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Pašvaldībnieki palīdz atdzimt Langervaldes 
mežam

Pulciņš talcinieku 11. maijā atstāja vēl vienu skaistu 
2016. gada Meža dienu zīmi Jelgavas Langervaldes 
mežā, kas pamazām atgūst savu pirmskara godī-
bu, lai atkal kļūtu par jelgavnieku iecienītu atpū-

tas vietu. Eiropas Savienības (ES) projekta atbalsts 
meža problēmu risinātājiem no LLU Meža fakul-
tātes, Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūta, mežzinātnes institūta “Silava” 
un citiem atbalstītājiem palīdz Langervaldes mežu 
no brikšņainas nekoptības pārvērst meža parkā ar 
pastaigu celiņiem, koka tiltiem, vides instalāciju 
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objektiem un vides izglītības taku.

Talkā piedalījās pašvaldībām un mežam pietuvināti 
ļaudis: AS “Latvijas valsts meži” pārstāvēja Valdes 
loceklis Edvīns Zakovics un Komunikācijas daļas 
vadītājs Tomass Kotovičs; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāti – rektore Irina Pilvere un Meža 
fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis; Jelgavas pil-
sētas domi – izpilddirektore Irēna Škutāne; Latvi-
jas pašvaldības – Latvijas Pašvaldību izpilddirekto-
ru asociācijas Valdes locekļi (Sergejs Jakovļevs pat 

speciāli atbrauca no Ludzas!), pārstāves no Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS), kā arī citi meža draugi. 
11. maijā visi uz laiku kļuva par racējiem, saitētā-
jiem un laistītājiem.

Pāraugušo baltalkšņu vietā klajumā tika iestādī-
ti Latvijā reti sastopamie dižskābarži un ozoli, kas 
raksturīgi Langervaldes senajam mežam.

Daina Oliņa,
Žurnāla “LOGS” redaktores vietniece

Latvijas Pašvaldību savienībā viesojas 
delegācija no Hebejas (Ķīnā)

13. maijā LPS viesojās delegācija no Hebejas provin-
ces (Ķīnā), kuras sastāvā bija vadošo Ķīnas Tautas 
Republikas (ĶTR) tūrisma asociāciju vadītāji. Sanāk-
smē tika pārrunātas Latvijas un Ķīnas savstarpējā 
tūrisma veicināšanas iespējas, tāpēc tajā piedalījās 
arī uzņēmuma “Baltic Travel Group” pārstāvji.

Hebejas delegācijas vizītes mērķis bija pārrunāt 
sadarbības veicināšanu starp ĶTR un 16 Centrāl
eiropas un Austrumeiropas valstīm, strādājot pie 
21. gadsimta “zīda ceļa” izveides, veicināt abu val-
stu pašvaldību sadarbību, kā arī plānot pasākumus 
uzņēmējdarbības saišu stiprināšanai. “Tādēļ jau jū-
nijā Hebejā notiks 3. pašvaldību līderu sanāksme, 

kurā aicinātas piedalīties arī Latvijas pašvaldības 
un uzņēmēji. Šajā lielajā starptautiskajā pasāku-
mā liels akcents būs arī uz tūrismu un ražošanu,” 
tikšanās laikā uzsvēra Hebejas provinces pārvaldes 
Mārketinga nodaļas vecākais speciālists Tiaņs Pens 
(Tian Peng). 

T. Pens izteica cerību, ka uz starptautisko sanāksmi 
Hebejā ieradīsies tūrisma organizāciju pārstāvji, ce-
ļojumu aģentūras, uzņēmēji un pašvaldību pārstāv-
ji no Latvijas, kuriem būs iespēja ne tikai nodibināt 
tūrisma kontaktus, bet arī pārrunāt savstarpējās 
uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību starp paš-
valdībām.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos



Noraida ieceri reģistrēt laulību pie 
zvērināta notāra

Pagājušajā nedēļā Saeima ar pārliecinošu balsu 
vairākumu noraidīja likumprojektu paketi (grozīju-
mi Notariāta likumā, grozījumi Civillikumā un gro-
zījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā), kas 
paredzēja, ka laulību turpmāk varētu reģistrēt arī 
pie zvērināta notāra (līdztekus pašvaldību dzimtsa-
rakstu nodaļām un garīdzniekiem).

Ņemot vērā pašvaldību paustos viedokļus, LPS šo 
likumprojektu neatbalstīja visā tā virzības gaitā, 
LPS arī nosūtīja Saeimas frakcijām vēstuli ar argu-
mentiem (juridiskiem, finansiāliem, ētiskiem) un 
aicinājumu nenodot tiesības laulāt vēl arī zvērinā-
tiem notāriem.

 

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos
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Brokastis mēdz būt dažādas – steidzīgas, 
vēlas, neapēstas –, bet var būt arī ZAĻAS

13. maijā piedalījos “zaļajās” brokastīs, ko Kalncie-
ma kvartālā organizēja “Latvijas zaļais punkts”. Ci-
tāda formāta diskusija par atkritumu jautājumiem, 
dažāda pieredze, redzējumi, citādi skatpunkti. 
Gana interesanti!

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) pārstāvis Jānis Butkevičs klātesošos iepa-
zīstināja ar aprites ekonomikas bubuli pasaulē. 
“Zaļās” ekonomikas attīstības virzienus ieskicēja 
bankas “Citadele” ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Sa-
vukārt uzņēmuma “Smiltenes piens” pārstāve Ilze 

Bogdanova atklāja patiesību par to, cik viegli uzņē-
mumam būt patiesi “zaļam”.

Kurš tad ir zaļākais zīmols Latvijā – tas bija Andra 
Rubīna ziņā. Šķirot ir grūti – patiesība vai mīts, to 
no savas personīgās pieredzes palīdzēja noskaidrot 
AS “Latvijas zaļais punkts” direktors Kaspars Zaku-
lis.

Ceru, ka drīz saņemšu prezentācijas, kas bija gana 
interesantas, un ar tām varēsim padalīties LPS in-
terneta vietnē www.lps.lv. Informācija sekos.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā

No 10. līdz 13. maijam notika 
LPS un Norvēģijas Vietējo un 
reģionālo varas iestāžu asoci-
ācijas KS organizēta pieredzes 
apmaiņas vizīte Norvēģijā par 

patvēruma meklētāju pārvietošanas, uzņemšanas 
un sociālekonomiskās iekļaušanas risinājumiem. 
Delegācijas sastāvā bija LPS padomnieki Aino Sal-
miņš, Ināra Dundure un Ligita Pudža, Ropažu no-

vada pašvaldības administrācijas vadītāja Signe 
Grūbe un Multifunkcionālā centra vadītāja Daiga 
Jokste, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Pa-
tvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītājs 
Pēteris Grūbe un Iekšlietu ministrijas Nozares poli-
tikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas ve-
cākais referents Sandis Barks.

Delegācija guva vērtīgu informāciju un daudz-
pusīgu pieredzi, tiekoties ar Norvēģijas Tieslietu 
ministrijas, Integrācijas direktorāta, nevalstisko 

http://www.lps.lv


organizāciju asociācijas Frivillighet, izglītības kvali-
tātes nodrošināšanas aģentūras NOKUT un KS pār-
stāvjiem, kā arī apmeklējot Jēvīkas (Gjøvik) pašval-
dību. Jēvīkā Latvijas pārstāvjiem bija iespēja tikties 
ar Norvēģijas Nodarbinātības un labklājības pārval-
des NAV pārstāvjiem, apmeklēt nepilngadīgo bēgļu 
centru, patvēruma meklētāju uzņemšanas centru 

un pilsētas brīvprātīgo organizāciju centru.

Vizīte notika ar Norvēģijas finanšu instrumenta 
Divpusējās sadarbības fonda atbalstu.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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Aptauja par vietējo ģeodēzisko tīklu: 
pirmie rezultāti

16. martā LPS izsūtīja visām pašvaldībām (bet pa 
atšķirīgām grupām atsevišķi) aptaujas anketu par 
vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu. Pamatojoties 
uz saņemtajām atbildēm, tika izstrādāts priekšli-
kums Aizsardzības ministrijai problēmu risināša-
nai.

Sevišķa pateicība Alūksnes, Cēsu, Dundagas, Ik-

šķiles, Kuldīgas, Līgatnes, Raunas, Rēzeknes un Si-
guldas novada pašvaldībām un Jelgavas, Jūrmalas, 
Rēzeknes un Rīgas pilsētas pašvaldībām par detali-
zētu problēmu aprakstu.

Mūsu priekšlikumus šobrīd apsver arī Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūras speciālisti. Par 
turpmāko ziņosim.

Jānis Piešiņš,
LPS padomnieks reģionālās attīstības jautājumos



Seminārs “Publiskās–privātās partnerības 
(PPP) veicināšana izglītības, mājokļu un 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
jomā” ar Lielbritānijas ekspertu 
“Caledonian Economics” līdzdalību

Seminārs notiks 17. maijā plkst. 9.30–12.30 LPS 
mītnē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Lielbritānijas uzņēmumam “Caledonian Economics” 
(CalEc) ir ievērojama pieredze infrastruktūras PPP 
projektu attīstības jomā. Uzņēmums ir sevi pierādījis 
par augstas klases ekspertu stratēģiskās plānošanas 
un finanšu konsultācijas jomā PPP projektos.

CalEc eksperti ir snieguši konsultācijas Skotijas val-
dībai un tās daudzām valsts aģentūrām, tāpat sa-
darbība ir izveidojusies ar Pasaules Banku, Jaunzē-
landes valdību un Turcijas Veselības ministriju.

CalEc ekspertiem ir pieredze šādos PPP projektu iz-
strādes posmos:

• PPP valsts politikas izstrāde;

• tehnisku vadlīniju izstrāde atsevišķiem sektoriem; 

• izglītības nekustamā un intelektuālā īpašuma at-
tīstība;

• ieguldījumam atbilstošās vērtības metodoloģi-
jas izstrāde un testēšana;

• biznesa scenāriju attīstība publiskās infrastruk-
tūras attīstības projektiem;

• projektu finanšu piedāvājumu strukturēšana, 
ietverot riska pārdali;

• publiskā iepirkuma nolikuma un tehnisku speci-
fikāciju izstrāde;

• atbalsts iepirkuma organizēšanā (sarunu proce-
dūra, konkursa dialogs utt.), iepirkuma rezultātu 
izvērtēšana, privātā partnera un banku step-in 
right līgumu sarunu veikšana un līguma projek-
tu gala varianta izstrāde;

• PPP projekta uzraudzības posma izstrāde un ap-
mācības publiskā partnera pārstāvjiem;

• OPEC refinansēšanas un pārstrukturēšana dar-
bības.

Vēršam uzmanību, ka LPS nodrošinās semināra 
translāciju video režīmā saitē http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/tiesraide/.

 
Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 17. maijā plkst. 13 LPS mītnē Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē. Sēdē tiks skatīts jau-
tājums par internātskolu turpmāko darbību. Sēdē 
izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi varēs 
noskatīties LPS komiteju portālā.

Lai pieslēgtos komiteju portālam, jārīkojas šādi:

- pārlūkprogrammā (ieteicams lietot “Internet 
Explorer”) 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 no-
sūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms paredzētās sēdes sākuma);

 kad atveras portāls, izvēlieties sadaļu “Manas sē-
des”;

 izvēlieties aktīvo sēdi ar komitejas nosaukumu.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv


Diskusija par 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa projekta iesnieguma veidlapu un 
projekta rādītāju uzskaiti

LPS aicina uz diskusiju par 3.3.1. specifiskā atbal-
sta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai speciali-
zācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzī-
bām” projekta iesnieguma veidlapu (ar pieliku-
miem) un projekta rādītāju uzskaiti. 

LPS diskusija notiks 19. maijā plkst. 10–13 LPS mīt-
nē Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē, sadarbībā ar 
VARAM un CFLA ekspertiem. Pašvaldības tiek lūg-
tas atsūtīt savus jautājumus (iebildumus, komen-
tārus saistībā ar šo aktivitāti) līdz 18. maija plkst. 12.

Diskusijas darba kārtība:

1. VARAM:

a. par SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. izvirzītajām 
prasībām, kas jāņem vērā potenciālajiem fi-
nansējuma saņēmējiem, strādājot pie pietei-
kuma;

b. atbildes uz LPS un pašvaldību jautājumiem.

2. CFLA:

a. par pieteikuma anketu un CFLA projektu vēr-
tēšanas noteikumiem;

b. atbildes uz pašvaldību jautājumiem.

Diskusija tiks translēta tiešraidē.

Andra Feldmane, 
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos
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LPS Valdes sēde

Sēde notiks 19. maijā plkst. 18.00 viesnīcā “Līva” 
Liepājā, Lielajā ielā 11.

Darba kārtība:

1. Par LPS 27. kongresa dokumentu projektiem 
(ziņo: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Par LPS priekšsēža A. Jaunsleiņa ziņojuma tē-
zēm.

3. Par kongresa darba komisiju sastāvu:

3.1. Balsu skaitīšanas komisija; 

3.2. Mandātu komisija; 

3.3. Redakcijas komisija.

LPS Tehnisko problēmu komitejas 
Informātikas jautājumu apakškomitejas 
sēde

Sēde notiks 24. maijā plkst. 10 Ādažu novada do-
mes sēžu zālē Ādažos, Gaujas ielā 33A.

Darba kārtībā:

1. Būvniecības informācijas sistēma: Ādažu nova-
da pieredze un sistēmas attīstības plāni (Ādažu 
novada domes pārstāvji un Andriāns Jankovskis, 
EM Administratīvā departamenta Būvniecības 
informācijas sistēmas projekta nodaļas vadī-
tājs).

2. Ādažu novada domes pieredze TAPIS un ĢIS 
izmantošanā (Ādažu novada domes pārstāv-
ji).

Tiks apspriesti ar IT saistīti jautājumi, kā arī būs 
iespēja uzklausīt Ādažu labās pieredzes stāstus. 
Aiciniet uz sanāksmi arī savus kolēģus, atbilstošās 
jomas speciālistus!

Tā kā tā ir izbraukuma sēde un tiešraides nodro-
šinājuma nebūs, tad lūdzam reģistrēties uz sēdi, 
aizpildot nelielu pieteikuma anketu LPS mājaslapas 
sadaļā “Semināri un video – reģistrācijas” vai se-
kojot šai saitei http://www.lps.lv/lv/seminariun
video/registracijas.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/registracijas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/registracijas


Sēdes darba kārtībā iespējami papildinājumi un la-
bojumi. Jaunākā sēdes darba kārtība publicēta 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 no-
sūtīti epastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv);

- kad atveras portāls, izvēlieties sadaļu “Manas 
sēdes”;

- izvēlieties aktīvo sēdi ar komitejas nosaukumu.
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Aktuālākos jaunumus par LPS komiteju sēdēm, sanāksmēm un citiem notikumiem varat atrast interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā Kalendārs.

“Sezam, atveries” jeb Pareizā atslēga 
decentralizācijas durvīm

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs Andris 
Jaunsleinis 12. maijā piedalījās Reģionu komitejas 
Austrumu partnerības reģionālo un vietējo pašval-
dību konferences (CORLEAP) sanāksmē Briselē (Beļ-
ģijā), kur pauda viedokli par decentralizācijas lomu 
Austrumu partnerības valstu pašvaldību attīstībā.

CORLEAP rīkotajā konferencē “Fiskālā decentralizā-
cija: nosacījumi veiksmei” A. Jaunsleinis uzsvēra, ka 

demokrātijas priekšnoteikums ir iedzīvotāju vēlme 
uzņemties atbildību un dzīvot demokrātiskā valstī. 
“Neatkarības pirmsākumos, kad centrālā vara bija 
vāja, Latvijas pašvaldības no valsts pārņēma vai-
rākas funkcijas. Decentralizācija var atrisināt visus 
jautājumus, bet jāsaprot arī, ka decentralizācijā 
mēs atdodam ne tikai naudu, bet arī uzticību,” uz-
svēra Latvijas delegācijas vadītājs. Viņš arī aicināja 
partnervalstis ieklausīties Eiropas Savienības dalīb-
valstu pašvaldību pieredzē decentralizācijas jomā, 
to pielāgojot savām vajadzībām, nevis tiešā veidā 
pārņemot.

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ

http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://www.lps.lv
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Konferencē Ukrainas, Polijas un Dānijas vietējo un 
reģionālo pašvaldību politiķi un pārstāvji dalījās 
pieredzē par paveikto decentralizācijas jomā un 
veidiem, kā vietējās un reģionālās pašvaldības no-

drošina kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Seminārs “Risinājumi migrācijas krīzei ES 
un cīņa ar terorismu – kā tas attiecas uz 
Latviju?”

13. jūnijā plkst. 10.00 notiks seminārs “Risinājumi 
migrācijas krīzei ES un cīņa ar terorismu – kā tas 
attiecas uz Latviju?”, ko rīko Eiropas Parlamenta 
Informācijas birojs sadarbībā ar LPS. Pasākums pa-
redzēts pašvaldību politiķiem, sociālās jomas un in-
tegrācijas speciālistiem un citiem darbiniekiem, kas 
strādā ar sabiedrību. Seminārā par migrācijas un te-
rorisma problemātiku diskutēs divu vadošo Eiropas 

Parlamenta politisko grupu Latvijas deputāti, pasā-
kumā dalību apstiprinājis Iekšlietu ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks Dmitrijs Trofimovs, kurš dalīsies 
ar Latvijas pieredzes stāstu par bēgļu uzņemšanu.

Pieteikšanās semināram – līdz 2. jūnijam, rakstot 
epriga@europarl.europa.eu vai zvanot pa tālr. 
26800929.

Ir iespējas kompensēt ceļa izdevumus, lūdzam sa-
zināties pa tālr. 26800929.

Dienas kārtība 1. pielikumā.

Par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes programmu

18. aprīlī attīstības finanšu institūcija “ALTUM” ir uz-
sākusi klientu konsultēšanu par Daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas 
programmas (DME programma) atbalsta saņem-
šanas nosacījumiem un ieviešanu. Programmas 
mērķis – veicināt energoefektivitāti, viedu energo-
vadību un atjaunojamo energoresursu izmantoša-
nu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa 
un labuma guvēji šajā programmā ir daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašnieki.

“ALTUM” konsultācijas par vispārīgiem program-
mas jautājumiem sniedz visā Latvijā – 9 reģionāla-
jos centros un 15 konsultāciju birojos. Lai pieteik-
tos uz konsultāciju, lūdzam sazināties ar tuvāko 
ALTUM klientu apkalpošanas vietu. Darbu ir uzsā-
cis arī “ALTUM” Energoefektivitātes kompetences 
centrs, kas konsultē par tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanu un citiem ar ēku energoefektivitā-

ti saistītiem jautājumiem. Ar Energoefektivitātes 
kompetences centru var sazināties epastā: kom-
petences.centrs@altum.lv.

DME programma paredz daudzpusīgu atbalstu: 
bezmaksas konsultācijas, grantu (neatmaksājams 
finansiālais atbalsts), aizdevumu garantiju, kā arī 
iespēju piesaistīt “ALTUM” aizdevumu projekta īs-
tenošanai.

Saskaņā ar programmas noteikumiem DME pro
grammas projektu finansējuma avots ir grants un 
aizdevums. DME projekta finansēšanai primāri 
paredzēts izmantot aizdevumu kādā no komerc-
bankām, ar kuru “ALTUM” ir noslēgts sadarbības 
līgums par DME projektu finansēšanu. Pieteikumu 
aizdevuma saņemšanai komercbankā vai citam fi-
nansētājam iesniedz pēc “ALTUM” atzinuma par 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
tehnisko dokumentāciju saņemšanas un pēc pakal-
pojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūras 
veikšanas.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:epriga@europarl.europa.eu
http://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/
mailto:kompetences.centrs@altum.lv
mailto:kompetences.centrs@altum.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_18_p1.pdf
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Programmas atbalsta pieteikumu pieņemšanu 
granta piešķiršanai “ALTUM” plāno uzsākt jūlijā, 
taču jau 18. aprīlī “ALTUM” ir uzsākusi pieņemt Pie-
teikumus dalībai programmā un atzinuma saņem-
šanai, kā arī izvērtēt piegādātāju atlases procedūru.

“ALTUM” sniedz atzinumu par:

•	 projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību 
programmai;

•	 piešķiramā granta maksimālo procentuālo ap-
mēru atbilstoši plānotajam energopatēriņam;

•	  grantam, aizdevumam un garantijai atbilstoša 
valsts atbalsta (de minimis) apmēru.

“ALTUM” atzinuma saņemšana un piegādātāju 
atlases procedūras veikšana ir obligāts priekšno-
teikums pirms programmas atbalsta pieteikuma 
grantam un aizdevuma pieteikuma iesniegšanas.

Lai sekmīgāk apgūtu energoefektivitātes pasāku-
miem pieejamo finansējumu, aicinām savlaicīgi ie-
sniegt pieteikumu dalībai programmā un atzinuma 
saņemšanai un saņemt “ALTUM” atzinumu.

Informējam, ka pieteikuma veidlapas un papildu 
informācija par DME programmu pieejama “AL-
TUM” mājaslapā www.altum.lv, sadaļā “Energo-
efektivitāte”.

Nevalstiskās organizācijas aicinātas 
pieteikties dalībai Saeimas un NVO 
10. forumā

Nevalstisko organizāciju pārstāvji aicināti pieteik-
ties dalībai Saeimas un nevalstisko organizāciju 
(NVO) forumā, kas šogad norisināsies jau desmito 
gadu un notiks 10. jūnijā Saeimā.

Saeimas un NVO forumu atklās Saeimas priekšsē-
dētāja Ināra Mūrniece un Latvijas Pilsoniskās ali-
anses direktore Rasma Pīpiķe. Forums notiks trīs 
paralēlās darba sesijās. Pirmā sesija būs veltīta 
drošības jautājumiem. Ņemot vērā, ka mūsdie-
nās civiliedzīvotāji aizvien biežāk kļūst par mērķi 
draudu īstenošanai dažādās ģeopolitiskajās inte-
resēs, ir svarīgi Latvijas iedzīvotājus, pilsonisko 
sabiedrību sagatavot iespējamām provokācijām 
un informēt, kā adekvāti reaģēt uz tām, ievērojot 
normatīvo regulējumu un demokrātijas principus. 
Drošības jautājumu sesiju vadīs Saeimas Nacio-
nālās drošības komisijas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa un Latvijas Pilsoniskās alianses direktore 
Rasma Pīpiķe.

Otrajā foruma sesijā dalībnieki diskutēs par labu 
pārvaldību – publiskās pārvaldes un sabiedrības 
sadarbību, kā arī lobisma regulējuma problemāti-
ku. Labas pārvaldības sesiju vadīs Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs 
Sergejs Dolgopolovs un sabiedrības par atklātību 
“Delna” jurists Gundars Jankovs.

Foruma trešā paralēlā sesija būs veltīta jaunie-
šiem, NVO un izglītības nākotnei Latvijā. Tās da-
lībnieki runās par kompetencēs balstīta vispārīgās 
izglītības satura ieviešanas gaitu un šīs reformas 
ieguvumiem. Klātesošie diskutēs, kā panākt, lai 
jaunieši tieši izglītības iestādēs kļūtu par pilsonis-
ki aktīviem iedzīvotājiem, un kā neformālās izglītī-
bas pamatprincipus, piemēram, brīvprātīgo darbu, 
integrēt mācību procesā. Jaunatnes jomas sesiju 
vadīs Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komi-
sijas priekšsēdētāja Ilze Viņķele un Latvijas Jaunat-
nes padomes prezidents Emīls Anškens.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/24767nevalstiskasorga-
nizacijasaicinataspieteiktiesdalibaisaeimasun
nvo10foruma.

http://www.altum.lv
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24767-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24767-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24767-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24767-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
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Latgalē notiks seminārs par 
Energoefektivitātes likumu un tā ietekmi 
uz pašvaldībām

Šā gada aprīlī un maijā četros Latvijas reģionos – 
Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē – Ekonomi-
kas ministrija organizē seminārus par jauno Energo-
efektivitātes likumu un tā ietekmi uz pašvaldībām. 
Semināros sniegsim informāciju un atbildes uz jau-
tājumiem par jauno Energoefektivitātes likumu, kā 
arī tālākajiem soļiem tajā ietverto normu ievieša-
nā. Kā zināms, 29. martā stājās spēkā jaunais Ener-
goefektivitātes likums, kas pašvaldībām paredz gan 
jaunas iespējas, gan pienākumus energoefektivitā-
tes jomā. Īpaša loma darbā ar enerģijas patērētā-

jiem ir paredzēta siltumapgādes uzņēmumiem.

Tāpat seminārā iepazīstināsim ar pētījuma par si-
tuāciju pašvaldību siltumapgādē galvenajiem seci-
nājumiem, kā arī pašvaldībām tiks sniegti ieteikumi 
par dažādiem energoplānošanas un energopārval-
dības praktiskās ieviešanas jautājumiem.

Semināros aicinām piedalīties pašvaldību attīstības 
plānotājus, energopārvaldniekus, kā arī siltumap-
gādes uzņēmumu pārstāvjus un citus interesentus.

Plašāka informācija: https://www.em.gov.lv/lv/
jaunumi/9857latgalenotiksseminarsparener-
goefektivitateslikumuuntaietekmiuzpasvaldi-
bam.

Ārlietu ministrija izsludina granta projektu 
konkursu attīstības sadarbības projektiem

13. maijā Ārlietu ministrija izsludinājusi granta pro-
jektu konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības pro-
jektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējval-
stīs” Eiropas Savienības Austrumu partnerības val-
stīs Gruzijā, Moldovā, Ukrainā, kā arī Centrālāzijas 
valstīs Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā.

Saskaņā ar 18. aprīlī Ministru kabinetā apstiprināto 
Attīstības sadarbības politikas plānu 2016. gadam 
granta projektu konkursam attīstības sadarbības 
projektu īstenošanai noteiktajās saņēmējvalstīs 
paredzēts finansējums 231 000 eiro.

Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9. pan-
ta 5. daļu granta projektu konkursā var pieteikties 
un grantu saņemt tiešās un pastarpinātās valsts 
pārvaldes iestādes, pašvaldības, citas valsts iestā-
des, kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti un 
arodbiedrības. Grantu nevar saņemt politiskās par-
tijas un to apvienības.

Projekti ir iesniedzami līdz 2016. gada 10. jūnija 
plkst. 17.

Plašāka informācija: http://www.mfa.gov.lv/arpo-
litika/attistibassadarbiba/grantaprojektukon-
kurss2016.

Par plāna projektu “Plāns pasākumu program-
mai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.–
2020. gadā”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtī-
ba, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašval-
dības izdevumus par nepilngadīgas personas bez 
pavadības izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai 
audžuģimenē”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vie-
tām”, 4. pielikums.

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

LPS NESASKAŅO

https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/9857-latgale-notiks-seminars-par-energoefektivitates-likumu-un-ta-ietekmi-uz-pasvaldibam
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/9857-latgale-notiks-seminars-par-energoefektivitates-likumu-un-ta-ietekmi-uz-pasvaldibam
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/9857-latgale-notiks-seminars-par-energoefektivitates-likumu-un-ta-ietekmi-uz-pasvaldibam
https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/9857-latgale-notiks-seminars-par-energoefektivitates-likumu-un-ta-ietekmi-uz-pasvaldibam
http://likumi.lv/doc.php?id=175254
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/granta-projektu-konkurss-2016
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/granta-projektu-konkurss-2016
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/granta-projektu-konkurss-2016
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_18_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_18_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_18_p4.pdf


VSS441 – Likumprojekts “Grozījumi Konkurences 
likumā”

VSS412 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 “Par 
biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām 
vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekusta-
mā īpašuma nodokli””

VSS414 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Valsts civi-
lās aizsardzības plānā”

VSS430 – Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Pēt-
niecības telpas ceļveža 2016.2020.gadam īsteno-
šanu Latvijā”

VSS432 – Likumprojekts “Grozījumi Ģerboņu liku-
mā”

VSS431 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos 
Nr.1002 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis””

VSS420 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 
5.2.1.1.pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas 
sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi”

VSS421 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 
5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināša-
na” īstenošanas noteikumi”

ŠONEDĒĻ

Siguldā romantiskais un reibinošais ievu 
ziedēšanas laiks

 
Foto: Ginta Zīverte

Pagājušonedēļ Siguldā sākušas ziedēt ievas, kas tu-
vāko divu nedēļu garumā Gaujas senieleju piepil-
dīs ar reibinoši rūgto ievziedu smaržu un lakstīgalu 
skanīgajiem treļļiem. Šis ir piemērotākais brīdis ne-
steidzīgām pastaigām plaukstošajā Gaujas senie-
lejā, kad kuplās koku lapotnes vēl nav paspējušas 
aizsegt iespaidīgākās senielejas skatu vietas.
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388986
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388924
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388937
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388978
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388965
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388966
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388966


Herberta diena Ventspils novada Zlēkās

17. maijā Zlēkās, Herberta Dorbes dzimtajās mājās 
“Zušos”, notiks tikšanās ar Ventspils dzejnieci Daci 
Frīdenbergu.

Kopš 2006. gada rakstnieka Herberta Dorbes mu-
zeja “Senču putekļi” vadītāja Inese Aide, sadarbo-
joties ar Zlēku bibliotēku, kultūras namu un Zlēku 
pamatskolu, 17. maijā, kad vārdadienu svin Her-
berti, aicina pulcēties H. Dorbes dzimto māju vie-

tā – Zlēku “Zušos”. Pie lielās liepas, kas vēl zaļo un 
liecina par dzīvojamās mājas vietu, notiek īss dze-
jas brīdis – kāds no Ventspils literātiem lasa savus 
darbus, savukārt skolēni ir sagatavojuši Herberta 
Dorbes bērnu dzejas lasījumus.

Herberta diena “Zušos” būs arī citugad, bet šogad 
tā ir īpaša, jo pēdējo reizi tajā piedalās Zlēku pa-
matskolas audzēkņi. Maija beigās Zlēku pamatsko-
lā, kas ir vecākā skola Kurzemē, zvans uz stundu ai-
cinās pēdējo reizi – rudenī skola tiks slēgta.
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Muzeju svētku nedēļa

No 18. līdz 22. maijam daudzviet Latvijā notiks mu-
zeju svētki, arī Latvijas Dabas muzejā (Rīgā, K. Ba-
rona ielā 4), kur tos atzīmēs ar Muzeju dienu un 
Grīņu dabas rezervāta fotoizstādes “Caur uguni un 

ūdeni” atklāšanu 18. maijā un ar iemīļoto Muzeju 
nakti 21. maijā.

21. maija vakarā tradicionālās starptautiskās akci-
jas “Muzeju nakts” laikā viesus gaidīs 146 muzeji, 
kā arī 27 cita profila institūcijas visā Latvijā. Šāgada 
akcijas devīze – “Durvis”.



13

XIX Gaujas plostnieku svētki Strenčos

XIX Gaujas plostnieku svētki Strenčos noritēs ar de-
vīzi “Cauri laikiem” un tiks ieskandināti 18. maijā 
pie Spicu tilta ar plosta siešanas skolu jaunajiem 
plostniekiem, makšķerēšanas sacensībām, “sal-
došanos” bērniem un “alošanos” pieaugušajiem, 
plostnieku zupas un putras vārīšanu un degustē-
šanu, plosta pušķošanu Plosta ceļam un kopīgu sa-
dziedāšanos un sadancošanos.

19. un 20. maijā plosta ekspedīcija dosies lejup 
pa Gauju. 20. maijā Strenčos ieradīsies vikingi no 
rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas 
grupas “Senzeme” un būvēs apmetni Gaujas kras-
tā.

21. maijā Gaujā notiks Strenču airēšanas maratons 
“Plosta ceļš 2016”. Plkst. 11 tiks sagaidīts plosts ar 
plostniekiem, notiks svētku atklāšana, plostnieku 
godināšana un koncerts. Vakarā Strenču brīvdabas 
estrādē paredzēts krāšņs koncertuzvedums “Kar-
mena”, bet pēc tā – mūzikas un gaismu spēles “At-
spulgi ūdenī”. Svētki izskanēs ar zaļumballi.

Saldus pilsētas svētki

Šogad, atzīmējot Saldus pilsētas 160. dzimšanas 
dienu, ikviens aicināts uz svētkiem “Saldum – 160”, 
kas ar krāšņu un bagātu programmu svētku apmek-
lētājus iepriecinās no 18. līdz 22. maijam. Svētku 
svinības savīsies ar Muzeju nakts norisēm un ar 
XXXII Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivālu 
“Pulkā eimu, pulkā teku”.

Jau 18., 19. un 20. maijā Saldus Mūzikas un māk
slas skolu akustiskajā koncertzālē svētku nedēļa 
tiks ieskandināta ar pašu saldenieku koncertiem. 
20. maijā plkst. 22 O. Kalpaka laukumā paredzēts 
nebijis un grandiozs notikums – multimediāls 
ūdens un gaismu priekšnesums.

21. maijā svētku apmeklētājus priecēs amatier-
mākslas kolektīvu priekšnesumi, svētku gājiens, pa-
gastu sveicieni, lidmodeļu paraugdemonstrējumi, 
sportiskas un radošas nodarbes. Saldus ielas pierī-
binās motociklu un iespaidīgo amerikāņu auto klu-
ba spēkratu parāde. Svētku noslēgumā paredzēts 
lielkoncerts ar Ulda Marhilēviča, Saldus novada 
koru un dejotāju, kā arī solistu – Aijas Andrejevas, 
Antras Stafeckas, Ivo Fomina un Mika Dukura – pie-
dalīšanos. Vakara turpinājumā klātesošos ieprieci-
nās iespaidīgais apvienības “Pulsa efekts” ritma un 
uguns šovs, grupas “Astro’n’out” koncerts un jes-
tra balle kopā ar grupu “Zvaigžņu lietus”. Par godu 
pilsētas apaļajam gadskaitlim plkst. 23:30 debesis 
rotās krāšņs un krāsains svētku salūts.
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Svētki Vērgalē un Pāvilostā

20. maijā Pāvilostas novada Vērgalē notiks novadu 
15. grāmatu svētki. Tajos būs gan grāmatu komerc-
izstāde un jaunāko grāmatu izloze, gan nopietnas 
diskusijas pieaugušajiem un pasākumi bērniem, 
gan radošās darbnīcas visiem, kā arī Antras Stafec-
kas un Ulda Marhilēviča muzikāls sveiciens “Tava 
sirds ir tavas mājas”.

Savukārt 21. maijā 137. dzimšanas dienu svinēs Pā-
vilosta. Rīts sāksies ar makšķerēšanas sacensībām 
“Cope Pāvilostā” un pilsētas muzikālo ieskandinā-
šanu, kam sekos rīta vingrošana “Pāvilosta – mos-
ties!”, svētku tirgus, radošās darbnīcas un sportis-
kas un mākslinieciskas aktivitātes. Īpašs solās būt 
minimaratons bērniem, riteņbraukšanas sacen-
sības pieaugušajiem un bērniem un orientēšanās 
“Iepazīsti Pāvilostu”, kā arī velo–moto–auto parā-
de. Protams, notiks arī svētku koncerts un balle.

Vidzemes uzņēmēju dienas Valmierā

20. un 21. maijā Valmieras Kultūras centrā notiks 
“Vidzemes uzņēmēju dienas”, kurās piedalīsies gan 
Vidzemes novadu amatnieki un aktīvākie uzņēmu-
mi, gan lielākie Latvijas uzņēmumi. Plaši pārstāvēts 
būs Vidzemes reģiona profesionālās izglītības sek-
tors. Ar devīzi “Vidzemes novadi Valmierā” Vidze-
mes novadi iepazīstinās ar savu uzņēmumu ražota-
jiem produktiem un pakalpojumiem un amatnieku 
izstrādājumiem. Uzņēmēju dienu jaunums būs īpa-
ša kultūras programma.

Sīkāka informācija: http://www.vidzemesizstade.lv.

Pirmais Reņģēdāju festivāls Salacgrīvā

21. maijā Salacgrīvā notiks pir-
mais Reņģēdāju festivāls. Tā ri-
tējums sadalīts darba stundās, 
kurās reņģēdāji veiks noteiktus 
uzdevumus – teiks runas, sa-
centīsies reņģu pavārmākslā, 
grilēs un kūpinās, vārīs un suti-
nās. Reņģu pavāru sacensībās 

aicināts piedalīties ikkatrs, tā būs viena no svarīgā-
kajām festivāla sastāvdaļām. Citā stundā reņģ ēdāji 
spēlēs kumēdiņus, citā mērosies spēkiem, nāka-
majā asinās prātu, vēl citā rādīs senās zvejnieku 
prasmes, plostos vai spodrinās vietējo dialektu lie-
līšanās sacensībās. Protams, notiks arī visuresošā 
maija reņģu, garšvielu, amatniecības rīku, kliņģeru 
un citāda andelēšanās.

To visu caurvīs novada pašdarbības kolektīvu un 

http://www.vidzemesizstade.lv
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viņu draugu dziedāšanas, dancošanas un muzicē-
šanas prasmes. Salacgrīvas Bocmaņa laukumā ma-
zajiem reņģēdājiem tiks piedāvāts Rakaru murdiņš, 
kur mazie varēs droši spēlēties, dziedāt, zīmēt un 

rakaroties, kamēr lielie kārtos lielās lietas.

Puspiecos pēc pusdienas sāksies reņģēdāju kon-
certs, bet vakarā būs reņģēdāju zaļumballe.

“Vidzemes suns” Zilākalnā

21. maijā Kocēnu novada Zilākalna pagastā jau 
piekto reizi notiks nu jau par tradīciju kļuvušie 

sporta svētki suņu saimniekiem un suņiem “Vidze-
mes suns 2016”. Pasākumā piedalīsies gan šķirnes, 
gan bezšķirnes suņi – tituliem, izmēram un vecu-
mam nav nozīmes.

Ventspils novadā svinēs Kūku balli un 
tirgosies

21. maijā Ventspils novada Popes kultūras namā 
pirmo reizi notiks Kūku balle. Šajā pasākumā pie-
dalīsies vietējās kūku cepējas, un viņu gardumus 
varēs arī degustēt, nosakot, kura torte ir visgaršī-
gākā. Kamēr balles apmeklētāji cienāsies ar kūkām, 
uzstāsies Ventspils Jaunrades nama vokālās grupas 
“Ķipari” un “Pipari” Maritas Kohas vadībā.

Savukārt Ventavā šajā dienā notiks pavasara gada-
tirgus, ko rīko Ventavas ideju pulciņš, kurā apvie-
nojušās uzņēmīgas un radošas sievietes. Pasākumu 
atklās ar Ventavas ideju pulciņa dalībnieces Daces 
ZīvartesDambes dzejas iestudējumu “Laimes lā-

cis”, ko izrādīt palīdzēs Vārves pagasta bērnu tau-
tisko deju kolektīvi, vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs, citi pašdarbnieki un entuziasti, pēc tam notiks 
ideju pulciņa darbu izsole. Šeit varēs iegādāties 
mājražotāju piedāvātos gardumus, amatnieku iz-
strādājumus, stādus, apģērbu, būs andele mandele 
jeb iespēja mainīties ar mantām, kas pašam liekas, 
bet citiem var noderēt. Pasākuma rīkotājas ir pa-
domājušas arī par jautrām izdarībām bērniem un 
pieaugušajiem, viņus aicinās iesaistīties radošajās 
darbnīcās un sporta spēlēs, iegriezt laimes ratu, sa-
censties cīsiņu ātrēšanā. Pēcpusdienā visus cienās 
ar zupu, pēc tam paredzēta sacensību uzvarētāju 
apbalvošana, loterijas izloze, iluzionista šovs, bet 
vakarā – zaļumballe.

Dagdā festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”

21. maijā Dagdā jau trešo reizi norisināsies starp-
tautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un mo-
des teātra festivāls “Apskauj mani, māmuliņa!”. Ar 
krāšņiem un speciāli šim pasākumam gatavotiem 
priekšnesumiem skatītājus priecēs Dagdas nova-
da izglītības iestāžu audzēkņi un kaimiņu novadu 
skolēni. Uz Dagdas pilsētas parka skatuves kāps 
dziedātāji, bundzinieču ansambļa “Ritms” un mo-
des teātra “Melanžs” dalībnieki no Dubrovnas, no 

Baltkrievijas Glibokajes rajona ieradīsies bērnu un 
jauniešu centra teātra modes kolektīvs “Alisa” un 
no Verhņadzvinskas rajona – kultūras nama deju 
studija “Žavoronki”, bet Lietuvu festivālā pārstāvēs 
Panevēžas Kultūras centra deju kopa “Grandinele” 
un Visaginas kultūras centra jauniešu tautas kapela 
“Samanučia”. Šogad dalībnieku pulkam pievieno-
sies arī Igaunija – Tallinas Franču skolas deju grupa 
“Leesikad”.

Pasākumā tiks godinātas un īpaši izceltas ģimenes, 
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kuras izvirzījušas novada izglītības iestādes. Tāpat 
notiks vizuālās mākslas konkursa “Muna tautys 
dzīsme kruosu volūdā” laureātu apbalvošana. Pasā-
kuma apmeklētāji varēs piedalīties radošajās darb-
nīcās un atrakcijās un satikt iemīļotu multfilmu va-

roņus. Festivāla laikā darbosies izstāde–pārdošana. 

Festivāls tiks ieskandināts jau piektdien, 20. maijā, 
Asūnē, kur uzstāsies Dagdas novada izglītības ie
stāžu skolēnu kolektīvi.

Festivāls “Augšdaugava 2016” Naujenes 
pagastā

22. maijā Daugavpils novada pašvaldība rīko Starp-
tautisko tautas mākslas festivālu “Augšdaugava 
2016”. Šogad tajā tiks akcentēta Augšdaugavas sim-
boliskā nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā.

Šāgada festivāla programmā paredzēts piemiņas 
brīdis Markovas kapsētā, atceroties kustību pret 
Daugavpils HES celtniecību. Īpašs notikums būs 
Slutišķu Dabas un kultūras studiju aplis skolu jau-
natnei, ko vadīs ievērojami Latvijas sabiedriskie un 
kultūras darbinieki.

Pasākuma apmeklētājus priecēs mākslinieka Igo-
ra Pliča lielformāta fotogrāfiju izstāde “Daugav’ 
abas malas...”, kas tiks eksponēta Slutišķu sādžas 
vidē. Būs iespēja publiski skatīties LTV filmu “Viens 
ciems. Visa Latvija. Slutišķi” un tikties ar filmas sce-
nārija autori Noru Ikstenu.

Festivāla programmā paredzēti vairāki koncerti. 
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Notiks arī plašs amatnieku produkcijas un lauku la-
bumu tirdziņš, tautas sporta sacensības, vides izglī-
tības aktivitātes un radošās darbnīcas.

Plašāka informācija – www.augsdaugava.lv, www.
daugavpilsnovads.lv.

Jaunnedēļ

“Ciemgaļu mežābeles performance 2016” 
Turlavā

26. maijā Kuldīgas novada Turlavas pagastā pie trīs-
simtgadīgā dižkoka – Ciemgaļu mežābeles – otro 
gadu pēc kārtas norisināsies plenērs radošā gaisot-
nē “Ciemgaļu mežābeles performance”. Pasākuma 
mērķis ir popularizēt brīnumkoku – Ciemgaļu mež
ābeli. Uz pasākumu aicināti Ciemgaļu mežābeles 
popularizētāji, dabas draugi un ikviens, kurš dzejo, 
glezno, komponē, ada, auž, izšuj, fotografē vai ir ci-
tādi radošs, lai iedvesmotos un radītu ko paliekošu 
par seno Ciemgaļu mežābeli, šobrīd ceturto dižāko 
ābeli Latvijā.

Mežābele īpaša ar to, ka lielais, sen atlūzušais zars ie-
sakņojies, zaļo un ražo. Pēdējos gados dižkoka vainags 
ir cietis un daiļums zudis, bet apbrīnojama ir Ciemgaļu 
mežābeles dzīvotgriba vairāk nekā 300 gadu garumā. 
Šo dabas brīnumu privātīpašumā iespējams apskatīt 
visiem interesentiem. Ciemgaļu mežābeles stumbra 
apkārtmērs ir 3,51 metrs, augstums – 11,5 metri.

Pasākuma laikā iecerēts jauki kopā pavadīt laiku, 
iepazīties, iestādīt no potzara audzētu trīsgadīgu 
mežābeles meitu, piedalīties radošā darbnīcā un 
izrādīt gada laikā tapušos radošos darbus.

Pasākumu rīko Turlavas pagasta bibliotēka, aicinot 
plenēram pieteikties līdz 24. maijam, bet uz pasā-
kumu līdzi ņemt plenēram vajadzīgo – ja nu mež
ābele jūs iedvesmo.

Liepājā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016”

27. un 28. maijā Liepājas Olimpiskajā centrā no-
tiks “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016”. Vairāk nekā 
150 dalībnieku no visas Kurzemes piedāvās infor-
mējošu un prieku raisošu pasākumu, ļaujot iepa-

zīties ar Kurzemes reģiona uzņēmējiem, klātienē 
apskatīt ražotāju produkciju un novērtēt vietējo 
pakalpojumu sniedzējus.

Sadarbībā ar laikrakstu “Dienas Bizness” norisi-
nāsies Biznesa iespēju forums, kurā tiks apskatīti 
vairāki aktuāli temati, piemēram, eksporta veicinā-
šana un plašās iespējas dažādās mērķa valstīs. Uz-
ņēmēji saņems noderīgu informāciju par uzņēmēj-
darbības attīstības iespējām gan Latvijā, gan ārpus 
tās robežām.

“Uzņēmēju dienās Kurzemē 2016” apmeklētājus 
priecēs arī kultūras programma, kurā varēs izbaudīt 
zīmola “Latvijas labums” aktivitātes, kā arī visa Kur-
zemes reģiona kolektīvu uzstāšanās. Neatņemama 
pasākuma sastāvdaļa būs “Latvijas labuma” degus-
tācijas, kā arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš.

http://www.augsdaugava.lv
http://www.daugavpilsnovads.lv
http://www.daugavpilsnovads.lv
http://www.liepaja.lv/upload/zinjas_new/ud_2016.jpg
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Grobiņas pilsētas svētki un vikingu 
festivāls “SEEBURG 2016”

Šogad 21. reizi grobiņnieki un pilsētas viesi svi-
nēs savus svētkus, un jau sesto reizi notiks nu jau 
starptautiska mēroga un kvalitātes vikingu festivāls 
“SEEBURG 2016”.

Tradicionāli svētki sāksies 27. maija vakarā ar svi-
nīgu svētku gājienu, kas būs krāšņa cepuru parāde. 
Gājiens noslēgsies Grobiņas pilskalnā, kur hercogs 
Jēkabs atklās svētkus. Pulksten 21:00 sāksies gru-
pas “Musiqq” akustikās programmas koncerts “Sil-

ta sirds”. Pēc koncerta svētku dalībnieki varēs pie-
dalīties nakts orientēšanās sacensībās. Piektdienas 
vakaru noslēgs “Svētku mielasts” pie “ICafe”.

28. maijā dzīvās vēstures festivālā “SEEBURG 2016” 
apmeklētāji sastaps kuršu vikingus, amatniekus, 
mājražotājus, daiļamata meistarus, folkloras kopas 
un mūzikas grupas. Plkst. 13:00 klāsies Valhallas 
galds – būs iespēja mieloties kopā ar vikingu kau-
jiniekiem. Visas dienas garumā Promenādē nori-
sināsies amatnieku tirgus un amatnieku prasmju 
demonstrējumi, būs ielu muzikantu priekšnesumi, 
nav piemirsts arī par sportiskām aktivitātēm. Sākot 
no plkst. 16, pilsētu ieskandinās novada dziedošo 
kolektīvu koncerts “Mēs – Grobiņai”. Tradicionāli 
321. gadadienas svinības noslēgsies ar lieluzvedu-
mu uz Grobiņas ūdenskrātuves pussalas “Pilskalna 
mistērijas”.

Svētdien, 29. maijā, sporta stadionā notiks tradi-
cionālā suņu izstāde un ekspertīze ringā, paraugde-
monstrējumi, suņu apmācība un sacensības. Plkst. 
16:00 ev. lut. baznīcā skanēs koncerts “Ar saknēm 
debesīs...”, kurā piedalīsies draudžu muzikālie ko-
lektīvi.

Kandavas novada svētki “Lustīga 
dzīvošana 2016”

27. maijā – Kandavas novada svētku pirmajā dienā 
“Reiz sensenos laikos” – Kandavas novada muzejā 
paredzēta zinātniskā konference “Saviesīga dzīve 
un izklaides hercoga Jēkaba laikā” un VakarĒšana 
krodziņā promenādē ar koncertprogrammu “Vasks 
un uguns”.

28. maijā – svēku otrajā dienā “Mirkļa burvība” – 
ieplānota plaša programma: Z. Piņķa piemiņas tur-
nīrs makšķerēšanā ar naglu un A. Oša kausa izcīņa 
spiningošanā, fotoorientēšanās ar uzdevumiem 
“Iezīmēts Kandavā”, gājiens “Kandavas novads dzī-
vo ar garšu!”, amatnieku saiets–tirgošanās, darbo-
šanās un amatu ierādīšana, svētku apsveikumi un 
uzrunas “Sveiks lai dzīvo!”, Kandavas novada skolu 
audzēkņu koncertprogramma “Raibā pasaka”, iz-
klaidējoša programma ģimenei “Pasaku valstība”, 
deju studija “Kaprīze”, tusiņš kopā ar grupu “Trans-
leiteris”, jautra erudīcijas spēle ar šova piesitienu 
“Gudrimeļu zvaigžņu brīdis”, koncertšovs “Raimonda 
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Paula zelta hitu vakars” un zaļumballe.

29. maijā – svētku trešajā dienā, kam nosaukums 
“Uz jaunām virsotnēm”, – paredzēts dievkalpojums 

Kandavas ev. luteriskajā baznīcā, radiovadāmo 
auto rallijs “Spied grīdā!”, Latvijas 2016. gada čem-
pionāts orientēšanās sprinta stafetē un III Kanda-
vas pīlīšu regate.

Alsungā “Suitu rausim svētki”

28. maijā vēl nebijuši svētki notiks Alsungā, pils 
pagalmā. Pasākuma īpašās viešņas un suitu raušu 
vērtētājas būs “Īstās latvju saimnieces” no TV šova. 
Pasākums sāksies ar amatnieku un mājražotāju tir-
gu un suitu rauša svētku svinīgo atklāšanu, kam se-
kos koncerts ar suitu sievu, suitu vīru, “Suitiņu” u.c. 
piedalīšanos, raušu gatavošanas meistarklase, da-
žādi konkursi, piemēram, raušu “žodziņu” gatavo-
šanas veiklība, “Smukais rausis” u.c. Tāpat paredzē-

ta tērpu pielaikošana un fotografēšanās Barbaras 
fon Šverinas buduārā Alsungas pilī, orientēšanās 
sacensības bērniem un jauniešiem “Aizbēgušajam 
rausim pa pēdām”, radošās seno rotaļlietu darb-
nīcas bērniem, aktīvajiem – izrādīšanās velobrau-
ciens, ne uz ātrumu, bet uz smukumu gan brau-
cējiem, gan rumakiem. Noslēgumā tiks godinātas 
labāko raušu saimnieces, un visi varēs priecāties 
svētku koncertā ar Alsungas dejojošiem un dziedo-
šiem pašdarbniekiem un “Burkānballē”.

Kuldīgas velofestivāls

Vēl var pieteikties lielākajam nekomerciālajam 
velofestivālam Latvijā, kas šogad Kuldīgā notiks 
28. maijā. Reģistrāciju iespējams veikt interneta 
vietnē www.velokuldiga.lv. Reģistrēties var gan die-
nas, gan nakts braucienam. Elektroniskā reģistrā-
cija būs aktīva līdz 25. maijam, kā arī dalībniekiem 
būs iespēja reģistrēties reģistrācijas teltīs pasāku-
ma dienā.

Velofestivāls norisināsies jau devīto gadu, lai po-
pularizētu aktīvu dzīvesveidu un “zaļo” domāšanu. 
Šogad paredzēti trīs dažādu garumu maršruti, kas 
vedīs pa Riežupes dabas parku, Ventas ieleju un 
Maņģenes mežiem. Maršrutu garumi ir 12, 25 un 
40 km. Notiks arī tradicionālais nakts brauciens, 
kura noslēgums norisināsies Pilsētas dārzā ar die-
nas brauciena videoreportāžu, nakts brauciena 

tiešraidi, spožāko brauciena dalībnieku parādi, 
nakts kino programmu un koncertu.

http://www.velokuldiga.lv
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“Nūjosim Āraišos” pieneņu ziedēšanas laikā!

28. maijā pieneņu ziedēšanas laikā Amatas nova-
dā notiks nūjošanas pārgājiens “Nūjosim Āraišos”. 
Pasākums sadarbībā ar Starptautisko nūjošanas fe-
derāciju notiks jau otro gadu. Arī šogad piedalīties 
aicināti visi – gan tie, kam ir iepriekšēja pieredze, 
gan tie, kam tādas nav, arī bērni. Dalībniekiem būs 
iespēja izvēlēties vienu no trim dažādas fiziskās 
sagatavotības distancēm – “Atpūtas apli” (5 km), 

“Veselības apli” (15 km) un “Izturības pārgājienu” 
(21 km), kas paredzēts profesionāliem nūjotājiem. 
Pirms došanās distancēs notiks apmācības, ko va-
dīs Starptautiskās nūjošanas federācijas valsts tre-
nere Linda Andrusa.

Atgriežoties Ezerpilī, nūjotājus gaidīs Āraišu vēj-
dzirnavu spēka putra, mūzika un omulīga atmo
sfēra. Bez maksas būs iespējams apmeklēt Āraišu 
arheoloģisko muzejparku.

Alūksnē tiksies vairāk nekā 2000 Vidzemes 
un Latgales kordziedātāju un pūtēju 
orķestru mūziķu

28. maijā Alūksnē, Livonijas ordeņa pils ieskauta-
jā Pilssalas estrādē, notiks Vidzemes un Latgales 
koru un pūtēju orķestru svētki “Uguns sirdī kur-
sies tev”, kuros piedalīsies vairāk nekā divi tūkstoši 
dalībnieku – dziedātāji un pūtēju orķestru mūziķi.

Kolektīvi Alūksnē ieradīsies jau no rīta un gatavo-
sies svētku koncertam Pilssalas estrādē. Pēcpusdie-
nā pūtēju orķestri ar savu skanējumu iepriecinās 
alūksniešus un pilsētas viesus, muzicējot dažādos 
pilsētas skvēros. Pulksten 17:30 svētku dalībnieki 
dosies gājienā no Dārza ielas uz Pilssalas estrādi, 
kur plkst. 18:00 notiks svētku koncerts. Tajā pieda-

līsies Latvijas jauktie kori un pūtēju orķestri, Lat-
vijas Nacionālās operas un baleta soliste Marlēna 
Keine, kompo-
nists Jānis Lū-
sēns (taustiņi), 
Jānis Lūsēns 
juniors (basģi-
tāra), Rihards 
Goba (ģitāra), 
Harijs Gūtmanis 
(sitamie instru-
menti). Kopkon-
certa mākslinie-
ciskie vadītāji ir 
Alūksnes, Gul-
benes un Balvu 
koru apriņķa 
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virsdiriģents Roberts Liepiņš, Vidzemes un Latgales 
pūtēju orķestru virsdiriģenti Egons Salmanis, Gun-
tis Kumačevs un Pēteris Vilks, koncerta režisore – 

Edīte Siļķēna. Svētku koncertu vadīs Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta solists aktieris Juris Jope. 
Pēc koncerta visi aicināti uz zaļumballi.

Ludzā “Latvju bērni danci vedīs”

28. maijā Ludzā pirmoreiz notiks tautas deju fes-
tivāls “Latvju bērni danci veda”. Uz to ieradīsies 
4769 dejotāji no visas Latvijas. Svētkos piedalī-
sies 253 kolektīvi no 32 novadiem un sešām mūsu 
valsts pilsētām. Plānoti ielu koncerti gan Ludzā, gan 
arī Kārsavā un Zilupē, grandiozs svētku gājiens no 
pilskalna līdz parka estrādei un plašs koncerts es-
trādē.

Saulkrastos notiks 3. Latvijas tūrisma 
informācijas tirgus

28. maijā Saulkrastos notiks 3. Latvijas tūrisma in-
formācijas tirgus, kurā piedalīsies Latvijas tūrisma 
informācijas centri kopā ar sava novada mājražotā-
jiem un amatniekiem. Līdztekus tirgum notiks tra-
dicionālais Saulkrastu vasaras sezonas atklāšanas 
pasākums “Ieripo Saulkrastu vasarā!”.

Tūrisma tirgus laikā tūrisma informācijas centri 
apmeklētājus varēs iepazīstināt ar savu novadu 
aktuālākajiem piedāvājumiem – apskates vietām, 
naktsmītnēm, ēdināšanu un citiem brīvdienu pie-
dāvājumiem, savukārt apmeklētājiem šis būs ērts 
vienotas informācijas iegūšanas veids.

Ikviens varēs baudīt dažādu novadu muzikālos 
priekšnesumus un piedalīties veloparādē “Re, kā 
nu rullējam no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kur-
zemes!”. Bērniem paredzētas jautras stafetes un 
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rotaļas. Būs iespēja iegādāties Latvijas amatnieku 
un mājražotāju produkciju, piedalīties degustācijās 

un baudīt noslēguma koncertu ar Latvijā populāru 
mākslinieku piedalīšanos.

Kuldīgas novada Turlavā – jau 15. Turlavas 
skrējiens

Svētdien, 29. maijā, Kuldīgas novada Turlavas pa-
gastā “Dižgaiļu parka” estrādē jau 15. reizi norisi-
nāsies Turlavas skrējiens, kurā piedalās sportisti no 
visas Latvijas.

Sacensības notiks astoņās vecuma grupās. Tau-
tas klases skrējējiem un nūjotājiem tiek piedāvāta 
1,2 km distance (viens aplis). Sacensību organizētā-
ji aicina arī pievērst uzmanību vizuālajam noformē-
jumam par tēmu “Jubilejas skrējiens”.

Ziņas sagatavojuši Diāna Vītola, Marlena Zvaigzne, Ieva Brūna, Ginta Gailīte, Zane Sproģe, Marita 
Kurčanova, Līga Bieziņa, Ilga Tiesnese, Eva Eglīte, Guna Malinovska, Ināra Mukāne, Sandra Brantevica, 

Rūta Grikmane, Valērijs Liepa, Jana Bergmane, Indra Paseka, Evita Aploka, Svetlana Rimša, Gita 
Memmēna un Džanita Freija

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS 27. KONGRESS

Latvijas augstākās amatpersonas 
apstiprinājušas dalību LPS 27. kongresā

20. maijā Liepājā no-
risināsies LPS 27. kon-
gress, kurā dalību ap-
stiprinājis arī Latvijas 
Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis, Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis, līdz ar to gaidāmas augsta 
līmeņa sarunas par valsts turpmāko darbību.

Kongresā būs iespēja noklausīties LPS priekšsēža 
Andra Jaunsleiņa ziņojumu par paveikto kopš pa-
gājušā kongresa, aktuālākajām problēmām, kā arī 
iespējamajiem risinājumiem. Ar ziņojumiem uzstā-
sies arī LPS Izglītības un kultūras, Veselības un so-
ciālo jautājumu, Tehnisko problēmu, kā arī Reģio-
nālās attīstības un sadarbības komitejas pārstāvji.

Šajā kongresā tiks aktualizētas 26. kongresa rezo-
lūcijas “Par izglītības strukturālo reformu” un “Par 

izglītības finansēšanas reformu”. LPS 27. kongress 
aicinās valdību kompensēt pašvaldībām pirmssko-
las izglītības sistēmā strādājošo pedagogu algu pie-
augumu, kā arī pieņemt grafiku, kā visu pedagogu 
algas nodrošināt no valsts budžeta.

Kongresam tiks piedāvāts pieņemt deklarāciju par 
iedzīvotāju tiesībām saņemt informāciju un paustas 
bažas par gaidāmajām sekām, ja tiktu aizliegti vai 
būtiski ierobežoti pašvaldību informatīvie izdevumi.

Uz kongresu tiek gatavota rezolūcija par pašvaldību 
demokrātijas attīstību, lai aicinātu Saeimu un valdī-
bu palielināt pašvaldību finanšu autonomiju un no-
vērst Valsts pārvaldes iekārtas likumā pretrunas ar 
Eiropas Vietējo pašvaldību hartu. Tāpat kongresam 
nāksies atkārtoti aicināt augstāko varu samazināt 
normatīvismu un atteikties no Ministru kabineta 
noteikumiem, kas regulē pašvaldību autonomās 
funkcijas.

LPS kongress arī norādīs uz kļūdām, kas pieļau-
tas banku sektora totālā privatizācijā, kā arī aicinās 
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valdību palielināt valsts pasūtījuma kvotas reģionā-
lajām slimnīcām un atteikties no centiena risināt ve-
selības finansējuma problēmas uz pašvaldību rēķina.

Savukārt rezolūcija par ceļiem atgādinās par likumā 
paredzēto finansējumu, kam jābūt ne mazāk par 
80% no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par naftas 
produktiem.

LPS 27. kongress notiks Liepājas Olimpiskajā cen-
trā (Brīvības ielā 39 Liepājā) un sāksies plkst. 11.00, 
kad notiks kongresa atklāšana. Atklāšanas runas 

teiks LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Kongresa jaunākā programma 5. pielikumā.

Informācija medijiem. Reģistrācija LPS 27. kon-
gresam veicama, sūtot pieteikumu brīvā tekstā uz 
e-pasta adresi jana.bunkus@lps.lv vai arī zvanot 
pa tālruni 29170955.

Reģistrācija pašvaldību delegātiem pieejama šeit: 
https://www.registration.lv/lps-kongress.

Iznācis žurnāla “LOGS” jaunais numurs 
(2016. gada marts/aprīlis)

Jaunākajā numurā lasiet:

•	 LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ievadrakstā 
informē, ka “Uz kongresu top “smagi” doku-
menti”, kas tiks apspriesti Pašvaldību savienības 
27. kongresā.

•	 LPS 27. kongress notiks Liepājā, un Liepājas 

mērs Uldis Sesks un liepājnieki aicina: “Uz tikša-
nos 20. maijā Liepājā!”

•	 LPS Domes sēdē 30. martā piedalījās arī Minis-
tru prezidents Māris Kučinskis un izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Par Domē 
lemto stāsta materiāls “LPS Domē – par izglītī-
bas reformas (ne)paredzamajām sekām”.

•	 Sadaļā “Notikumu hronika” īsumā raksturotas 
LPS svarīgākās norises martā un aprīlī – LPS Val-
des sēdes, komiteju sanāksmes, vizītes un tikša-
nās, videokonferences un citi pasākumi.

•	 Par jaunumiem Eiropā, Reģionu komitejā un RK 
117. plenārsesijā lasiet žurnāla sadaļā “Briseles 
ziņas” un materiālā “Eiropas Vietējo un reģionā-
lo varu kongresa centrālā tēma – starpkultūru 
dialogs”.

•	 Noslēgumam tuvojas ar Norvēģijas Finanšu 
instrumenta palīdzību īstenotais projekts “Liet-
pratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veikt-
spējas uzlabošana”, bet – “Viena beigas ir cita 
sākums”.

•	 LPS vecākais padomnieks Dr. phys., Dr. oec. Mā-
ris Pūķis žurnāla lasītājiem skaidro, kādi ir “Pilso-
niskās līdzdarbošanās pamatjēdzieni”.

•	 Rubrikā “Izpilddirektoru asociācijā” sniegts ie-
skats Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru aso-
ciācijas marta un aprīļa sanāksmēs, kas notika 
Ozolnieku novadā un Daugavpilī, – “Ozolniekos 
prot sadarboties” (darba tiesiskās attiecības, 
ugunsdrošība, civilā aizsardzība) un “Diena pil-
sētā ar mājas sajūtu” (pašvaldību saimniecības 
organizēšana, publisko ūdeņu apsaimnieko
šana).

mailto:jana.bunkus@lps.lv
https://www.registration.lv/lps-kongress
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_18_p5.pdf
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•	 Rubrika ““LOGS” viesos” šoreiz lasītājus aizvedīs 
uz “Kurzemi dzintara ielokā” jeb Kurzemes plā-
nošanas reģionu.

•	 Rubrikā “Apsveicam!” atzinība gan valsts augstā-
kos apbalvojumus saņēmušajiem, gan bibliotekāru 
Gada balvas, “Latvijas Būvniecības Gada balvas”, 
konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2015” un “Pa-
sākumu gada balvas” īpašniekiem, gan kampaņas 
“Uzslavē labu servisu 2016” līderiem Valmieras 

pilsētas pašvaldībai, gan Lielās talkas koordinatoru 
konkursa uzvarētājiem inčukalniešiem.

•	 Par nozīmīgākajiem, interesantākajiem un nepa
ras tākajiem notikumiem Latvijas pašvaldībās stās-
ta ziņu apkopojums “Novadu un pilsētu vēstis”.

Par žurnāla “LOGS” abonēšanas un iegādes iespē-
jām interesēties: 29428303 (Gunta Klismeta) vai 
29130839 (Daina Oliņa)

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

