darbinieku asociāciju – asociācijas Valdes 
locekle Balvu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Rudīte Krūmiņa.

LPS apkopojusi pašvaldību un bāriņtiesu viedok-
li minētajā jautājumā, un vairākums uzskata, ka 
minētā funkcija, ko bāriņtiesas ir veikušas gandrīz 
20 gadus, noteikti ir saglabājama bāriņtiesām. Pre-
tējā gadījumā teritorijās, kur apliecinājumus no-
teiktas summas robežās pašlaik ir tiesīgas veikt arī 
bāriņtiesas, pakalpojums tiks attālināts no iedzīvo-
tāja, sadārdzināts un radīti vēl vairāki citi apstākļi, 
kas dod pamatu secināt, ka nav pietiekama objek-
tīva pamatojuma obligātas notariālā akta formas 
ieviešanai visiem nekustamo īpašumu darījumiem.

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos
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Videokonference par sociālo darbu ar 
ģimenēm

LPS sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi un 
Latvijas Autisma apvienību rīko videokonferenci 
par sociālo darbu ar ģimenēm, kurās ir bērns ar 
īpašām vajadzībām, un uzvedības sociālo korekci-
ju. Videokonference notiks 3. maijā plkst. 13.00–
15.00 LPS 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Bērnam ar autismu nepieciešamais atbalsts ģi-
menē, izglītības iestādē, sabiedrībā (Latvijas Au-

tisma apvienība).

2. Sociālais darbs ar ģimenēm, kurās ir bērns ar 
īpašām vajadzībām (Jelgavas Sociālo lietu pār-
valde).

3. Uzvedības sociālās korekcijas programmas iz-
strāde un īstenošana (Jelgavas Sociālo lietu pār-
valde).

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, rakstot uz 
e-pastu tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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LPS Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 26. aprīlī plkst. 10.00 LPS mītnē Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtībā:

1. Par Valsts zemes dienesta izstrādāto kadastrā-
lo vērtību bāzi 2017.–2019. gadam. Kadastrālo 
vērtību bāzes izmaiņu ietekme uz nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumiem (piedalīsies: 
Valsts zemes dienesta pārstāvji un Finanšu mi-
nistrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore 
Astra Kaļāne).

2. Par elektroniskajām procedūrām un strukturēta-
jiem datiem Zemesgrāmatās (piedalīsies: Tiesu 
iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja 
Līga Lapiņa un Tiesu iestāžu informācijas sistē-
mas nodaļas vadītājas vietniece Kristīna Muciņa).

Ņemot vērā pabeigto ERAF projektu “Tieslietu 
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu 
sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegša-
nai – 1. kārta” (kopsumma 1,16 milj. latu), LPS lū-
dza sniegt informāciju par elektroniskajām proce-
dūrām un strukturētajiem datiem Zemesgrāmatās, 
tai skaitā apskatot šādus aspektus:

1. Strukturētie dati Zemesgrāmatu nodalījumos, 
kuros veiktas jebkādas izmaiņas pēc projekta 
realizācijas, un iespējas to automatizētai ielasī-
šanai pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas datubāzēs. T.sk. īpašuma sa-
stāva strukturētie dati (to veidi), iekļaujot ka-
dastra apzīmējumus.

2. Strukturēto datu nodrošināšanas laika grafiks 
Zemesgrāmatu nodalījumos, kuros tuvākajos 
2–3 gados netiks veiktas nekādas izmaiņas, ko 
rosinājis kāds cits, nevis pati Zemesgrāmata.

3. Zemesgrāmatu aktuālā skata strukturēto datu 
automatizēta nodošana un automatizēta iela-
sīšana pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas datubāzēs.

4. Praktiskā realizācija Zemesgrāmatu likumā no-
teiktajam, ka nostiprinājuma lūgumu normatī-

vajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem 
noteiktajā kārtībā persona var parakstīt, ja izpil-
dīti likuma 60. panta otrajā daļā minētie nosacī-
jumi, t.sk. – ja lūgums pamatots ar administra-
tīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu, ar lī-
gumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekusta-
mo īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības 
īpašumu, ar būvvaldes izziņu par ēkas statusu 
un aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.

5. Zemesgrāmatas un Kadastra datu sinhronizāci-
jā paveiktais, problēmas, sinhronizācijas nodro-
šināšanas laika grafiks.

6. Informācija par projektā paredzēto, ka tiks no-
drošināta papīra formāta dokumentu nomaiņa 
uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrā-
des un glabāšanas formu. Konkretizējot resursu 
ietaupījumu un administratīvā sloga samazinā-
jumu iedzīvotājiem un komersantiem.

7. Zemesgrāmatas arhīvu dokumentu digitalizāci-
jas plāns un iespējas, ko digitalizētie dokumenti 
varētu sniegt pašvaldībām.

8. Ēkas nodalījuma aktualizācija atbilstoši atvērto 
dzīvokļu īpašumu nodalījumu datu aktualizācijai.

9. Zemesgrāmatu automātiskie paziņojumi nostip-
rinājuma lūgumu iesniedzējiem to norādītajā 
e-pastā un iemesli, kāpēc netiek pievienoti paši 
elektroniskie dokumenti no elektroniskās Ze-
mesgrāmatas, ja iesniedzēji to ir lūguši.

10. Uzņēmumu reģistra uzturētajos reģistros reģis-
trēto juridisko personu datu automatizēta pār-
ņemšana Zemesgrāmatas nodalījumos, ja juri-
diskajām personām pieder nekustamie īpašumi.

11. Nākotnē gaidāmie uzlabojumi.

Komitejas sēdes tiešraide tiks nodrošināta LPS mā-
jaslapā bez speciālas reģistrēšanās un pieejas, visi 
interesenti to varēs vērot šeit: http://www.lps.lv/
lv/seminari-un-video/tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot tos 
uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 27. aprīlī plkst. 10.00 LPS mītnē Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Izglītības un kultūras komitejas sēdē piedalīsies iz-
glītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Darba kārtībā:

1. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par 
plānoto pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveidi.

2. Par pirmsskolas pedagogu atalgojumu plānotās 
pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides kon-
tekstā.

3. Par pedagogu atalgojuma paaugstināšanai pie-
ejamo finansējumu 2016. gada četriem mēne-
šiem un turpmākajiem gadiem.

Vēršam uzmanību, ka Izglītības un zinātnes minis-

trija ir izplatījusi paziņojumu par iespēju atteikties 
turpmāk finansēt skolēnu brīvpusdienas skolēniem 
līdz 4. klasei no valsts budžeta, šo finansējumu no-
virzot bērnudārzu skolotāju algu pieauguma kom-
pensācijai. Ministrs akcentē, ka pašvaldībām būtu 
obligāts pienākums finansēt brīvpusdienas skolē-
niem līdz 4. klasei, ko līdz šim darīja valsts.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde tiek or-
ganizēta videokonferences veidā. Tās norisi varēs 
vērot tiešraidē LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/
lv/seminari-un-video/tiesraide/. Videokonferences 
ieraksts būs pieejams LPS mājaslapā: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot tos 
uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības, bērnu,  
jaunatnes un ģimenes jautājumos
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Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” 
sanāksme

29. aprīlī plkst. 10.00 LPS mītnē notiks konsultatī-
vās padomes “Izglītība visiem” sanāksme “Veselīgu 
attiecību veidošana skolā un sabiedrībā – kā no-

vērst vardarbības rašanos un cīnīties ar tās izraisī-
tajām sekām”.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
notikumu-kalendars/3038-0-konsultativas-pado-
mes-izglitiba-visiem-sanaksme.

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēde

Sēde notiks 29. aprīlī plkst. 12.30 LPS mītnē Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē

Dienas kārtībā:

1. Par pirmsskolas pedagogu atalgojumu plānotās 

pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides kon-
tekstā.

2. Par LPS 27. kongresa dokumentu projektiem.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3038-0-konsultativas-padomes-izglitiba-visiem-sanaksme
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3038-0-konsultativas-padomes-izglitiba-visiem-sanaksme
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/3038-0-konsultativas-padomes-izglitiba-visiem-sanaksme


LPS un VARAM ikgadējās sarunas

LPS un VARAM ikgadējās sarunas plānotas 6. mai-
jā plkst. 10.00–14.00 VARAM telpās Peldu ielā 25, 
101. kabinetā.

Plānots, ka sarunas vadīs LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis un ministrs Kaspars Gerhards.

LPS piedāvātās sarunu tēmas:

1. Pašvaldības loma uzņēmējdarbības attīstībā un 
pieejamie finanšu resursi:

a) valdības deklarācijas uzdevumi un to risinā-
šana;

b) investīciju programma;

c) plānošanas reģionu loma.

2. VARAM pārraudzībā esošo ES fondu apguves 
grafiks, aktualizēto problēmu risinājuma varian-
ti.

3. Reģionālā attīstības uzraudzība.

4. Dabas aizsardzības sistēmas šībrīža problēmas 
Latvijā, izvērtējot tautsaimniecības attīstības in-
tereses (konkrēti piemēri).

5. Ūdenssaimniecības attīstība. Atbalsts aglome-
rācijām zem un virs 2000. Padomes direktīvas 
91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīša-
nu prasību izpilde un izpildes prognozes.

6. Atkritumu apsaimniekošana – dabas resursu 
nodoklis, maksa par nešķirotajiem atkritumiem, 
iepirkumu un līgumu nosacījumi ar iedzīvotā-
jiem.

7. Elektroniskās pārvaldes aktualitātes, t.sk. VPKAC 
koncepcijas realizācija un KAC finansējums.

8. Par informatīvo ziņojumu “Par bēgļu un perso-
nu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociāl-
ekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz 
pašvaldību budžetiem atbilstoši pašvaldību fak-
tiskajiem izdevumiem”.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

7

Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat 
atrast interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

Inga Bērziņa: jārēķinās ar iedzīvotāju 
viedokli par bēgļu uzņemšanu

“Nevar apturēt jūru vietās, kur tā izskalo krastu, un, 
uzbūvējot māju nepārdomāti tuvu, tā tiks nopostī-
ta. Nevar ar varu izmitināt citu kultūru vietās, kur 
tā netiek gaidīta,” tā savā runā 19. aprīļa Reģionu 
komitejas Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo 
lietu un ārlietu komisijas (CIVEX) sanāksmē norā-
dīja Latvijas delegācijas pārstāve Kuldīgas novada 
domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Debatēs par migrāciju Bērziņa vērsa uzmanību uz 
izaicinājumiem, ar kuriem Kuldīgas novada un ci-
tas Latvijas pašvaldības saskaras, gatavojoties 1000 
patvēruma meklētāju uzņemšanai saskaņā ar ES 
pārvietošanas programmu. Izaicinājumus radīs gan 

http://www.lps.lv
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izmitināšana, ņemot vērā nepietiekamo pašvaldī-
bas dzīvojamo fondu, gan sociālo darbinieku ne-
pietiekamais sagatavotības līmenis darbam ar bēg-
ļiem un problēmas, kas būs saistītas ar bēgļu bērnu 
integrāciju izglītības iestādēs. Tāpat arī attiecībā 
uz vienlīdzīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu 
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka 
šobrīd visā Latvijā pašvaldībām ir ierobežoti budže-
ta līdzekļi, lai nodrošinātu savu iedzīvotāju vajadzī-
bām atbilstošus sociālos pakalpojumus.

Bērziņa arī norādīja uz par bažām par nacionāliem 
konfliktiem un drošību, vēršot uzmanību uz iedzī-
votāju attieksmi: “Vairāk par 85% iedzīvotāju ir pret 
bēgļu uzņemšanu. Un ar šo viedokli ir jārēķinās, jo 
arī mūsu iedzīvotājiem ir cilvēktiesības. Domāju, ka 
jādara viss iespējamais, lai cilvēki varētu dzīvot sa-
vās mītnes zemēs.” Latvijas delegācijas pārstāve ai-
cināja cīnīties ar cēloņiem, kas izraisījuši bruņotus 
konfliktus Sīrijā, Lībijā, nevis sekām.

Līdzīgu viedokli pauda arī Ungārijas delegācijas 
pārstāve Čongrādas apgabala padomes viceprezi-
dente Anna Maģara. Viņas pārstāvētais apgabals 
robežojas ar Serbiju un pēdējos mēnešos saskāries 
ar lielu bēgļu plūsmu. “Nemitīgi tiek jauktas dažā-
das problēmas: ir cilvēki, kuri meklē labāku dzīvi, 
bet citi mēģina glābt dzīvību. Taču jābūt līdzsvarā 
gan patvēruma meklētāja tiesībām, gan arī prasī-
bām. Ja esat patvēruma meklētājs, tad valsts jums 
izvirza prasības. Nevar būt tā, ka cilvēks atsakās 

pakļauties reģistrācijas procedūrai un patvēruma 
meklētāji noteiktu paši, ko vēlas. Jābūt arī pienāku-
miem,” uzsvēra Ungārijas delegācijas pārstāve.

Stratēģiskās tematiskās debates par migrāciju no-
tiek pēc Reģionu komitejas pagājušā gada decem-
brī apstiprinātā atzinuma par Eiropas programmu 
migrācijas jomā. Šogad Reģionu komiteja gatavo 
detalizētākus atzinumus par dažādiem ar migrāciju 
saistītiem izaicinājumiem. Šajā kontekstā CIVEX sa-
nāksmē tika skatīts arī atzinums par jauno Eiropas 
kaimiņattiecību politiku. Tā sagatavotāja Vācijas 
delegācijas pārstāve Anne Kvarta uzsvēra, ka diem-
žēl jaunā stratēģija nevelta pietiekamu uzmanību 
vietējām un reģionālajām pašvaldībām. 

Arī Latvijas delegācijas pārstāvis Pārgaujas nova-
da domes priekšsēdētājs Hardijs Vents uzsvēra, 
ka būtu jāstiprina partnerību ilgtspēja, veidojot 
sadarbību vietējā un reģionālajā līmenī, nevis gal-
venokārt starpvaldību līmenī. “Pārskatītajā Eiropas 
Kaimiņattiecību politikā plānots lielu uzsvaru likt 
tieši uz personiskajiem kontaktiem un pilsoniskās 
sabiedrības sadarbību, bet to iespējams īstenot, 
iesaistot vietējās un reģionālās pašvaldības, kas ir 
vistuvāk iedzīvotājiem. Mums būtu vairāk jāveicina 
to jomu attīstība, kas ir vieglāk uztveramas part-
nervalstu iedzīvotājiem, proti: labi pārvaldīta un 
droša mobilitāte, plašākas tirgus iespējas, studen-
tu apmaiņa un dalība Eiropas Savienības program-
mās,” norādīja Vents.

Reģionu komiteja: pakalpojumi jānodrošina 
arī iedzīvotājiem mazapdzīvotās vietās

20. aprīļa Reģionu komitejas Sociālās politikas, iz-
glītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras 
komisijas (SEDEC) diskusiju centrā bija jautājums 
par ES rastajiem risinājumiem demogrāfijas pro-
blēmai un šo procesu ietekmi uz pašvaldību attīstī-
bu. Latvijas delegācijas pārstāvis Rundāles novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis uzsvēra, ka 
svarīgi ilgtermiņā vairāk veicināt investīcijas arī lau-
ku apvidos, lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu uz 
pilsētām.

Okmanis norādīja, ka būtiski ir veicināt arī mazo 
lauku pašvaldību spēju attīstīties un nodrošināt 
kvalitatīvus pakalpojumus. Viņš arī aicināja vairāk 

izmantot “senioru ekonomikas” sniegtās iespējas, 
veicinot pašvaldību sadarbību ar pētniecības cen-
triem un uzņēmumiem jaunu darbavietu radīšanai 
speciālistiem darbspējīgā vecumā ne tikai pilsētās.
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Arī atzinuma sagatavotājs Spānijas delegācijas pār-
stāvis Huans Visente Herrera Kampo uzsvēra, ka de-
mogrāfijas situācijas uzlabošanai Eiropā receptes 
galvenās sastāvdaļas ir jaunu darbavietu radīšana 
un veselīga ekonomika. “Lauku attīstības veicināša-
nai un kopīgās lauksaimniecības politikas attīstībai 
izšķirīgs ir Eiropas Savienības fondu finansējums. 
Otrkārt, mums jānodrošina pamata pakalpojumi, 
piemēram, primārā veselības aprūpe un izglītība. 
Pat ja skolā mācās tikai četri bērni, mums jādara 
viss iespējamais, lai arī mazapdzīvotās vietās iedzī-
votāji saņem pakalpojumus un to pamatvajadzības 
tiek nodrošinātas,” norādīja Herrera Kampo.

Uzmanību uz situācijas nopietnību vērsa arī Eiro-
pas Komisijas Nodarbinātības ģenerāldirektorāta 
pārstāvis, atklājot, ka Eiropas valstis nākamajās 
desmitgadēs saskarsies ar darbspējīgo iedzīvotāju 
skaita bezprecedenta samazināšanos. Komisijas 
pārstāvis norādīja, ka migrācija nebūs risinājums 
un, ja dalībvalstis vēlas arī turpmāk nodrošināt re-
ģiona izaugsmi, jāsagatavo visaptveroša politika, 
kuras centrā būtu darba tirgus attīstība.

Atzinumu “ES risinājumi demogrāfijas problēmai” 
plānots pieņemt Reģionu komitejas 15.–16. jūnija 
plenārsesijā.

Auces novada domes pārstāvji iepazīstas 
ar Reģionu komitejas darbu
21. aprīlī Reģionu komitejā viesojās Auces novada 
domes pārstāvji un iepazinās ar Latvijas delegācijas 
Reģionu komitejā un tās pārstāvja Auces novada 
domes priekšsēdētāja Ginta Kaminska aktivitātēm.

Par Reģionu komitejas nesenākajām un interesan-
tākajām politiskajām aktivitātēm Auces delegācijai 
pastāstīja Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienī-
bas (ALDE) grupas pārstāvis Marks Fabians Nēters. 
Savukārt Latvijas delegācijas pārstāvis Gints Kamin-
skis viesus no Auces iepazīstināja ar Vides, klimata 
pārmaiņu un enerģētikas komisijas (ENVE) darbu.

21. aprīļa ENVE sanāksmē izskatīja vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām ļoti būtisku jautājumu 

par atkritumu apsaimniekošanu. ES vides, jūrlie-
tu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella Re-
ģionu komitejas pārstāvjus iepazīstināja ar aprites 
ekonomikas paketi, kurā ietilpst pārskatīti tiesību 
aktu priekšlikumi par atkritumiem un visaptverošs 
rīcības plāns, kas izvirza konkrētus uzdevumus šīs 
Komisijas pilnvaru laikam. Vella uzsvēra, ka vietējo 
un reģionālo pašvaldību tieša iesaiste ir noteicošais 
faktors, lai sasniegtu jaunos mērķus. “Mēs neesam 
tik bagāti ar dabas resursiem kā valstis citās pasau-
les daļās. Aprites ekonomika ir būtiska iespēja mūsu 
ekonomikai, un šeit noteicošais būs inovācijas,” no-
rādīja komisārs. Viņš ar pārliecību apgalvoja, ka at-
kritumu apsaimniekošana vienlaikus arī nozīmē jau-
nu darbavietu radīšanu, īpaši norādot, ka vislielākās 
iespējas šajā gadījumā ir tām valstīm, kuras patla-
ban atkritumu apsaimniekošanas ziņā atpaliek.



10

Starp valstīm, kurās ir samērā zemi rādītāji atkritu-
mu apsaimniekošanas jomā, ir arī Latvija – līdzās 
Bulgārijai, Čehijas Republikai, Grieķijai, Igaunijai, 
Kiprai, Lietuvai, Maltai, Polijai, Rumānijai un Slovā-
kijai. Tāpēc Latvijas delegācija nepiekrita Reģionu 
komitejas izvirzītajam priekšlikumam līdz 2030. ga-
dam palielināt atkārtotai izmantošanai sagatavoto 
un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu līdz 70% 
pēc masas, atšķirībā no Eiropas Komisijas piedāvāta-
jiem 65%. “Mērķiem jābūt ne tikai pietiekami ambi-

cioziem, bet arī reāli īstenojamiem no ekonomiskā, 
sociālā un tehnoloģiskā viedokļa, ņemot vērā da-
lībvalstu ģeogrāfisko un demogrāfisko situāciju un 
reālās iespējas īstenot direktīvas projektā ietvertos 
pasākumus noteiktā termiņā,” skaidroja Kaminskis.

Reģionu komitejas atzinumu “Priekšlikumi tiesību 
aktiem, ar ko groza direktīvas par atkritumu ap-
saimniekošanu” plānots apstiprināt 15.–16. jūnija 
Reģionu komitejas plenārsesijā.

Gunārs Ansiņš: Eiropas Komisijas politika 
tērauda rūpniecības nozarē ir pļauka sejā

22. aprīļa Reģionu komitejas Ekonomikas politikas 
komisijas (ECON) sanāksmē vienbalsīgi apstiprināja 
atzinumu “Tērauda rūpniecība: kā saglabāt ilgtspē-
jīgu nodarbinātību un izaugsmi Eiropā”, taču tema-
tika raisīja asas debates starp Reģionu komitejas 
locekļiem.

Atzinuma sagatavotāja Vācijas delegācijas pārstā-
ve Izolde Rīza uzsvēra, ka ES pirmsākumi ir Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienā, bet nu mēs to esam aiz-
mirsuši. “Tēraudam nevajadzētu būt tikai daļai no 
mūsu vēstures, tam jābūt arī izaugsmes potenciā-
lam. Tērauds ir 100% pārstrādājams, varam gan ie-
taupīt preces, gan samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas,” norādīja Rīza. Viņa vērsa uzmanību, ka 

tērauda industrija ir apdraudēta un šajā nozarē no-
darbināto skaits samazinājies, un cēloņi šim proce-
sam nav meklējami tikai Eiropā.

Ziņotājas viedoklim piekrita arī Latvijas delegācijas 
Reģionu komitejā pārstāvis Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sa-
darbības jautājumos Gunārs Ansiņš, kurš norādīja, 
ka Eiropas metalurģijas uzņēmumi nespēj konkurēt 
ar lētu Ķīnas tēraudu un ir augstas enerģijas izmak-
sas. “Pēc Pasaules Tērauda asociācijas datiem, Ķī-
nas metāla ražošanas apjomi pēdējo 15 gadu laikā 
dramatiski pieauguši, un šobrīd valsts ražo piecas 
reizes vairāk par visu Eiropas Savienības dalībval-
stu ražotājiem kopā, palielinot jau tā esošu metāla 
pārprodukciju. Eiropas Komisija noteikusi pagai-
du antidempinga nodevas, taču tās svārstās starp 
13,8% un 16%, ko es uzskatu par pļauku sejā!” uz-
svēra Ansiņš. Viņš aicināja Eiropas Komisiju apsvērt 
iespēju piemērot pilnu dempinga procentu, kā to 
dara, piemēram, ASV.

Reģionu komitejas atzinumu “Tērauda rūpniecība: 
kā saglabāt ilgtspējīgu nodarbinātību un izaugsmi 
Eiropā” plānots apstiprināt 15.–16. jūnija plenārse-
sijā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja



Aicinām pieteikties kompensācijām par 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemes īpašnie-
kus līdz 2016. gada 15. maijam iesniegt pieteiku-
mus kompensācijai – ikgadējam atbalsta maksāju-
mam, ja viņu zemes īpašums atrodas:

1) īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas nav Eiropas 

nozīmes aizsargājamā teritorija (Natura 2000),

vai

2) mikroliegumā ārpus Natura 2000, ja zemes īpa-
šuma platība mikroliegumā ir mazāka par 1 ha 
un tajā ir noteikts kāds no mežsaimnieciskās vai 
lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Plašāka informācija: http://www.daba.gov.lv/pub-
lic/lat/zinas/2387/.

Imigrantu izglītības nedēļa – aktuālā 
informācija un diskusijas pieaugušo 
izglītības e-platformā EPALE
Aprīļa pēdējā nedēļa Eiropas pieaugušo izglītības 
e-platformā (EPALE) ir veltīta imigrantu izglītībai. 
Lai gūtu ieskatu, kā ar imigrantu izglītību saistītos 
jautājumus risina citās ES dalībvalstīs, aicinām ik-
vienu diskutēt tiešsaistē – sekot ekspertu viedok-
ļiem, kā arī dalīties ar pieredzi un pārdomām. Trīs 

dienas ilgās akcijas mērķis ir apkopot pieredzi un 
risinājumus, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību gan 
iebraucējiem jau iedibinātās kopienās, gan tikko 
atbraukušajiem bēgļiem un patvēruma meklētā-
jiem.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/1701-imigrantu-izglitibas-nedela-ak-
tuala-informacija-un-diskusijas-pieauguso-izgliti-
bas-e-platforma-epale.
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MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Saeima nosaka stingrākus smēķēšanas 
ierobežojumus

21. aprīlī Saeima trešajā, galīgajā lasījumā pieņēma 
jaunu tabakas izstrādājumu aprites likumu, pārņe-
mot ES Tabakas direktīvu un paredzot ieviest vai-
rākus jaunus smēķēšanas ierobežojumus. Saskaņā 
ar Saeimā atbalstīto likuma redakciju smēķēt būs 
aizliegts valsts un pašvaldību iestāžu īpašumā vai 
turējumā esošos transportlīdzekļos. Pilnīgs smē-
ķēšanas aizliegums attieksies arī uz sabiedrisko 
transportlīdzekļu, taksometru un pasažierus pār-

vadājošu kuģu saloniem, kabīnēm un kajītēm. Tāl-
satiksmes vilcienos un kuģos varēs būt atsevišķi va-
goni vai kajītes, kas paredzētas smēķētājiem.

Jaunais likums paredz aizliegumu smēķēt arī grūt-
nieces klātbūtnē. Joprojām būs spēkā aizliegums 
smēķēt bērna klātbūtnē, kā arī norma, kas paredz 
smēķēšanas aizliegumu jebkurā publiskā vietā, ja 
klātesošajiem pret to ir iebildumi.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/24675-saeima-nosaka-
stingrakus-smekesanas-ierobezojumus.

http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/2387/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/2387/
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1701-imigrantu-izglitibas-nedela-aktuala-informacija-un-diskusijas-pieauguso-izglitibas-e-platforma-epale
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1701-imigrantu-izglitibas-nedela-aktuala-informacija-un-diskusijas-pieauguso-izglitibas-e-platforma-epale
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1701-imigrantu-izglitibas-nedela-aktuala-informacija-un-diskusijas-pieauguso-izglitibas-e-platforma-epale
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Ievieš administratīvo atbildību par 
lauksaimniecības zemes neizmantošanu

21. aprīlī Saeima trešajā, galīgajā lasījumā pieņē-
ma grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā, paredzot noteikt soda sankcijas perso-
nām, kuras pēc lauksaimniecības zemes iegādes 
noteiktā termiņā neuzsāk šīs zemes izmantošanu 
lauksaimnieciskajā ražošanā. Personām, kuras pēc 
2014. gada 1. novembra iegādājušās īpašumā lauk-
saimniecības zemi, rakstveidā jāsniedz apliecinā-
jums, ka šī zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā 
darbībā. Taču patlaban likums neparedz sankcijas 
gadījumā, ja zeme netiek izmantota lauksaimniecī-
bas vajadzībām.

Soda apmērs būs atkarīgs no zemes platības. Ja tā 
ir līdz 20 hektāriem, kā soda sankcija paredzēts brī-
dinājums vai naudas sods līdz 60 eiro fiziskajai per-
sonai un līdz 150 eiro juridiskajai personai. Ja ze-
mes platība ir no 21 līdz 50 hektāriem, naudas sods 
fiziskajai personai paredzēts no 60 līdz 350 eiro, 
bet juridiskajai personai – no 150 līdz 650 eiro. Ja 
zemes platība ir no 51 līdz 100 hektāriem, naudas 
sods paredzēts attiecīgi no 350 līdz 500 eiro un no 
650 līdz 1500 eiro.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimas-zinas/24674-ievies-administra-
tivo-atbildibu-par-lauksaimniecibas-zemes-neiz-
mantosanu.
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Skolotājus aicina piedalīties eTwinning 
individuālajā tiešsaistes kursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiro-
pas skolu sadarbības tīklā eTwinning aicina skolotā-
jus apgūt individuālo tiešsaistes kursu par starptau-
tisku projektu organizēšanu izglītības iestādēs (6 
vai 12 h). Kursa mērķis – uzlabot skolotāju prasmes 
projektu plānošanā un veicināt kvalitatīvu eTwin-
ning projektu veidošanu. Kursā (sev vēlamajā laikā 
un tempā), izmantojot izveidotās video nodarbības 
un atbalsta materiālus, skolotājs izstrādā projekta 
plānu un var saņemt apliecību par pedagoga profe-
sionālās kompetences pilnveidi.

Visi kursa materiāli pieejami: http://bit.ly/kurss_
etw_projekti.

Kursu veido 4 video nodarbības, katrā no tām ie-
kļauti dažādu projektu plānu piemēri, kā arī uz-
devumi, kas dalībniekiem jāpaveic, un vērtēšanas 
kritēriji katram no tiem. Pēc visu video nodarbību 
noskatīšanās un uzdevumu izpildes dalībnieki būs 
izveidojuši savus eTwinning projektu plānus, ku-
rus iesniedz izvērtēšanai. Dalībnieki, kuru projektu 
plānu vērtējums būs 80% vai augstāk, saņems ap-
liecību par pedagoga profesionālās kompetences 
pilnveides kursa nokārtošanu, pārējie saņems ap-
rakstošu atgriezenisko saiti ar norādēm uz nepie-
ciešamajiem uzlabojumiem un pēc darba laboša-
nas varēs to iesniegt atkārtoti. Izcili darbi tiks pār-
runāti ar eTwinning komandu un ar autora atļauju 
un atsauci uz autoru var tikt publicēti.

Plašāk par kursu (arī atbalsta materiāli projekta īs-
tenošanai): http://bit.ly/info_kval_projekts.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=397)&SearchMax=0&SearchOrder=4
http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webAll?SearchView&Query=(%5bNumberTxt%5d=397)&SearchMax=0&SearchOrder=4
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24674-ievies-administrativo-atbildibu-par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24674-ievies-administrativo-atbildibu-par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24674-ievies-administrativo-atbildibu-par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24674-ievies-administrativo-atbildibu-par-lauksaimniecibas-zemes-neizmantosanu
http://bit.ly/kurss_etw_projekti
http://bit.ly/kurss_etw_projekti
http://bit.ly/info_kval_projekts
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Aicina pieteikties reģionālajam forumam 
“Jaunatnes stratēģija pašvaldībās”

Pašvaldību vadītāji, jaunatnes lietu speciālisti, jau-
natnes darbinieki, NVO pārstāvji un jaunieši tiek 
aicināti piedalīties reģionālajā forumā “Jaunatnes 
stratēģija pašvaldībās”.

Forums tiek organizēts, lai apzinātu situāciju un 
attīstītu prasmes jaunatnes politikas dokumentu 

izstrādē pašvaldībās, kā arī uzklausītu Latvijas un 
kaimiņvalstu labās prakses piemērus un veidotu 
kontaktus nākotnes sadarbībai. Forums notiks 12.–
13. maijā viesu namā “Turbas” Ikšķiles novadā. Pie-
teikšanās līdz 1. maijam.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/profe-
sionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3069-ai-
cina-pieteikties-regionalajam-forumam-jaunatnes-
strategija-pasvaldibas.

Divas starptautiskas apmācības jaunatnes 
darbiniekiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aici-
na ikvienu jaunatnes darbinieku, kuram ir interese, 
pieteikt savu dalību divām starptautiskajām apmā-
cībām: vienas no 17. līdz 22. oktobrim notiks Rīgā 
(apmācību organizētājs ir Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra), otras no 16. līdz 19. maijam 
notiks Romā.

Par pieredzes apmaiņas semināru Romā

No 16. līdz 19. maijam Romā notiks starptautisks 
pieredzes apmaiņas seminārs (“Seminar to sharing 
best practices on pre-departure training”), kurā 
klātesošie dalīsies pieredzē, kā jauniešus sagatavot 
Eiropas brīvprātīgā darba aktivitātēm, īpaši akcen-
tējot cilvēku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu. 
Pieteikšanās semināram līdz 27. aprīlim.

Semināra mērķis ir dalīties dažādās metodēs un 
mācību instrumentos, kas saistīti ar EBD pirms aiz-
braukšanas apmācībām, īpaši pievēršot uzmanību, 
kā apmācībās iesaistīt jauniešus ar ierobežotām ie-
spējām. 

Semināra laikā tiks veicināta partnerību veidošanās 
starp EBD treneriem un organizācijām, uzlabotas 
zināšanas un kompetences, kā arī tiks radīts infor-
matīvs buklets, ar kuru plānots dalīties ar citām 
EBD nosūtītājorganizācijām, jo īpaši tām, kas ir ne-
sen akreditējušās.

Kas var pieteikties semināram?

Mentori, EBD projektu vadītāji, EBD treneri, bijušie 
brīvprātīgo apvienību pārstāvji. Kopumā seminārā 
piedalīsies 35 dalībnieki.

Seminārā tiks izmantotas neformālās izglītības me-
todes. Semināra darba valoda – angļu. Dalībnie-
kiem jāspēj brīvi sazināties angļu valodā. Pieteik-
šanās līdz 2016. gada 27. aprīlim SALTO Resursu 
centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.
net/tools/european-training-calendar/training/
seminar-to-sharing-best-practices-on-pre-depar-
ture-training-16-19-may-2016-rome-italy.5608/. 
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Par starptautiskajām apmācībām Rīgā

No 17. līdz 22. oktobrim Rīgā notiks starptautiskas 
apmācības jaunatnes darbiniekiem, kuru mērķis ir 
stiprināt starpsektoru sadarbību, lai atbalstītu riska 
grupas un NEET jauniešus. Pieteikšanās apmācī-
bām līdz 12. jūnijam.

Šajā apmācību kursā (“Project Factory—Training 
course to develop cross-sectorial projects for youth 
at risk and in NEET situations”) tiksies 30 pārstāv-
ju (gan no formālās, gan neformālās mācību vides, 
gan no sociālā un biznesa sektora). Apmācību mēr-
ķis ir izstrādāt dažādas partnerības un projektus, 
iesaistot tajos mērķauditorijas jauniešus – tos jau-
niešus, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam 
vai kuri jau ir NEET grupā.

Ja tev ir pieredze šajā jomā (ikdienā tavs darbs ir 
cieši saistīts ar riska grupas jauniešiem vai arī dar-
bojies vadības vai lēmumu pieņēmēju līmenī), kā 
arī labprāt vēlētos īstenot jaunas iniciatīvas un pro-
jektus, tad šīs apmācības ir tieši tev.

Galvenie apmācību mērķi:

Izveidot ilgtspējīgu sadarbību starp jaunatnes un 
citu jomu pārstāvjiem, lai palielinātu sociālās at-
stumtības riskam pakļauto jauniešu, kā arī NEET 

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3069-aicina-pieteikties-regionalajam-forumam-jaunatnes-strategija-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3069-aicina-pieteikties-regionalajam-forumam-jaunatnes-strategija-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3069-aicina-pieteikties-regionalajam-forumam-jaunatnes-strategija-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/jaunatnes-lietu-tikls/3069-aicina-pieteikties-regionalajam-forumam-jaunatnes-strategija-pasvaldibas
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminar-to-sharing-best-practices-on-pre-departure-training-16-19-may-2016-rome-italy.5608/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminar-to-sharing-best-practices-on-pre-departure-training-16-19-may-2016-rome-italy.5608/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminar-to-sharing-best-practices-on-pre-departure-training-16-19-may-2016-rome-italy.5608/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminar-to-sharing-best-practices-on-pre-departure-training-16-19-may-2016-rome-italy.5608/
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jauniešu iesaistīšanos “Erasmus+: Jaunatne darbī-
bā” projektos un radītu viņiem labākas iespējas. 

Apmācību laikā dalībniekiem tiks sniegts atbalsts 
partnerības veidošanā.

Uzdevumi:

- uzlabot veidu, kā sociālās atstumtības riskam 
pakļautos jauniešus, kā arī NEET jauniešus ie-
saistīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu 
apmaiņas, Eiropas brīvprātīgā darba un KA2 
projektos;

- atrast potenciālos projekta partnerus;

- attīstīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu 
vadīšanas prasmes;

- dalīties darba un izmantojamo darba metožu 
pieredzē;

- iepazīt citu pieredzi un labās pieredzes stāstus.

Lai pieteiktos apmācību kursam:

- jābūt darba pieredzei ar sociālajam riskam pa-
kļautajiem jauniešiem un/vai NEET jauniešiem. 
Starptautiskā darba pieredze vai pieredze “Eras-
mus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanā 
nav obligāta;

- jāstrādā jaunatnes darba sektorā (lieliski, ja tev 
ir arī pieredze darbā ar ielu jauniešiem vai ci-
tiem jauniešiem, kas ietilpst riska grupā);

- tu vari būt skolotājs, skolas atbalsta personāls, 
strādāt ar alternatīvajām izglītības metodēm 
utt.;

- tu vari būt sociālais darbinieks vai strādāt soci-
ālo pakalpojumu sniegšanas jomā;

- tu vari būt pašvaldības jaunatnes politikas vei-
dotājs, kas atbildīgs par jaunatnes jomu;

- tu vari būt darba devējs, nodarbinātības aģen-
tūras pārstāvis, karjeras izaugsmes treneris utt.

Plašāka informācija par apmācībām: www.salto-
youth.net/neetprojectfactory.

Pieteikties iespējams līdz 12. jūnijam SALTO Resur-
su centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.
net/tools/european-training-calendar/training/
project-factory-training-course-to-develop-cross-
sectorial-projects-for-youth-at-risk-and-in-neet-si-
tuation.5712/. Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus 
veciem.

Par reģistrēšanos un dalību seminārā

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģis-
trējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto 
e-pasta adresi saņemsiet paroli un varēsiet aizpil-
dīt pieteikuma anketu. Visas izmaksas tiks segtas 
no programmas Erasmus+ līdzekļiem, dalībniekiem 
jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, 
kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu pro-
grammas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks 
apņemas:

1) kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasāku-
ma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivi-
tātes;

2) nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;

3) sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt re-
zultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz 
vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vis-
maz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu ap-
liecinājumu iesniegšanu.

Par SALTO resursu centru

SALTO ir “Support, Advanced Learning and Training 
Opportunities”, kas latviski nozīmē “Atbalsts un pa-
plašinātas mācību iespējas”. Tas ir tīkls, kurā ir as-
toņi resursu centri, kas darbojas Eiropas jaunatnes 
prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas pro-
grammu “Jaunatne darbībā”.

Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

projektu koordinatore

http://www.salto-youth.net/neetprojectfactory
http://www.salto-youth.net/neetprojectfactory
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-factory-training-course-to-develop-cross-sectorial-projects-for-youth-at-risk-and-in-neet-situation.5712/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-factory-training-course-to-develop-cross-sectorial-projects-for-youth-at-risk-and-in-neet-situation.5712/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-factory-training-course-to-develop-cross-sectorial-projects-for-youth-at-risk-and-in-neet-situation.5712/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-factory-training-course-to-develop-cross-sectorial-projects-for-youth-at-risk-and-in-neet-situation.5712/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-factory-training-course-to-develop-cross-sectorial-projects-for-youth-at-risk-and-in-neet-situation.5712/
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Preses konference “Kas sievietei 
nepieciešams, lai laistu pasaulē vēl vienu 
bērnu?”

Pētījumu centrs SKDS un Ventspils novada paš-
valdība ielūdz uz mediju un ekspertu diskusiju–
preses konferenci “Kas sievietei nepieciešams, lai 
laistu pasaulē vēl vienu bērnu?” 5. maijā plkst. 
10.40–13.00, kuras laikā tiks prezentēts SKDS pē-
tījums par demogrāfisko situāciju Ances un Jūrkal-
nes pagastā laika periodā no 2012. līdz 2016. ga-
dam.

Diskusijā iecerēts apspriest šogad atkārtoti īsteno-
to SKDS pētījumu, kas veikts Ventspils novadā, lai 
veicinātu dzimstību un diskutētu par visu līmeņu 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm.

Uz diskusiju aicināts demogrāfs Ilmārs Mežs, LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Ventspils novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis. SKDS 
aptauju prezentēs Arnis Kaktiņš. Pasākumu vadīs 
Ansis Bogustovs.

Pasākums ar biedrības J3 atbalstu notiks LPS ēkā 
Mazajā Pils ielā 1 Rīgā (4. stāvā).

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) seminārs “LIAA 
piedāvātie pakalpojumi tūrisma nozares 
pārstāvjiem – atbalsta pasākuma 
“Starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana” pamatnosacījumi”

Seminārs notiks 28. aprīlī plkst. 10.00. Plašāka in-
formācija un pieteikšanās forma šeit: http://www.
liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-liaa-piedavatie-
pakalpojumi-turisma-nozares-parstavjiem.

Konference par dabas teritoriju 
pārvaldības plānošanu un integrēšanu 
teritoriju plānojumos

28. aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde organizē 
konferenci “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teri-
toriju pārvaldības plānošana un integrācija teritori-
jas attīstības plānošanas dokumentos”.

Ir noslēdzies projekts, kurā tika izstrādāti dabas 
aizsardzības plāni 15 īpaši aizsargājamajām dabas 
teritorijām Latvijā, un pasākumā tiks diskutēts par 
pieredzi, izstrādājot šāda veida dokumentus, par 
iespējām tos integrēt pašvaldību teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentos. Tāpat tiks pārrunātas 
citas aktualitātes dabas aizsardzības jomā tuvāka-
jos gados. Konference plānota kā diskusija starp 

iesaistītajām pusēm – dabas aizsardzības plānu pa-
sūtītājiem, izstrādātājiem, pašvaldībām, to teritori-
ju plānotājiem u.c. speciālistiem, lai sekmētu labās 
prakses nostiprināšanu, turpmāk izstrādājot dabas 
aizsardzības plānus.

Pasākums norisināsies Ādažos, viesnīcas “Port Ho-
tel” telpās (Ādaži, “Kazenes”).

Interesenti (pašvaldību vadītāji, attīstības un terito-
riju plānotāji, vides speciālisti, nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji u.c.) aicināti pieteikties līdz 25. ap-
rīlim, rakstot signe.millere@daba.gov.lv vai zvanot 
pa tālruni 25625563.

Plašāka informācija: http://www.daba.gov.lv/pub-
lic/lat/zinas/2391/.

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-liaa-piedavatie-pakalpojumi-turisma-nozares-parstavjiem
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-liaa-piedavatie-pakalpojumi-turisma-nozares-parstavjiem
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/seminars-liaa-piedavatie-pakalpojumi-turisma-nozares-parstavjiem
mailto:signe.millere@daba.gov.lv
http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/2391/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/2391/
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Par mi-
nimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzde-
vumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimnieko-
šanas līgumu būtiskajiem noteikumiem”, 1. pieli-
kums.

Apakškomiteja 09.12.2015. SAM 5.6.1. “Veicināt Rī-
gas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efek-
tīvu sociālekonomisko izmantošanu”, 2. pielikums.

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

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

LPS NESASKAŅO

VSS-344 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-327 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-328 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpa-
šumā”

VSS-330 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos 
Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pama-
ta materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 
īstenošanas noteikumi”

VSS-345 – Rīkojuma projekts “Par valstij piederošā 
zemesgabala Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā 
nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-337 – Rīkojuma projekts “Par valsts nozīmes 
pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglo-
nā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2017.
gadam”

VSS-334 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodoša-
nu Valkas novada domes īpašumā”

VSS-335 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma “Bičkas”, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā, nodošanu Krimuldas novada 
pašvaldības īpašumā”

Noteikti meža nozares Gada balvas “Zelta 
čiekurs” 2015. gada laureāti

Meža dienu komiteja 8. marta sēdē noteikusi meža 
nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” 2015. gada ie-
guvējus nominācijās “Par mūža ieguldījumu”, “Par 
inovatīvu uzņēmējdarbību”, “Par ilgtspējīgu saim-
niekošanu” un “Par ieguldījumu sabiedrības izglīto-
šanā”.

Balvu “Zelta čiekurs” nominācijā “Par mūža iegul-

dījumu” šogad saņems izcili nozares ļaudis – mež-
zinātnieks Jānis Bisenieks, kokrūpnieks Andris Kre-
cers, mežsaimnieks Valdis Līdaka, mežsaimnieks 
Ivars Pētersons un pedagogs Gunārs Veldre.

Laureāti nominācijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbī-
bu” ir SIA “Dižozols plus”, SIA “Latvāņi” un Andis 
Zelčs, nominācijā “Par ieguldījumu sabiedrības iz-
glītošanā” – Daina Bruņiniece, Jurģis Jansons un 
Anita Jaunbelzere. Laureāti nominācijā “Par ilgt-
spējīgu saimniekošanu” ir meža īpašnieki Modris 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387316
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387316
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387317
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387358
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387377
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387377
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387377
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387377
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387373
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387374
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_15_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_15_p2.pdf
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Kalvāns, Gatis Strads un Artis Vaivods. Gada balvas 
“Lielā zelta čiekura” ieguvēji šajās nominācijās tiks 
nosaukti apbalvošanas ceremonijas laikā.

Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopī-
bas ministrija, un tā notiek divās kārtās. Pirmajā 
kārtā kandidātus vērtē eksperti, otrajā – zemko-
pības ministra vadītā Meža dienu komiteja. Meža 
nozares Gada balvu “Zelta čiekurs”, kas ir augstākā 
atzinība par sasniegumiem meža nozarē, pasniegs 
jau 12. reizi. Meža nozares Gada balvas “Zelta 
čiekurs” pasniegšanas ceremonija notiks Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes aulā 6. maijā.

“Zelta čiekurs” sevī iemieso vienkāršību, atvērtī-
bu un Latvijas meža skaistumu: dvēselē vienkāršs, 
formā izsmalcināts, atvērts kā saule, silts kā mājas 
svētība un sīksts kā latvietis. Nav precīzāka apzī-
mējuma cilvēka mīlestībai pret mežu, tāpat kā nav 
labākas balvas, lai atalgotu cilvēka darbu Latvijas 
meža labā.

Māra Mīkule,
Zemkopības ministrijas Meža departamenta  
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļa

Lielās Talkas koordinatoru konkursā uzvar 
Inčukalna novads

20. aprīlī Grīziņkalnā “Ghetto Games” teritorijā 
oficiāli ieskandināta Lielā talka un apbalvoti ak-
tīvākie reģionu koordinatori, kas jau vairāk nekā 
mēnesi pirms talkas veikuši dažādas ar vidi un tās 
kopšanu saistītas aktivitātes.

Pirmo vietu koordinatoru konkursā ieguva un 
3000 EUR ceļojumam no bobslejistu Jāņa Stren-
gas un Arvja Vilkastes rokām saņēma Inčukalna 
pamatskola. Godpilno otro vietu sīvā sacensībā 

ieguva Preiļu novada pašvaldība, kam 2000 EUR 
dāvanu karti ceļojumam pasniedza aktieris Gints 
Grāvelis. Bet trešajā vietā ierindojās Valkas no-
vada pašvaldība, ko apbalvoja AS “Latvijas valsts 
meži” galvenais cīnītājs pret atkritumiem me-
žos – Cūkmens. Radio pieci.lv DJ Magnuss Eriņš 
pasniedza Inčukalna pamatskolai veicināšanas 
balvu par populārāko video. Tāpat veicināšanas 
balvas saņēma Andrupenes pamatskola un pērnā 
gada konkursa uzvarētāji – jaunieši no Salacgrīvas 
centra “BĀKA”.

Plašāka informācija: http://www.talkas.lv/.

http://www.talkas.lv/
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Dzīvojamo māju fasāžu attīrīšanai 
no ķēpājumiem Liepājā var saņemt 
pašvaldības līdzfinansējumu

Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kva-

litāti un pilsētas vizuālo tēlu, no vandalisma cie-
tušo ēku īpašnieki līdz 16. maijam pašvaldībā var 
iesniegt projektu pieteikumus ķēpājumu attīrīšanai 
no dzīvojamo māju fasādēm. Plašāka informācija: 
http://www.liepaja.lv/page/49&news_id=35262.

Kuldīga piedāvā jaunu spēli “Ludis”

Gatavojoties tūrisma sezonai, Kuldīga piedāvā jaunu 
spēli “Ludis”, kurā ikviens varēs kopā ar vilcieniņu 
Ludi doties virtuālā braucienā pa pilsētas ielām, pa-
līdzot Ludim izvizināt pēc iespējas vairāk pasažieru.

Spēlējot spēli datorā, vilcieniņu Ludi var vadīt ar 
peli vai virzienu taustiņiem, bet mobilajās ierīcēs 
kustēties Ludim palīdzēs spēles laukuma malās ie-
strādātās bultiņas. Uzņemot pasažierus, Ludis kļūst 
arvien garāks un arī kustas nedaudz ātrāk. Ja pir-
majā reizē neizdodas tik labi, cik cerēts, spēli var 
droši spēlēt atkārtoti. Aicinām ieteikt šo virtuālo iz-
klaidi arī draugiem sociālajos tīklos www.facebook.
com, www.draugiem.lv vai www.twitter.com.

Spēle atrodama mājaslapā http://www.kuldiga.lv/
lv/kuldiga/ludis, kā arī Kuldīgas novada kontos so-
ciālajos tīklos https://www.facebook.com/kuldiga.
tourism un http://www.draugiem.lv/kuldigasno-
vads/.

Plašāka informācija: http://www.kuldiga.lv/lv/
aktualitates/1923-gatavojoties-turisma-sezonai-
kuldiga-piedava-jaunu-speli-ludis.

ŠONEDĒĻ

“Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļa 2016”

Lielvārdes novada 
pašvaldība sadar-
bībā ar Lielvārdes 
novada uzņēmēju 
biedrību un Lielvār-
des Attīstības fondu 
no 23. līdz 30. aprī-
lim rīko “Lielvārdes 
novada uzņēmēju 
nedēļu 2016”.

27. aprīļa vakarā Lielvārdes novada sporta centrā 
paredzētas “Sporta vakariņas” uzņēmējiem un 
viņu ģimenēm.

28. aprīlī kultūras namā “Lielvārde” notiks Lielvār-
des novada jauniešu forums “Jauns un uzņēmīgs”.

29. aprīlī plkst. 14:00 kultūras namā “Lielvārde” 
sāksies uzņēmēju forums dažādu novadu pašvaldī-
bu komandām “Vai tu zini, ko tu zini, ko par tevi 
zina citi?”.

30. aprīlī kultūras namā “Lielvārde” un Rembates 
parkā visi aicināti uz izstādi–gadatirgu iedzīvo-
tājiem, uzņēmējiem un sadarbības partneriem. 

http://www.liepaja.lv/page/49&news_id=35262
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.draugiem.lv
http://www.twitter.com
http://www.kuldiga.lv/lv/kuldiga/ludis
http://www.kuldiga.lv/lv/kuldiga/ludis
https://www.facebook.com/kuldiga.tourism
https://www.facebook.com/kuldiga.tourism
http://www.draugiem.lv/kuldigasnovads/
http://www.draugiem.lv/kuldigasnovads/
http://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/1923-gatavojoties-turisma-sezonai-kuldiga-piedava-jaunu-speli-ludis
http://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/1923-gatavojoties-turisma-sezonai-kuldiga-piedava-jaunu-speli-ludis
http://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/1923-gatavojoties-turisma-sezonai-kuldiga-piedava-jaunu-speli-ludis
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Īpaši pasākumi un radošās darbnīcas paredzēti arī 
bērniem. Plkst. 11:11, 12:12 un 13:13 tiks iedarbi-
nāts “Laimes rats”.

30. aprīļa vakarā kultūras namā “Lielvārde” notiks 
Lielvārdes novada uzņēmēju gada balvas pasnieg-
šanas ceremonija un svētku balle.

“Kuldīgas novada uzņēmēju dienas 2016”

29. aprīlī Kuldīgā, Mārtiņzālē, notiks “Kuldīgas 
novada uzņēmēju dienas 2016”, kuru tēma – at-
balsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 

Uzņēmēju dienās dažādu institūciju pārstāvji in-
formēs par iespējām piesaistīt ES fondu finansē-
jumu uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī par citiem 
atbalsta veidiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai.

“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2016”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sa-
darbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un 

tirgotāju asociāciju rīko “Uzņēmēju dienas Zemgalē 
2016”, kas notiks 29. un 30. aprīlī Zemgales Olim-
piskajā centrā Jelgavā, Kronvalda ielā 24.

Meža dienas un 5. Starptautiskās koka 
pašgājēju auto sacensības Kārķos

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

Būsiet mīļi gaidīti Kārķos raženi strādāt un kopīgi 
atpūsties! Kā jau tradicionāli – pēc labi padarīta 
darba būs laba atpūta. Nāciet un aiciniet līdzi ra-
dus, draugus un ģimeni! Talku tūrisms – šis ir jē-
dziens, ko kārķēnieši cenšas iedibināt pirmie Latvi-
jā. Ikviens būsiet gaidīts Kārķos strādāt, sakopt vidi, 
aktīvi atpūsties un ko jaunu uzzināt.

Desmitais Kurzemes stāstnieku festivāls 
“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.

Festivālā “Ziv’ zup’” veidots kā satikšanās vieta stāst-
niekiem un stāstīšanas pasākumu organizatoriem 
no dažādām kopienām, projektiem un aktivitātēm.
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Reņģu svētki Nīcas novada Jūrmalciemā

Jūrmalciema interešu kopa “Kalvas” 30. aprīlī pie 
Jūrmalciema sabiedriskā centra “Ievas” rīko Reņ-
ģu svētkus.

Plānots izstaigāt reņģu ceļu no loma līdz galdam. 
Apmeklētāji varēs iepazīt zvejnieka darbu piekras-

tē un Gitas Vanagas 
senlietu krātuvē “Jūr-
malnieku senatne”. 
Dalībniekiem piedā-
vās sacensties reņ-
ģu vēršanā un reņģu 
burgeru ēšanā.

Vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 
2016” Lubānas novadā

Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā 
30. aprīlī notiks Jānim Zāberam veltīts zēnu vokā-

listu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2016”.

Konkursu rīko Meirānu Kalpaka pamatskola sadar-
bībā ar Jāņa Zābera piemiņas biedrību un Lubānas 
novada pašvaldību.

Velosacensības “Bāka” pie Lubāna ezera

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.

Jaunnedēļ

4. maijā – orientēšanās spēles 
“Liepājas pēdas Latvijā”

Atzīmējot Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas dienu, 4. maijā 
Liepājā jau piekto reizi notiks orien-
tēšanās spēles komandām “Liepājas 
pēdas Latvijā”.

Spēlēm šogad dota devīze “Atklāj 
Liepāju no jauna!”. Tā atspoguļo 
orientēšanās spēļu būtību – iepazīt 
Liepāju labāk, gan atceroties dažā-
dus vēsturiskus notikumus, gan uzzi-
not par jauniem pilsētas objektiem, 
izveidotiem uzņēmumiem un radī-
tiem pakalpojumiem.



21

Skrundas novada svētki

Skrundas novada svētki tiks svinēti no 5. līdz 8. mai-
jam ar plašu pasākumu programmu.

Šogad svētki notiks jubilejas noskaņās, jo 23. jan-
vārī apritēja 20 gadi, kopš Skrunda ieguvusi pilsē-
tas statusu, kļūstot un paliekot par jaunāko pilsētu 
Latvijā.

Valkā garšīgākais pavasara piedzīvojums – 
14. Lielais labdarības robežtirgus!

7. un 8. maijā Valkā un Valgā – Rīgas un Rajas ielu 
krustojumā – norisināsies jau 14. Lielais labdarības 
robežtirgus. Tāpat kā pērn, tirgošanās notiks Latvi-
jas un Igaunijas robežas abās pusēs.

7. maijā hobijkulināri, mājražotāji un uzņēmēji rādīs 
savas prasmes jau 3. starptautiskajā gaļas un desu 
festivālā. Otro gadu robežtirgus laikā norisināsies 
arī gaļas grillēšanas svētki jeb Valkas/Valgas bārbek-
jū konkurss, kurā individuālie dalībnieki vai koman-
das sacentīsies gaļas marinēšanā un cepšanā.

8. maijā garšas piedzīvojumi turpināsies, un īpašu 
noskaņu radīs Māmiņu dienai veltīti koncerti. Būs 
bezmaksas radošās darbnīcas bērniem.

Robežtirgus apmeklētājus un dalībniekus gaida 
gan labdarības loterija, gan tirgotāju andelēšanās, 
plaša kultūras programma, “Latvijas spēcīgākās pil-
sētas 2016” atklāšanas posms, strītbols, izklaides 
bērniem, umurkumurs, zaļumballe un citas aktivi-
tātes.

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. Šogad visu par tirdzniecības vietām 

iekasēto maksu plānots izlietot apstiprinātajam 
mērķim – Valkas/Valgas skulptūras izgatavošanai 
un uzstādīšanai uz Latvijas–Igaunijas robežas starp 
Rīgas un Raiņa ielu.
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Informācija medijiem. Reģistrācija Latvijas Pašvaldību savienības 27. kongresam, kas no-
tiks Liepājā 20. maijā, sūtot pieteikumu brīvā tekstā uz e-pastu: jana.bunkus@lps.lv, kā arī 
pa tālruni 29170955.

Pašvaldību delegātiem reģistrācija pieejama šeit: http://www.lps.lv/lv/par-lps/
kongress/3033-27-kongress.

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:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/par-lps/kongress/3033-27-kongress
http://www.lps.lv/lv/par-lps/kongress/3033-27-kongress
mailto:jana.bunkus@lps.lv

