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Latvijas Pašvaldību savienības, Zemkopības 
ministrijas un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas sarunas

24. maijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS), Zemkopības ministrijas (ZM) un Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
gadskārtējās sarunas. Tās vadīja LPS priekšsēdis 
Andris Jaunsleinis, zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs un VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš.

Sarunu pirmajā daļā ZM un LPS pārrunāja finanšu 
un lauku attīstības jautājumus (lauku attīstības 
programmas, zivsaimniecības rīcības programmas 
un vietējo rīcības grupu stratēģiju projekti pašval-
dībām), vietējās produkcijas izplatīšanas veicinā-
šanu un popularizēšanu (“zaļie” iepirkumi, vietējo 
zīmolu attīstība, vietējo produktu un preču tirdziņi, 

kopdarbības iespējas), vienojās par nepieciešamo 
datu apmaiņu un pieeju tiem (pieeja datiem LIZ 
komisijām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, me-
dību koordinācijas komisijām u.c.), kā arī atkārtoti 
vienojās par Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pa-
sākumiem.

Sarunu otrajā daļā pirmo reizi notika trīspušu sa-
runas (ZM, VARAM un LPS), jo vairāki jautājumi ir 
starpministriju un risināmi vienoti. Tika pārrunā-
ti zemes politikas (zemes reformas pabeigšana, 
MK noteikumu izstrādes gaita, LIZ komisijas u.c.), 
publisko ūdeņu politikas (pašvaldības – ūdeņu val-
dītājas, traucēkļi realizēt savas tiesības), kopdar-
bības veicināšanas jautājumi (pašvaldību iespējas 
reāli atbalstīt uzņēmējdarbību), meliorācijas (paš-
valdību un valsts nozīmes meliorācija sistēmas un 
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vides ierobežojumu samērīgums), zemes dzīļu ap-
saimniekošanas (kūdra un purvu apsaimniekoša-
na, grants, smilts u.c. karjeri, to rekultivācija, pētī-
jumi un dati, to pieejamība) jautājumi, kā arī tika 
uzsvērts, ka jāatjauno un jāuzlabo izglītošanas un 

prakses jautājumi (meliorācijas, zemes ierīcības, 
ūdeņu apsaimniekošanas speciālisti).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS viesojas delegācija no Azerbaidžānas 
Republikas

24. maijā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis tikās 
ar viesiem no Azerbaidžānas Republikas – Azerbai-
džānas parlamenta deputātu Kamranu Bairamovu, 
Azerbaidžānas Pilsētu asociācijas izpilddirektoru 
Tofiku Hasanovu, Mardakanas pašvaldības vadī-

tāju Mirbabu Huseinovu un Sabailas pašvaldības 
vadītāju Firdovsi Džabrajilovu. Tikšanās laikā tika 
pārrunāti LPS 27. kongresā viesu gūtie iespaidi, ar 
Latvijas pašvaldību darbību saistīti jautājumi un 
turpmākās sadarbības iespējas.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LPS un Veselības ministrijas ikgadējās 
sarunas

25. maijā notika LPS un Veselības ministrijas ikga-
dējās sarunas, kuras vadīja LPS priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis un veselības ministrs Guntis Belēvičs. 

1. Valdības rīcības plāna projektā iekļautie pasā-
kumi veselības jomā (t.sk. obligātās veselības ap-
rūpes sistēmas modelis un valsts apmaksāto pa-
kalpojumu grozs). Veselības ministrijas speciālisti 
informēja par valdības rīcības plānā iekļautajiem 



prioritārajiem virzieniem, plānotajiem pasāku-
miem un to īstenošanas termiņiem. Veselības 
ministrija gaida aizkavējušos Pasaules Bankas pē-
tījumu, kas būs par pamatu plānam veselības ap-
rūpes uzlabošanai. Turpinās darbs pie obligātās 
veselības aprūpes sistēmas modeļa izstrādes un 
valsts apmaksāto pakalpojumu groza identificē-
šanas. Valdībai plānots piedāvāt vairākus modeļus, 
pēc Veselības ministrijas aplēsēm, pakalpojuma 
groza nodrošināšanai finansējums jādubulto – no 
713 764 303 uz 1 400 236 513.

LPS uzsvēra, ka jānodrošina veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamība un kvalitāte, tas ir reģionu 
izdzīvošanas jautājums.

2. Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plā-
nošanas perioda aktualitātes:

•	 veselības veicināšanas un slimību profilakses 
aktivitātes;

•	 veselības infrastruktūras attīstība.

Veselības ministrija informēja par ES fondu līdzekļu 
pieejamību pašvaldībām, plānoto aktivitātes ievie-
šanas grafiku. Veselības veicināšanai līdz 2022. ga-
dam pašvaldībām pieejami 38,7 miljoni eiro, atla-
ses uzsākšana plānota 2016. gada 4. jūlijā. Veselī-
bas infrastruktūras attīstībai paredzēti 178 983 828 
eiro, šīs aktivitātes plānošanai un uzsākšanai ir bū-
tisks Pasaules bankas nodevums par kapitālieguldī-
jumu plānojumu un kartējumu, ko plānots saņemt 
jūnija beigās. 

3. Veselības aprūpes aktuālie jautājumi:

•	 topošo ārstu un rezidentu apmācības un darba 
iespējas reģionos;

•	 situācija onkoloģisko slimību jomā;

•	 ģimenes ārstu sistēmas finansējums un izaici-
nājumi/problēmas;

•	 veselības pakalpojumu nodrošināšana deinsti-
tucionalizācijas gaitā.

Veselības ministrija informēja, ka šajā mācību gadā 
42 rezidentiem ir vienošanās ar reģioniem par dar-

bu, un uzsvēra, ka jāturpina tuvināt augstskolas, 
slimnīcas kā darba devējus un studentus – jāno
drošina studiju prakses jau studiju laikā, jāpārdo-
mā veidi, kā informēt studentus par darba, sociālo 
garantiju un sociālās dzīves iespējām reģionos.

Veselības ministrija uzsvēra, ka vēzis ir otrais biežā-
kais nāves iemesls Latvijā, tomēr 30% gadījumu to ir 
iespējams novērst, un šobrīd tas ir hronisko slimību 
grupā. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos pa-
plašina tā saucamo “zaļo koridoru” – 10 dienu laikā 
jānodrošina ne tikai onkologa, bet arī citu speciālistu 
konsultācijas. Speciālisti uzsvēra, ka ģimenes ārsts ir 
atslēgas cilvēks, kurš pacientu virza tālāk paātrinātā 
kārtībā, arī gadījumos, ja sākotnēji saslimšana dia
gnosticēta, izmantojot maksas pakalpojumus.

Pašvaldību pārstāvji aktualizēja speciālistu pieeja-
mības jautājumu, jo nereti pakalpojumu pieejamī-
ba pacientiem atkarīga no ģimenes ārsta personī-
gajiem kontaktiem, nevis no sistēmas.

Nacionālā veselības dienesta speciālisti informē-
ja par situācija ģimenes ārstu sistēmā un norādīja 
uz izaicinājumiem – ģimenes ārstu novecošanās, 
grūtības atrast ģimenes ārstus un aizpildīt prakses. 
Pašvaldības aktualizēja prakšu nodošanas jautāju-
mu, atbalstu jaunajiem ģimenes ārstiem.

Aktīvas diskusijas bija par veselības aprūpes pakal-
pojumu, it īpaši psihiatrijas, nodrošināšanu dein-
stitucionalizācijas procesā. Pašvaldības aktualizēja 
psihiatru trūkumu reģionos, cilvēkiem ar psihiskām 
slimībām vajadzīgo veselības aprūpi. Veselības mi-
nistrijas speciālisti uzsvēra, ka deinstitucionalizācija 
skar vairākas jomas, tai skaitā veselības un sociālo, 
līdz ar to vajadzīgs papildu finansējums. Pašval-
dības uzsvēra, ka sociālās situācijas dēļ palielinās 
gados jaunu cilvēku skaits, kuriem tiek uzstādītas 
smagas psihiatrijas diagnozes, kā arī to, ka deinsti-
tucionalizācijas procesā jāpatur prātā un jārūpējas 
arī par sabiedrības drošību. Puses vienojās virzīt 
jautājumu par deinstitucionalizācijas finansiālo ie-
tekmi uz valsts un pašvaldību budžetu sarunām ar 
Ministru kabinetu.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos
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Baltijas Valstu reģionu komitejas delegāciju 
tikšanās Panevēžā (Lietuvā)

26. maijā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LPS 
ģenerālsekretāre Mudīte Priede un vairāki pašval-
dību vadītāji devās uz Lietuvu, kur notika Baltijas 
Valstu reģionu komitejas (RK) delegāciju tikšanās.

Tikšanās laikā A. Abramavičus iepazīstināja ar pašval-
dību sistēmu un reģionālo politiku Lietuvā. Panevēžas 
rajona mērs P. Žagunis dalījās ar pašvaldības pieredzi 
teritorijas attīstības jautājumos un ES fondu apguvē. 
Pasākuma dalībnieki diskutēja par lauku ekonomikas 
attīstību un pašvaldību lomu tās veicināšanā. 

Reģionu komitejas ziņotājs R. Lants iepazīstināja 
ar RK viedokli par lauku ekonomikas inovācijām un 
modernizāciju. Diskusijas gaitā visu valstu pārstāvji 
izteicās par lauku ekonomikas attīstības pieredzi. 

A. Jaunsleinis dalījās ar Latvijas pašvaldību pieredzi 
lauku teritoriju attīstībā. 

Pēc diskusijas delegācijas apmeklēja Naujamiesti 
un iepazinās ar ciema pirmsskolas izglītības iestādi, 
slimnīcu un citām iestādēm.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre
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Sēlijas 8. kongresā 27. maijā Jaunjelgavā notika Sēlijas 8. kongress, 
ko atklāja namatēvs Jaunjelgavas novada domes 
priekšsēdētājs Guntis Libeks un Sēlijas Novadu 
apvienības priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs. Šogad 
kongresā galvenais apspriežamais jautājums bija 
reģiona nākotne un izaugsme Sēlijā – kā veiksmīgi 
attīstīt ekonomiku un kļūt par viedu teritoriju. Ar 
priekšlasījumu uzstājās akadēmiķis Jānis Stradiņš, 
bet valsts pētījumu programmas EKOSOCLV vadī-
tāja akadēmiķe Baiba Rivža prezentēja pētījumu 



“Veiksmes un iespējas Sēlijas novadu ekonomikā”.

Kongresa dalībnieki atkārtoti izvirzīja prasību val-
dībai izveidot atsevišķu Sēlijas plānošanas reģionu 
un pārtraukt centralizāciju izglītības un medicīnas 
nozarēs, kā arī nolēma pieņemt aicinājumu par re-
ģionālās attīstības centra statusa piešķiršanu Sēlijai.

Kongresa noslēgumā savu dienas darbu atrādīja 

septiņu Sēlijas pašvaldību (Aknīstes, Ilūkstes, Jaun-
jelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes nova-
du) jaunieši, kuri todien nodibināja Sēlijas Novadu 
apvienības Jauniešu padomi “SēJa”, kas turpmāk 
pārstāvēs reģiona jauniešu intereses Latvijas Jau-
natnes padomē un citās sadarbības organizācijās 
un valsts institūcijās.

Foto: Kaspars Sēlis
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 31. maijā plkst. 10.00 LPS ēkā Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Dienas kārtība:

1. Par Finanšu ministrijas konstatētajām problē-
mām pašvaldību budžeta plānošanā un izpildē.

Piedalīsies: 

-	 FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības 
un finansēšanas departamenta direktore Inta 
Komisare;

-	 FM Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības 
un finansēšanas departamenta direktores viet-
niece Baiba Tisenkopfa;

-	 FM Finanšu vadības un metodoloģijas departa-
menta direktore Daiga Gulbe;

-	 FM Finanšu vadības un metodoloģijas departa-
menta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja 
Ludmila Jevčuka.

2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi 
2016. gada piecos mēnešos (informē FM pār-
stāvji).

3. Par VID statistikas datu nodošanu pašvaldībām. 

Piedalīsies:

-	 VID Nodokļu pārvaldes direktors Juris Gaiķis;

-	 VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu administrēša-
nas plānošanas un analīzes daļas vadītāja Na-
tālija Fiļipoviča;

-	 VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direk-
tora vietniece Santa Garanča.

MK 14.04.2015. sēdes protokola nr. 20 45. § 2. punkts 
paredz MK 23.09.2014. sēdes protokollēmuma 
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(prot. nr. 50, 45. §) “Informatīvais ziņojums “Par ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības 
maiņu”” 5. punktu izteikt šādā redakcijā:

“5. Valsts ieņēmumu dienestam sadarbībā ar paš-
valdībām izvērtēt tā rīcībā esošos datus, kurus ie-
spējams, neveicot grozījumus normatīvajos aktos, 
vēl papildus nodot pašvaldībām, ievērojot Fizisko 
personu datu aizsardzības likumā noteikto un In-
formatīvajā ziņojumā iekļautos Tieslietu ministri-
jas, Datu valsts inspekcijas un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas vērtējumus, un 
nodrošināt iespēju pēc pašvaldību iniciatīvas ne-
pieciešamības gadījumā precizēt noslēgtos savstar-
pējās sadarbības līgumus;

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvēr-
tēt iespēju realizēt centralizētu sadarbības modeli 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projek-
tu ietvarā darbam ar pašvaldībām, identificējot 
vienu potenciālo sadarbības partneri, kurš varētu 
pārstāvēt visu pašvaldību intereses informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju projektu realizācijai, ku-
ram būtu pietiekoša informācijas tehnoloģiju kom-
petence, kā arī pietiekoša kompetence pašvaldību 
biznesa procesos.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 
5. jūnijam iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus 
priekšlikumus grozījumiem likumā “Par pašvaldī-
bām”, paredzot Ministru kabinetam noteikt datu 
apjomu, ko pašvaldības iegūst no valsts informāci-
jas sistēmām pašvaldību funkciju nodrošināšanai, 
un datu aprites kārtību.”

4. Par aktuālajiem datiem par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) parādiem budžetam, to 
struktūru, rašanās iemesliem un VID veikta-
jām darbībām IIN parādu piedziņā (informē VID 
pārstāvji).

5. Dažādi.

Ņemot vērā jautājumu aktualitāti, komitejas sēdes 
tiešraide tiks nodrošināta LPS mājaslapā bez spe-
ciālas reģistrēšanās un pieejas. Visi interesenti to 
var vērot šeit: http://www.lps.lv/lv/seminariunvi-
deo/tiesraide/.

Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, sūtot tos 
uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
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Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 10. jūnijā plkst. 10.30 Kārsavā, 
Vienības ielā 99, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā.

9.15–10.30 Sagaidīšana Kārsavas Mūzikas un 
māk slas skolā (kafijas pauze un uzko-
das)

10.30–10.40 Kārsavas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājas Ināras Silickas uzruna

10.40–11.00 Kārsavas novada prezentācija (izpild-
direktors Toms Vorkalis)

11.00–11.20 Valsts robežsardzes prezentācija

11.20–12.00 Latvijas Republikas Zemessardzes un 
Jaunsardzes prezentācija

12.00–13.20 Publiskā iepirkuma likuma grozījumi

13.30–14.00 “Latgolys šmakovkys” dedzinātavas 
apskate un degustācija

14.00–15.00 Pusdienas Malnavas muižā

15.00–18.30 Novada apskate

Dalības maksa – 12 eiro (par katru dalībnieku virs 
noteiktās kvotas sedz pašvaldība). Pieteikšanās 
obligāta līdz 1. jūnijam pa epastu sniedzes@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

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

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:sniedzes@lps.lv
http://www.lps.lv
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Reģionu komiteja atzinīgi vērtē panākto 
vienošanos par Amsterdamas paktu

30. maijā Amsterdamā (Nīderlandē) Reģionu komi-
tejas forumā “ES pilsētvides attīstības programma” 
Eiropas Savienības dalībvalstu vietējo un reģionā-
lo pašvaldību politiķi atzinīgi novērtēja šajā dienā 
ES ministru sanāksmē panākto vienošanos par 
Amsterdamas paktu, ar ko izveido Pilsētvides attīs-
tības programmu Eiropas Savienībai.

Darbs pie Pilsētvides attīstības programmas un 
Amsterdamas pakta aizsākās jau Latvijas preziden-
tūras laikā Eiropas Savienības Padomē, un Latvijas 
delegācija un LPS programmas izveidei sekojusi 
īpaši rūpīgi. “Esam gandarīti, ka Amsterdamas pak-
tā izdevies ietvert atsauci uz visu veidu urbānajām 
teritorijām – gan dažāda lieluma pilsētām un pie-
pilsētām, gan blīvi un reti apdzīvotām teritorijām. 
Pilsētvides attīstības programmas mērķis ir uzlabot 
Eiropas Savienības pilsētu izaugsmi ietekmējošo 
politiku efektivitāti. Tāpēc mums ir svarīgi, lai šajā 
politikas veidošanas procesā iekļautu ne tikai lielās, 
bet arī mazās un vidēji lielās pilsētas un urbānās 

teritorijas,” uzsvēra Latvijas delegācijas Reģionu 
komitejā vadītājs Andris Jaunsleinis.

Savukārt nepieciešamību pašvaldībām aktīvi ie-
saistīties Pilsētvides attīstības programmas reālā 
īstenošanā savā uzrunā uzsvēra Reģionu komitejas 
prezidents Marku Markula: “Integrējot svarīgu Ei-
ropas Savienības likumdošanu, iesaistot visus pār-
valdes līmeņus, likumdošana un politika var labāk 
atspoguļot mūsu arvien augošo pilsētu vajadzības. 
Esam pašā sākumā, un veiksme atkarīga no pastā-
vīga ieguldījuma visos lēmumu pieņemšanas līme-
ņos, ietverot gan Eiropas Savienības institūcijas un 
dalībvalstis, gan arī pilsētas un reģionus. Aicinu ak-
tīvākās pilsētas uzņemties vadību.”

Pilsētvides attīstības programmas Eiropas Savienī-
bai nolūks ir nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu pil-
sētām, koordinēt daudzās ES līmeņa politikas, kas 
ietekmē pilsētu izaugsmi, un pilnveidot teritoriā-
lās ietekmes izvērtējumu. Savukārt Amsterdamas 
pakts nosaka Pilsētvides attīstības programmas 
mērķus, prioritātes, kā arī aicina dalībvalstis, urbā-
nās teritorijas, Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamen-
tu un citas iesaistītās puses veikt konkrētas darbī-
bas, lai programmu īstenotu. Programma paredz 
12 tematiskās prioritātes, un par katru no šiem jau-
tājumiem izveidota partnerība, kuras uzdevums ir 
izpētīt aktuālākās problēmas un risinājumu iespē-
jas, sniedzot konkrētus priekšlikumus labākam re-
gulējumam, finansējumam, kā arī labākai zināšanu 
un pieredzes apmaiņai. Latvija jau iesaistījusies di-
vās partnerībās, proti, Rīgas dome darbojas mājok-
ļu partnerībā un Daugavpils pilsētas dome strādā 
partnerībā par nabadzības jautājumiem.

RK forumā, ko Reģionu komiteja rīkoja sadarbībā 
ar Nīderlandes pašvaldību asociāciju, Nīderlandes 
Provinču asociāciju, Amsterdamas pilsētu un Zie-
meļholandes provinci, no Latvijas delegācijas Re-
ģionu komitejā piedalījās delegācijas vadītājs LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas do-
mes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un 
sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš, Jēkabpils 
pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un 
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas no-
vēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dai-
nis Turlais.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

INFORMĀCIJA NO LPS PĀRSTĀVNIECĪBAS BRISELĒ
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Nevalstiskās organizācijas aicinātas 
pieteikties dalībai Saeimas un NVO 
10. forumā

Nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji aicinā-
ti pieteikties dalībai Saeimas un NVO forumam, 
kas šogad norisināsies jau desmito gadu un notiks 
10. jūnijā Saeimā.

Saeimas un NVO forumu atklās Saeimas priekšsē-
dētāja Ināra Mūrniece un Latvijas Pilsoniskās alian-
ses direktore Rasma Pīpiķe.

Forums notiks trīs paralēlās darba sesijās. Pirmā 
sesija būs veltīta drošības jautājumiem. Ņemot 

vērā, ka mūsdienās civiliedzīvotāji aizvien biežāk 
kļūst par mērķi draudu īstenošanai dažādās ģeopo-
litiskajās interesēs, ir svarīgi Latvijas iedzīvotājus, 
pilsonisko sabiedrību sagatavot iespējamām pro-
vokācijām un informēt, kā adekvāti reaģēt uz tām, 
ievērojot normatīvo regulējumu un demokrātijas 
principus. Drošības jautājumu sesiju vadīs Saeimas 
Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Solvi-
ta Āboltiņa un Latvijas Pilsoniskās alianses direkto-
re Rasma Pīpiķe.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valstsparvalde/3143nevalstiskasorganizacijasai-
cinataspieteiktiesdalibaisaeimasunnvo10fo-
ruma.

Aicinājums pieteikties diskusijai Saeimā 
par tiesiskumu maksātnespējas procesā

Lai meklētu atbildes uz uzņēmēju problēmjautā-
jumiem par tiesiskumu maksātnespējā un uzņē-
mumu glābšanas kultūru, Saeimā 3. jūnijā notiks 
diskusija “Tiesiskums maksātnespējā – veselīgai 
tautsaimniecībai”. Diskusiju rīko Saeima sadarbībā 
ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un 
Ārvalstu investoru padomi Latvijā. Nozares profe-
sionāļi un interesenti aicināti pieteikties diskusijai 
līdz 31. maija plkst. 17.00, sūtot pieteikumu uz e
pastu pasakumi@saeima.lv.

Pasākumu atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre 
Inese LībiņaEgnere, Saeimas Juridiskās komisijas 
priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, Latvijas Tirdzniecī-
bas un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs 
Jānis Endziņš un Ārvalstu investoru padomes Latvi-
jā valdes priekšsēdētāja Zlata ElksniņaZaščirinska.

Dalībnieki strādās divās paneļdiskusijās.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/24840aicinajumspie-
teiktiesdiskusijaisaeimapartiesiskumumaksat-
nespejasprocesa.

Skolotājus aicina pieteikties eTwinning 
semināram par tehnoloģiju izmantošanu 
mācību darbā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiro-
pas skolu sadarbības tīklā eTwinning izsludina pie-
teikšanos dalībai apmācību seminārā “eTwinning: 

metode, IKT rīki, sadarbība” vispārizglītojošo izglītī-
bas iestāžu 5.–12. klašu skolotājiem. Seminārs no-
tiks no 22. līdz 24. augustam Siguldā. Pieteikšanās 
termiņš – 20. jūnijs plkst. 9.00, tiešsaistē jāaizpilda 
anketa: http://bit.ly/anketa_ikt_sigulda. Seminārs 
ir bezmaksas.

Plašāka informācija – 1. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3143-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3143-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3143-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3143-nevalstiskas-organizacijas-aicinatas-pieteikties-dalibai-saeimas-un-nvo-10-foruma
mailto:pasakumi@saeima.lv
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24840-aicinajums-pieteikties-diskusijai-saeima-par-tiesiskumu-maksatnespejas-procesa
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24840-aicinajums-pieteikties-diskusijai-saeima-par-tiesiskumu-maksatnespejas-procesa
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24840-aicinajums-pieteikties-diskusijai-saeima-par-tiesiskumu-maksatnespejas-procesa
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24840-aicinajums-pieteikties-diskusijai-saeima-par-tiesiskumu-maksatnespejas-procesa
http://bit.ly/anketa_ikt_sigulda
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p1.pdf
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Konference “Latvijas pensiju sistēma: 
20 gadu”

Labklājības ministrija LM ceturtdien, 2. jūnijā, 
plkst. 9.30–17.00 organizē starptautisku konferen-
ci “Latvijas pensiju sistēma: 20 gadu”.

Konferenci atklās labklājības ministrs Jānis Reirs un 
Zviedrijas sociālās drošības ministre Annika Strand

hella (Annika Strandhäll). Darba gaitā notiks pa-
neļdiskusija par pensijas reformas izaicinājumiem 
tās ieviešanas gaitā un šodien. Piedalīsies bijušie 
labklājības ministri Vladimirs Makarovs un Andris 
Bērziņš, bijusī LM valsts sekretāre Maija Poršņova 
un profesors Edvards Palmers (Edward Palmer) no 
Upsalas Darba pētījumu centra.

Plašāka informācija – 2. pielikumā.

ES mājā diskutēs par pieejamākiem 
veselības pakalpojumiem

31. maijā plkst. 9.00–12.00 Eiropas Savienības 
mājā (Aspazijas bulv. 28) notiks diskusija “Kā pada-
rīt veselības pakalpojumus pieejamākus iedzīvotā-
jiem?”. Tajā piedalīsies Eiropas Komisijas, Pasaules 
Bankas un Latvijas valsts iestāžu pārstāvji.

Diskusijas mērķis ir apzināt labākos veidus, kā vese-
lības aprūpi padarīt pieejamāku iedzīvotājiem – lai 
tās izmaksas būtu sabalansētas, veselības pakalpo-
jumi būtu pārskatāmi un kvalitatīva medicīniskā ap-
rūpe būtu mazāk atkarīga no pacienta maksātspējas. 
Diskusijā tiks apspriesti Eiropas Komisijas ieteikumi 
Latvijai un Latvijas valdības rīcības plāns veselības 

aprūpes nozarei. Plānots, ka Pasaules Bankas pār-
stāve iepazīstinās ar Pasaules Bankas pētījuma par 
Latvijas veselības aprūpi gaidāmajiem rezultātiem.

18. maijā Eiropas Komisija nāca klajā ar valstīm 
adresētiem ieteikumiem. Tajos izklāstītas ekono-
mikas politikas norādes dalībvalstīm turpmākajiem 
12–18 mēnešiem. Latvijai cita starpā ieteikts uzla-
bot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvali-
tāti un izmaksu lietderību. Pilns ieteikumu teksts 
atrodams šeit: http://ec.europa.eu/europe2020/
pdf/csr2016/csr2016_latvia_lv.pdf.

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, aicinām pieteikties 
diskusijai, reģistrējoties šeit: http://ej.uz/veseli-
basdiskusija.

Metodisko apvienību vadītājus un 
direktoru vietniekus aicina pieteikties 
eTwinning konferencei Itālijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiro-
pas skolu sadarbības tīklā eTwinning izsludina pie-
teikšanos dalībai eTwinning konferencē metodisko 
apvienību vadītājiem un skolu direktoru vietnie-

kiem “Eiropas pilsonība 21. gadsimtā”. Konference 
no 21. līdz 23. septembrim notiks Florencē, Itālijā. 
Pieteikšanās termiņš – 20. jūnijs plkst. 9:00, tieš-
saistē jāaizpilda anketa http://bit.ly/anketa_etw_
conf. Konferenci organizē Itālijas eTwinning nacio-
nālais atbalsta dienests. Darba valoda – angļu.

Plašāka informācija – 3. pielikumā.

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_latvia_lv.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_latvia_lv.pdf
http://ej.uz/veselibasdiskusija
http://ej.uz/veselibasdiskusija
http://bit.ly/anketa_etw_conf
http://bit.ly/anketa_etw_conf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p3.pdf


VARAM aicina piedalīties LIFE 
programmas informatīvajā seminārā

VARAM un Latvijas vides aizsardzības fonda admi-
nistrācija informē, ka piektdien, 10. jūnijā, VARAM 
notiks LIFE programmas informatīvais seminārs 
par projektu pieteikumu gatavošanu un iesnieg-
šanu. Semināra mērķis ir atbalstīt LIFE programmas 

finansējuma apgūšanu Vides un Klimata pasākumu 
apakšprogrammās. Seminārs tiek rīkots Eiropas Ko-
misijas LIFE programmas projektā nr. LIFE14CAP/
LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme 
implementation in Latvia” (CAP LIFE LAT).

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=22008.

Labklājības ministrija izsludina otru 
iepirkumu elastīga bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem

Labklājības ministrija (LM) 25. maijā izsludināju-
si otru iepirkumu elastīga bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem, kas sniegs pakalpojumus 
Jelgavas, Rīgas un Valmieras pilsētu teritorijās, kā 

arī tuvējo novadu teritorijās. Piedāvājumus otra-
jam iepirkumam var iesniegt līdz 13. jūnijam plkst. 
15.00 LM Personāla un dokumentu pārvaldības de-
partamentā Skolas ielā 28 Rīgā.

Iepirkuma nolikums un skaidrojošā informācija 
piedāvājuma formu aizpildīšanai ir publicēta LM 
tīmekļa vietnē (http://www.lm.gov.lv/text/3300).

10

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija 1. jūnijā aicina uz atvērto 
durvju dienu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības 
dienā, visā Latvijā rīkos atvērto durvju dienu.

Atvērto durvju diena notiks visās VBTAI filiālēs. Bēr-
niem, vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm, 
speciālistiem un citiem interesentiem būs iespēja 
saņemt konsultācijas par bērnu drošību, pamatva-
jadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par sav-
starpējo attiecību jautājumiem (bērns–vecāks, ve-
cāks–vecāks, bērns–pedagogs, vecāks–pedagogs, 
bērns–bērns) u.c. jautājumiem.

Nosacījumi priekšvēlēšanu aģitācijai 
publiskās vietās uz visiem reklāmas 
veidiem attieksies vienādi

Turpmāk uz visiem reklāmas veidiem, tostarp vides 
reklāmu, attieksies vienādi nosacījumi priekšvē-
lēšanu aģitācijas izvietošanai publiskās vietās. To 
paredz Saeimā 26. maijā otrajā lasījumā pieņemtie 

grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā.

Grozījumi paredz, ka aģitācijas veicējam līgums par 
aģitācijas materiālu – izkārtņu, stendu, afišu, tāfe-
ļu, slietņu, plakātu, reklāmu skatlogos – izvietoša-
nu publiskās lietošanas ārtelpās vai pret publiskās 
lietošanas ārtelpām ar reklāmas pakalpojumu snie-
dzēju būs jāslēdz tieši un nepastarpināti.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22008
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=22008
http://www.lm.gov.lv/text/3300
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=314/Lp12


Savukārt reklāmas pakalpojumu sniedzējam vis-
maz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) būs 
jāinformē par aģitācijas materiālu izvietošanas 
izcenojumiem, ieskaitot plānotās atlaides un to 
piemērošanas kritērijus, visam priekšvēlēšanu aģi-
tācijas periodam. KNAB šī informācija būs jāpubli-
cē savā mājaslapā internetā. Ja reklāmas pakalpo-
juma sniedzējs informāciju KNAB nebūs sniedzis, 
tad priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās 
ārtelpās konkrētais komersants izvietot nedrīkstēs.

Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu 

publiskās lietošanas ārtelpās būs jāmaksā pašval-
dības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu, ja pašvaldība tādu noteikusi. Tā ne-
drīkstēs būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, 
kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakal-
pojumu reklāmas izvietošanu. Katrai publiskā vietā 
izvietotai reklāmai skaidri un nepārprotami būs jā-
norāda, kurš aģitācijas veicējs to apmaksājis. 

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/
aktualitates/saeimaszinas/24832nosacijumi
prieksvelesanuagitacijaipubliskasvietasuzvi-
siemreklamasveidiemattieksiesvienadi.
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Samazinoties aprūpes centros dzīvojošo 
bērnu skaitam, slēgs novecojušas aprūpes 
centru filiāles

Labklājības ministrija, turpinot ieviest sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus, no 2016. līdz 2019. gadam 
plāno pārtraukt trīs valsts sociālās aprūpes centru 
filiāļu darbību. Šāda iespēja – slēgt novecojušās 
filiāles – ir rasta tāpēc, ka samazinājies to bērnu 
skaits, kuriem nepieciešama aprūpe valsts sociālās 
aprūpes centros.

Šajās filiālēs dzīvojošiem pieaugušajiem ar garī-
ga rakstura traucējumiem būs iespēja iesaistīties 
deinstitucionalizācijas pasākumos un pēc sagata-
vošanas uzsākt patstāvīgu dzīvi vai, ja tas nav ie-
spējams, turpināt saņemt pakalpojumus citās, la-
bāk aprīkotās filiālēs. Savukārt bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem papildus tiks 
īpaši meklētas iespējas dzīvot ģimeniskā vidē. 

Kopumā Latvijā darbojas pieci valsts sociālās aprū-
pes centri ar 28 filiālēm.

Plašāka informācija – 4. pielikumā.

Reģionālas nozīmes attīstības centriem 
valdība nosaka plānoto ES finansējumu 
uzņēmējdarbības atbalstam vairāk nekā 
100 milj. eiro apmērā

24. maijā valdība atbalstīja VARAM virzīto Reģio-
nālās attīstības koordinācijas padomē pieņemto 

lēmumu par ES fondu finansējuma apjomu un rā-
dītājiem katram reģionālas nozīmes attīstības cen-
tram uzņēmējdarbības attīstīšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanai.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/aktuali/?doc=21993.

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24832-nosacijumi-prieksvelesanu-agitacijai-publiskas-vietas-uz-visiem-reklamas-veidiem-attieksies-vienadi
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24832-nosacijumi-prieksvelesanu-agitacijai-publiskas-vietas-uz-visiem-reklamas-veidiem-attieksies-vienadi
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24832-nosacijumi-prieksvelesanu-agitacijai-publiskas-vietas-uz-visiem-reklamas-veidiem-attieksies-vienadi
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24832-nosacijumi-prieksvelesanu-agitacijai-publiskas-vietas-uz-visiem-reklamas-veidiem-attieksies-vienadi
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21993
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=21993
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p4.pdf
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Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Slīteres 
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izman-
tošanas noteikumi”, 5. pielikums.

Par atzinuma sniegšanu par informatīvo ziņoju-
mu “Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 
pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta projektiem 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa trešajā projektu ie-
sniegumu atlases kārtā”, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par pabalstu bēglim un personai, kurai pie-
šķirts alternatīvais statuss”, 7. pielikums.

Par VARAM iesniegto EM/CSP detalizēto projek-
ta aprakstu “Oficiālās statistikas portāls”, 8. pieli-
kums.

Par informatīvā ziņojuma “Par pasākumu plānu par 
2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu 
nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas notei-
kumi” saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību 
savienības iebildumos norādīto problēmu atrisinā-
šanu pēc būtības” saskaņošanu, 9. pielikums.

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

VSS496 – Rīkojuma projekts “Par dzīvojamo māju 
neprivatizētās daļas nodošanu Rīgas pilsētas paš-
valdības īpašumā”

VSS497 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 
“Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu ro-
bežām””

VSS498 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS499 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, 
Raunas novadā, nodošanu Raunas novada pašval-
dības īpašumā”

VSS503 – Likumprojekts “Grozījums Statistikas li-
kumā”

VSS475 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 
“Uzturēšanās atļauju noteikumi””

VSS490 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts pārval-

des iekārtas likumā”

VSS482 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 
atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietoša-
nas un aktualizēšanas kārtību””

VSS493 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Kocēnu novada lauku apvidū”

VSS494 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Pļaviņu novada lauku apvidū”

VSS476 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 
“Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība””

VSS481 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pa-
sākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruk-
tūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 terito-
rijās” īstenošanas noteikumi”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://www.lps.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390264
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390266
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390267
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390271
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390201
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390230
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390221
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390233
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390233
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390234
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390234
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390213
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40390220
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_20_p9.pdf
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ŠONEDĒĻ

Daugavpils pilsētas svētki

https://www.dau-
gavpils.lv/files/com-
ponents/news/ima-
ges/pilsetas_svet-
ki_2015_046.jpg

No 30. maija līdz 5. jūnijam norisinās Daugavpils 
pilsētas svētki, kas šogad veltīti ģimenei. Nedēļas 
garumā pilsētu piepildīs koncerti uz dažādām kon-

certskatuvēm pilsētas mikrorajonos, 3. jūnijā Dau-
gavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pa-
galmā un 4. jūnijā uz skatuvēm Daugavpils Novad-
pētniecības un mākslas muzejā, Dubrovina parkā, 
Pumpura skvērā, Viestura un Rīgas ielas krustoju-
mā. Savukārt 5. jūnijā visi aktīvās atpūtas dalībnieki 
tiek aicināti uz sporta dienu Vienības laukumā un 
pilsētas svētku noslēgumu.

Svētku programmas pieejama šeit: https://www.
daugavpils.lv/files/components/main_content/
files/Daugavpils%20svetku%20programma%20
2016_01.pdf.

Daugavpilī – IV Starptautiskais 
Austrumbaltijas biznesa forums

2. jūnijā Daugavpilī, Lat-
viešu kultūras centrā, 
notiks IV Starptautiskais 
Austrumbaltijas biznesa 
forums, ko organizē Dau-

gavpils pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūru. Galvenā foruma tēma 
šogad vērsta uz Latgales reģiona ekonomisko nozī-
mi, Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveido-
šanu un investīciju piesaisti. Paralēli foruma sesijai 

tiks organizēta B2B platforma, kuras laikā uzņēmēji 
brīvā formā varēs smelties iedvesmu no citu uzņē-
mēju labās prakses piemēriem, veidot sadarbības 
tīklus un mācīties no ārzemju uzņēmēju pieredzes 
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veidošanā.

Savukārt 3. jūnijā foruma dalībniekiem būs iespē-
ja pieredzes apmaiņas vizītēs viesoties Daugavpils 
uzņēmumos, kas nodarbojas ar metālapstrādi, kok-
apstrādi un tekstilrūpniecību.

Plašāka informācija šeit: https://www.daugavpils.
lv/lv/246.

Madonas pilsētas svētki

Šogad Madona atzīmē 90 gadu 
jubileju, un pilsētas svētki tiks 
svinēti no 1. līdz 5. jūnijam – sā-
kot ar lielo Dziesmu dienu, kurā 
piedalīsies teju 900 dalībnieku, 
un beidzot ar Maestro Raimon-

da Paula lielkoncertu. Gandrīz visas lielākās aktivi-
tātes notiks Saieta laukumā. Svētkos gaidāmi dažā-
di lielāki un mazāki jaunumi, piemēram, “Dziesmu 
diena”, ratu sacensības “Ripo raiti”, pastaigu ceļš 
“Dzīvie logi”, balle ar Madonas pūtēju orķestri, Gril-
la un alus skvēriņš u.c. Svētku programma pieeja-
ma šeit: http://www.madona.lv/lat/?ct=madonai9
0&fu=read&id=5735.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

https://www.daugavpils.lv/files/components/news/images/pilsetas_svetki_2015_046.jpg
https://www.daugavpils.lv/files/components/news/images/pilsetas_svetki_2015_046.jpg
https://www.daugavpils.lv/files/components/news/images/pilsetas_svetki_2015_046.jpg
https://www.daugavpils.lv/files/components/news/images/pilsetas_svetki_2015_046.jpg
https://www.daugavpils.lv/files/components/news/images/pilsetas_svetki_2015_046.jpg
https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Daugavpils svetku programma 2016_01.pdf
https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Daugavpils svetku programma 2016_01.pdf
https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Daugavpils svetku programma 2016_01.pdf
https://www.daugavpils.lv/files/components/main_content/files/Daugavpils svetku programma 2016_01.pdf
https://www.daugavpils.lv/lv/246
https://www.daugavpils.lv/lv/246
http://www.madona.lv/lat/?ct=madonai90&fu=read&id=5735
http://www.madona.lv/lat/?ct=madonai90&fu=read&id=5735
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Sējas novada dienas “Sējā prieks ikkatra 
sejā!”

3. un 4. jūnijā Sējas novada dienās “Sējā prieks ik-
katra sejā!” uzmanību piesaistīs radošās darbnīcas 
bērniem, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu kon-
certs “Mirklis pļavā”, sporta aktivitātes brīvā dabā, 
lauksaimnieku mājražotāju un amatnieku tirdziņš, 
amatiermākslas kolektīvu koncerts, profesionālu 
mākslinieku koncerts “Trīs tenori” un zaļumballe 
ar grupu “Mustangs”. Plašāka informācija par pasā-

kumiem šeit: http://www.seja.lv/aktualitates/745
sejasnovadadienas2016.

Rundāles novada svētki “Visas upes tek uz 
jūru”

4. jūnijā Rundālē tiks atzīmēti Rundāles novada 
svētki, kam šogad dots nosaukums “Visas upes tek 
uz jūru”, izceļot ūdens nozīmi daudzu tautu kultūrā. 
Rundāles pils dārza centrālajā alejā uz svētku ska-
tuves mūzikā, dziesmās un dejās tiks uzburts stāsts 
par ceļojumu no mazas upītes līdz plašai pasaulei. 
Par šo un citām aktivitātēm vairāk informācijas 
šeit: http://www.rundale.lv/aktualitates/aicinam
svinetrundalesnovadasvetkus. Foto: Ivars Bogdanovs

“Latvju bērni danci veda” Valmierā
4. jūnijā Valmierā norisināsies tautas deju festivāls 
“Latvju bērni danci veda”. Pēc radošajām darbnī-
cām un ielu koncertiem, kuros piedalīsies aptuveni 

2500 dalībnieku, sekos svētku gājiens un festivāla 
noslēguma koncerts “Deju soļiem cauri Latvijai”. 
Festivāla programma pieejama šeit: http://www.
valmiera.lv/lv/pasakumi/?date=04.06.2016.

JAUNNEDĒĻ

Baznīcu nakts

Kultūras notikums “Baznīcu nakts” Latvijā 10. jūnijā 
notiks jau trešo reizi. Šogad šim pasākumam pietei-
kušās 190 baznīcas. Baznīcu nakts laikā iespējams at-
klāt dievnamus citādi – klausīties koncertus, apskatīt 

baznīcu mākslas vērtības, 
uzkavēties lūgšanā un uzzi-
nāt vairāk par draudzi saru-
nās ar draudzes cilvēkiem. 
Aktuālo informāciju mek-
lējiet projekta mājaslapā 
http://www.baznicunakts.
lv/ un sociālo tīklu kontos.

http://www.seja.lv/aktualitates/702-seja-prieks-ik-katra-seja
http://www.seja.lv/aktualitates/702-seja-prieks-ik-katra-seja
http://www.seja.lv/aktualitates/745-sejas-novada-dienas-2016
http://www.seja.lv/aktualitates/745-sejas-novada-dienas-2016
http://www.rundale.lv/aktualitates/aicinam-svinet-rundales-novada-svetkus
http://www.rundale.lv/aktualitates/aicinam-svinet-rundales-novada-svetkus
http://www.valmiera.lv/lv/pasakumi/?date=04.06.2016
http://www.valmiera.lv/lv/pasakumi/?date=04.06.2016
http://www.baznicunakts.lv/
http://www.baznicunakts.lv/
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Ziņas sagatavojuši Daugavpils domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa, Edīte Miķelsone, 
Kristīne Kociņa, Justīne Deičmane un Inese Knipše

Starptautiskā kaķu izstāde

Pirmo reizi Latvijā pasaules labākie kaķi tiksies 
starptautiskajā kaķu izstādē “Schesir Baltic Winner 

Show 2016”. Izstāde risināsies divu dienu garumā, 
11. un 12. jūnijā, no plkst. 10:00 līdz 16:00 Elektrum 
olimpiskajā centrā Grostonas ielā 6b, un tajā notiks 
sacensības par Baltijas uzvarētāja titulu. Neierasti, 
ka par šo titulu sacentīsies ne tikai vairāk nekā 30 
dažādu šķirņu kaķi, bet arī mājas kaķi. Izstāde tiks 
organizēta pēc pasaules prestižākās izstādes stan-
dartiem un pulcēs vienkopus vairāk nekā 300 kaķu 
no 17 Eiropas valstīm. Izstādē pulcēsies daudzkār-
tēji pasaules uzvarētāji un “Best in Show” konkursu 
laureāti, kuri Rīgā sacentīsies par pirmā Baltijas uz-
varētāja titulu. Izstādē īpaši būs padomāts par bēr-
niem – viņus gaidīs ne tikai bērnu stūrītis ar jaukām 
audzinātājām, bet arī seju apgleznošana. Skatītāji 
varēs nobalsot par savu vismīļāko kaķi, kurš balvā 
saņems Schesir kaķu barību gadam.

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

