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AKTUALITĀTES

LPS Valde spriež par nodokļu sistēmas 
reformu

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valde 7. mar-
ta sēdē apsprieda aktuālo jautājumu par nodokļu 
sistēmas reformu. LPS padomniece finanšu jautā-
jumos Lāsma Ūbele runāja par Finanšu ministrijas 
iecerētās nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību 
budžetu. Valde vienojās, ka jautājums par nodok-
ļu sistēmas reformu jāizskata LPS Domes sēdē, par 
ko arī jāsagatavo dokumenta projekts, kurā paustu 
pašvaldību kopīgo viedokli. Lai nodrošinātu paš-
valdību ieņēmumus trīs gadu budžeta ietvarā pa-
redzētajā apmērā un proporcijā, LPS Valde aicina 
turpmāk iedzīvotāju ienākuma nodokli 100% ap-
mērā noteikt par piekrītošu pašvaldībām, bet trūk-
stošos līdzekļus pašvaldību proporcijas saglabāša-
nai valsts konsolidētajā kopbudžetā nodrošināt kā 
vispārīgo dotāciju pašvaldībām no valsts pamatbu-
džeta.

Tāpat Valde ieteica LPS Domes sēdē apspriest si-
tuāciju ar grants seguma ceļiem, klāt pieaicinot 

Satiksmes ministrijas pārstāvjus. LPS Domes sēde 
notiks 15. martā plkst. 14.

Valdē tika apspriests arī 2018. gada dziesmu un 
deju svētku programmas projekts, sevišķu uzmanī-
bu vēršot uz ieceri svētku gājienu sarīkot 1. jūlijā, 
svētku pirmajā svētdienā. Valde uzskata, ka par šo 
plānu Domes sēdē jāinformē pašvaldības.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece
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“Sabiedrības ar dvēseli Latvija” 
kopsapulce

7. martā LPS notika pašvaldību apvienības “Sabied-
rība ar dvēseli Latvija” (SDL) kopsapulce.

SDL Valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs sa-
pulces dalībniekus iepazīstināja ar apvienības 
2016. gada finanšu pārskatu.

Sapulces dalībnieki tika iepazīstināti ar 18. mar-
tā Līvānu novada Kultūras centrā plānotā SDL 
2016. gada noslēguma pasākuma norisi. Tajā 

tiks sumināti projektu īstenotāji un tiks apbalvoti 
2016. gada veiksmīgākie projekti.

Sapulces noslēgumā notika pašvaldību apvienības 
SDL Valdes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas. 
Par Valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais 
priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs. Par priekšsēdētā-
ja vietnieci atkārtoti tika ievēlēta Cilda Purgale.

Informācija LPS interneta vietnē: http://www.lps.
lv/lv/profesionalas-apvienibas/sabiedriba-ar-dve-
seli-latvija/3569-sabiedriba-ar-dveseli-latvija-kop-
sapulce. 

Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijā

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoro-
loģijas centrs” ir publicējis ziņojumu “Klimata pār-
maiņu scenāriji Latvijā”. Tas izstrādāts sadarbībā 
ar Somijas Meteoroloģijas institūtu, un tā rezultāti 
sniedz informāciju, kas var kalpot par pamatu ar 
klimata pārmaiņām saistīto risku novērtēšanā visās 
tautsaimniecības nozarēs. 

Pagājušā gadsimta gaitā ir konstatētas visstraujā-
kās klimatiskās izmaiņas instrumentālo meteorolo-
ģisko novērojumu vēsturē, un viss liecina par to, ka 
21. gadsimtā šīs pārmaiņas būs vēl straujākas un 
ietekmēs gan sabiedrību, gan arī dažādas nozares 
un tautsaimniecības sektorus.

Ziņojums ir plašs, tajā detalizēti aprakstīti gan iz-
mantotie dati un metodes, gan līdzšinējās klimata 
pārmaiņas pasaulē un Ziemeļeiropā, kā arī analizēti 

klimata pārmaiņu scenāriji līdz 2100. gadam. Tomēr 
lielāko interesi varētu raisīt dati par Latviju kopumā 
un konkrētām vietām, kur atrodas meteoroloģisko 
novērojumu stacijas, – par pārmaiņām gan vidējā 
gaisa temperatūrā, nokrišņu daudzumā, vēja virzienā 
un ātrumā, gan galējās vērtībās. Ieskatam informāci-
ja no ziņojuma par temperatūras izmaiņām Latvijā.

Sarkans – maksimālā gaisa temperatūra
Zaļš – vidējā gaisa temperatūra
Zils – minimālā gaisa temperatūra

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/3569-sabiedriba-ar-dveseli-latvija-kopsapulce
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/3569-sabiedriba-ar-dveseli-latvija-kopsapulce
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/3569-sabiedriba-ar-dveseli-latvija-kopsapulce
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/3569-sabiedriba-ar-dveseli-latvija-kopsapulce


3

Gada vidējās gaisa temperatūras izmaiņas Latvijā starp 
mūsdienu klimatiskās normas periodu (1981–2010) un 
klimatiskās references periodu (1961–1990)

Pētījuma rezultāti karšu un grafiku veidā ir attēlo-
ti arī interaktīvajā klimata pārmaiņu analīzes rīkā. 
Tajā var līdzšinējās klimatisko parametru vērtības 
salīdzināt ar nākotnes laika periodiem prognozē-
tajām, turklāt informācija ir brīvi lejupielādējama. 
Saite uz klimata pārmaiņu analīzes rīka tīmekļa 
vietni: http://www2.meteo.lv/klimatariks/.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Spriež par ierobežojumiem priekšvēlēšanu 
aģitācijas laikā

7. martā notika Saeimas Valsts pārvaldes un paš-
valdību komisijas sēde, kurā galvenais izskatāmais 
jautājums bija ierobežojumi priekšvēlēšanu aģitā-
cijas laikā. Par šo tēmu Saeimas deputātiem stāstīja 
un uz jautājumiem atbildēja Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas biroja speciālistes.

LPS atgādina, ka 8. februārī notika videokonferen-
ce, kurā tika diskutēts par priekšvēlēšanu aģitācijas 
ierobežojumiem pirms 2017. gada 3. jūnija pašval-
dību vēlēšanām. Aicinām noskatīties konferences 

videoierakstu, kurā gan izskaidrotas likuma nor-
mas, gan sniegtas atbildes uz pašvaldību jautāju-
miem. Videoieraksts pieejams šeit: http://www.
lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-vi-
deokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-iero-
bezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldi-
bu-velesanam. 

Papildu informācija arī KNAB interneta vietnē: 
https://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaig-
ning/party/.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Praktiskā konferencē diskutē par 
pirmsskolas izglītības sistēmu

10. martā notika LPS un Augstākās izglītības pado-
mes organizēta praktiskā konference “Pirmsskolas 

http://www2.meteo.lv/klimatariks/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3500-videokonference-par-prieksvelesanu-agitacijas-ierobezojumiem-pirms-2017-gada-3-junija-pasvaldibu-velesanam
https://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaigning/party/
https://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaigning/party/
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izglītības mērķi un vieta formālās izglītības sistēmā”, 
kurā plaši tika diskutēts gan par pirmsskolas vecu-
ma bērnu fizisko un emocionālo veselību, gan arī 
par pirmsskolas izglītību un tās kvalitāti kopumā.

Konferenci atklāja LPS priekšsēdis Andris Jaunslei-
nis, kurš uzsvēra, ka pirmsskolas izglītībai jābūt 
balstītai uz personību, individuālo prasmju un ie-
maņu attīstīšanu. 

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis 
Vētra piebilda, ka visi izglītības līmeņi neapšaubā-
mi ir saistīti, kaut vai no tā aspekta, ka augstākā iz-

glītība gatavo nākamos profesionāļus, kuri strādās 
pirmsskolas izglītības iestādēs, līdz ar to izglītības 
mērķiem ir jābūt skaidri definētiem.

LPS interneta vietnē pieejams konferences video-
ieraksts: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3565-praktiska-konference-pirmssko-
las-izglitibas-merki-un-vieta-formalas-izglitibas-sis-
tema. Turpat pieejamas arī visas konferencē apska-
tītās prezentācijas.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

Sēde notiks 14. martā plkst. 10–12.30 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
darbība 2016. gadā, plānotās darbības (ziņo: 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
pārstāvis).

2. Starpinstitucionālā sadarbība vardarbības un 
vardarbības risku novēršanai: Tieslietu ministri-
jas iniciatīvas (ziņo: Tieslietu ministrijas Civiltie-
sību departamenta Starptautisko un procesuālo 
tiesību nodaļas juriste Elīna Feldmane).

3. LPS un Labklājības ministrijas ikgadējo sarunu 
tēmas (ziņo: LPS padomniece veselības un so-
ciālajos jautājumos Ilze Rudzīte).

4. LPS un Veselības ministrijas ikgadējo sarunu tē-
mas (ziņo: LPS padomniece veselības un sociāla-
jos jautājumos Ilze Rudzīte).

5. Dažādi jautājumi.

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi 
var 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 e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms sēdes sākuma);

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

– jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 14. martā plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Informācija par “ES vides politikas īstenošanas” 
ziņojumu (ziņo: Sandra Bērziņa, LPS padomnie-
ce vides aizsardzības jautājumos; Rudīte Vesere, 
VARAM Vides aizsardzības departamenta direk-
tore).

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3565-praktiska-konference-pirmsskolas-izglitibas-merki-un-vieta-formalas-izglitibas-sistema
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3565-praktiska-konference-pirmsskolas-izglitibas-merki-un-vieta-formalas-izglitibas-sistema
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3565-praktiska-konference-pirmsskolas-izglitibas-merki-un-vieta-formalas-izglitibas-sistema
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3565-praktiska-konference-pirmsskolas-izglitibas-merki-un-vieta-formalas-izglitibas-sistema
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
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2. VARAM prioritātes vides aizsardzības jomā 
2017. gadā (ziņo: Rudīte Vesere, VARAM Vides 
aizsardzības departamenta direktore).

3. Klimata politikas aktualitātes un projektu iesnie-
gumu konkursi (ziņo: Ilze Prūse, VARAM Klimata 
pārmaiņu departamenta direktore).

4. Informācija par investīciju aktualitātēm (ziņo: 
Valdis Līkosts, VARAM Investīciju politikas de-
partamenta direktora vietnieks klimata, valsts 
budžeta un vides investīciju jautājumos).

5. Sarunu tēmas ar VARAM 2017. gadā (ziņo: Ivita 
Peipiņa, LPS padomniece reģionālās attīstības 
jautājumos).

6. Dažādi.

Komitejas sēde būs pieejama tiešraidē LPS interne-
ta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautā-
jumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.
lv.

LPS Domes sēde

Sēde notiks 15. martā plkst. 14–16.30 Rīgas domē 
Rīgā, Rātslaukumā 1, 1. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski:

1.1. Par valdības darbiem gada laikā.

1.2. Par iecerēto nodokļu reformu.

2. Tikšanās ar satiksmes ministru Uldi Auguli par 
ceļu stāvokli valstī.

LPS sapulce: Revīzijas komisijas ziņojums.

3. Par LPS 28. kongresu.

4. Par LPS Domes funkciju deleģēšanu LPS Valdei 
laika periodam no 06.2017. līdz 18.08.2017.

5. Dažāda informācija.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Informātikas jautājumu 
apakškomitejas sēde

Sēde notiks 16. martā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Personu datu aizsardzības jautājumi.

2. Par Būvniecības valsts kontroles biroja projektu 
“Būvniecības procesu un IS attīstība (1. kārta)”.

3. Par pārstāvi dalībai ERAF Projekta uzraudzības 
padomes darba grupā.

Sēdē izskatāmos dokumentus un sēdes tiešraidi 
var 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 e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet nau-
ris.ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam lūdzam interesēties ne vēlāk kā vienu 
dienu pirms sēdes sākuma);

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

– jāizvēlas aktīvā sēde ar komitejas nosaukumu.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

LPS Novadu diena

Novadu diena notiks 31. martā Bauskas novada Īs-
līces kultūras namā (“Rītausmas”, Īslīces pagasts).

LPS Novadu dienas galvenās tēmas: sociālo dienes-
tu kapacitāte un starpinstitucionālā sadarbība.

Lūdzam reģistrēties dalībai Novadu dienā līdz 
22. martam, izmantojot saiti http://ej.uz/novadu-
dienu.

Programmas projekts:

9.00–10.00 Dalībnieku un viesu ierašanās (rīta 
kafija un reģistrācija)

10.00–10:20 Novadu dienas atklāšana, uzrunas

10.20–11.15 I PANELIS. “Sociālo dienestu kapacitā-
te un starpinstitucionālā sadarbība”

1. Aptauja sociālo dienestu vadītājiem un sociāla-
jiem darbiniekiem darbam ar ģimeni un bērniem 

par sociālo dienestu kapacitāti un starpinstitucio-
nālo sadarbību: rezultāti (ziņo: LPS padomniece ve-
selības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte).

2. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumu risināšanā Saldus novadā 
(ziņo: Saldus novada pašvaldības aģentūras “So-
ciālais dienests” direktore Ina Behmane).

3. SOS ģimeņu atbalsta centra pakalpojumi ģime-
nēm ar bērniem Bauskas novadā (ziņo: Bauskas 
SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja Irēna Kalni-
ņa).

11.15–11.30 Tehniskā pauze

11.30–13.00 I PANEĻA TURPINĀJUMS

1. Paneļdiskusija “Sociālo dienestu kapacitāte un 
starpinstitucionālā sadarbība: identificētās problē-
mas un risinājumi”

Aicināti piedalīties pārstāvji no VARAM, Labklājības 
ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vese-
lības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas, Valsts policijas, Latvijas Pašvaldību so-
ciālo dienestu vadītāju apvienības un pašvaldību 
vadītāji. Diskusiju vada Ilze Rudzīte.

2. Secinājumi un piedāvātie risinājumi (ziņo: LPS 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Lācarus).

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
mailto:tiesraide@lps.lv
http://ej.uz/novadudienu
http://ej.uz/novadudienu
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13.00–13.45 Kafijas pauze

13.45–14.45 II PANELIS. “Reformas”

1. Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas piln-
veidošanai 2018.–2020. gadam:

Labklājības ministrijas iniciatīvas (ziņo: Labklājības 
ministrijas pārstāvis);

pašvaldību viedokļa apkopojums (ziņo: LPS padom-
niece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzī-
te).

2. Par plānotajām izmaiņām nodokļu politikā (ziņo: 
LPS padomniece Lāsma Ūbele).

15.00–17.45 Bauskas novada objektu apskate

Diskutē par Eiropas uzņēmumu piekļuvi 
riska kapitālam

Riska kapitāla pieejamība ir ļoti svarīga, lai finan-
sētu jaunu un inovatīvu uzņēmumu uzsākšanu un 
izaugsmi, kuriem piemīt ļoti augsts izaugsmes po-
tenciāls. Taču Eiropā ir šķēršļi attīstītam riska kapi-
tāla tirgum; mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
ir ierobežota pieeja alternatīvam finansējumam, 
piemēram, riska kapitālam un biznesa eņģeļu in-
vestīcijām. Lielākā daļa finansējuma mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem Eiropā pieejama aizdevu-
mu veidā, un Eiropā piekļuve riska kapitālam ir 
mazāka nekā ASV. Ar šādiem secinājumiem nākusi 
klajā Asociācija finanšu tirgiem Eiropā (AFME), kas 
7. martā Briselē publiskoja kopīgi ar Eiropas Inves-

tīciju banku, vairākām tirdzniecības asociācijām un 
fondu biržām sagatavoto ziņojumu “Riska kapitāla 
trūkums ātri augošiem Eiropas uzņēmumiem”.

Ziņojuma publiskošanas pasākumā piedalījās Ei-
ropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietnieks eiro 
un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, 
kurš atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakal-
pojumiem un kapitāla tirgu savienību. Dombrov-
skis atklāja, ka “Eiropas Riska kapitāla fondu fondā” 
(Pan-European VC Fund-of-Funds) mazajiem un vi-
dējiem uzņēmumiem un inovācijām pieejami līdz 
pat 400 miljoniem eiro, lai atbalstītu riska kapitāla 
fondus. “Eiropas Riska kapitāla fondu fonds” ir EK 
Kapitāla tirgu savienības prioritārā darbības joma 
un papildina pārējās aktivitātes, kuru mērķis ir pa-
lielināt riska kapitālu Eiropā.

“Eiropā būtu vajadzīgas spēcīgākas biznesa eņģeļu 
aktivitātes un privātā izvietojuma attīstība. Tāpat 
arī mums būtu jāpabeidz digitālā vienotā tirgus iz-
veide, lai samazinātu dalībvalstu problēmas piekļūt 
finanšu tirgiem, kas ir sadrumstaloti,” norādīja EK 
priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt Eiropas Biznesa 
eņģeļu tīkla (EBAN) prezidente Kandasa Džonsone 
(Candace Johnson) aicināja meklēt risinājumus, lai 
Eiropā veicinātu “biznesa vienradžu” rašanos (tie ir 
jaunuzņēmumi, kuru vērtība ir vairāk nekā miljards 
ASV dolāru). “Mums nav iespēju viegli investēt lie-
lus līdzekļus, jo mums nav plašs tirgus. Jaunuzņē-
mumu galvenā problēma ir tāda, ka tiem jāizveido 
daudzi uzņēmumi dažādās valstīs, kurās ir atšķirīgi 
likumi, un tas neveicina pārrobežu investīcijas. Ri-
sinājums varētu būt “biznesa eņģeļa pase”, kā arī 
dažādi e-risinājumi uzņēmumiem. Piemēram, Igau-
nijā brīnišķīgi strādā viņu ieviestā e-Uzturēšanās 
(e-Residency): ikvienam pasaules iedzīvotājam tiek 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ
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piedāvāta valdības izdota starptautiska digitālā 
identitāte un iespēja savu uzņēmumu administrēt 
tiešsaistē neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vie-
tas,” norādīja Džonsone.

Ar ziņojumu “Riska kapitāla trūkums ātri augošiem 
Eiropas uzņēmumiem” var iepazīties Asociācijas fi-
nanšu tirgiem Eiropā mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Starptautiska Baltijas jūras piekrastes 
tūrisma konference

Lai diskutētu par Baltijas jūras piekrastes attīstību 
un apzinātu jaunus un demokrātiskus tūrisma attīs-
tības priekšlikumus, 27.–28. aprīlī Jūrmalā un Car-
nikavā notiks starptautiska Baltijas jūras piekrastes 
tūrisma konference. Tās mērķis – uzlabot piekras-
tes attīstībā iesaistīto pušu sadarbību un veicināt 
tūrisma produktu veidošanu pāri viena novada ro-
bežām.

Konferencē plānots apskatīt šādas tēmas: Balti-
jas jūras piekrastes plānojums Latvijas teritorijai; 
Latvijas un Igaunijas piekrastes tūrisma attīstības 
strat ēģiskais redzējums; pasaules pieredze pārgā-
jienu maršrutu plānošanā. Tāpat paredzēts disku-
tēt par iecerēto Igaunijas–Latvijas projektu “Kā-

jāmgājēju maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igau-
nijā” 2017.–2020. gadam – veidot gandrīz 1000 km 
garu maršrutu gar Baltijas jūras mūsu piekrasti, 
kas iekļausies Eiropas kājāmgājēju maršrutu tīklā. 
Konferences otrajā dienā dalībnieki iegūs praktis-
ku pieredzi, dabā apsekojot Carnikavas–Saulkrastu 
piekrastes posmu tūrisma ekspertu pavadībā.

Dalību konferencē aicinām pieteikt līdz 10. aprīlim, 
aizpildot pieteikuma anketu: http://ej.uz/93fk.

Konferenci organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Lauku 
tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”, Kurzemes plā-
nošanas reģionu, LPS, Vidzemes Tūrisma asociāci-
ju, Jūrmalas pilsētas un Carnikavas novada domi. 
Plašāka informācija par konferenci un programma 
ir apskatāma šeit: http://ej.uz/fq73.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://www.afme.eu/globalassets/downloads/publications/afme-highgrowth-2017.pdf
http://ej.uz/93fk
http://ej.uz/fq73
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Ar ERAF atbalstu Latvijā attīstīs kultūras 
un dabas mantojumu

Lai aizsargātu un attīstītu kultūras un dabas man-
tojumu, pašvaldības ar ES fondu atbalstu veiks 
investīcijas dažādos kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektos visos Latvijas novados, uzlabojot infra-

struktūru, labiekārtojot vidi, atjaunojot ēkas un 
attīstot pakalpojumus iedzīvotājiem un tūristiem. 
Šim mērķim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
ir paredzēti 35 miljoni eiro.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23858.

Valsts nodrošināta juridiskā palīdzība

Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) ir Tieslietu 
ministrijas padotības iestāde, kas saskaņā ar Valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu nodroši-
na pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai maznodroši-
nātām un trūcīgām personām un tādām personām, 
kuru īpašā situācija, īpašuma stāvoklis un ienāku-
mu līmenis uzskatāms par atbilstošu valsts nodro-
šinātās juridiskās palīdzības saņemšanai (civillietās 
un noteikta veida administratīvajās lietās). 

No 1. marta valsts juridisko palīdzību nodrošina fi-
ziskām personām administratīvajās lietās tiesā, ie-
vērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas man-
tisko stāvokli. Lūgums pievērst uzmanību, ka valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršana būs 
administratīvās tiesas tiesneša (tiesas) kompeten-
cē, savukārt tiesneša (tiesas) lēmuma izpilde pare-
dzēta JPA, norīkojot konkrētu juridiskās palīdzības 
sniedzēju.

JPA mājaslapā ir atrodama detalizēta informācija 
par iestādes sniegto pakalpojumu: valsts nodro-
šinātā juridiskā palīdzība (http://jpa.gov.lv/pakal-

pojumi), iesnieguma veidlapas un to aizpildīšanas 
paraugi (http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-ju-
ridiskas-palidzibas-veidlapas), pakalpojumu infor-
matīvie bukleti (http://jpa.gov.lv/uploads/filedir/
bukletsjpnn.pdf).

Plašākas informācijas sniegšanai par JPA pakalpo-
jumiem ir izveidots bezmaksas informatīvais tālru-
nis: 80001801.

Lai saņemtu JPA sniegto pakalpojumu, personas 
var vērsties: 

1) vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu por-
tālā www.latvija.lv;

2) elektroniski, ievērojot elektroniskajiem doku-
mentiem izvirzāmās prasības (Elektronisko doku-
mentu likums);

3) pa pastu, nosūtot attiecīgo iesniegumu un do-
kumentus;

4) klātienē, apmeklējot JPA Pils laukumā 4 Rīgā, LV-
1050 klientu pieņemšanas laikos http://jpa.gov.lv/
atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki.

“Lauku ceļotājs” aicina iesaistīties akcijā 
“Atvērtās dienas laukos 2017”

Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, arī šogad “Lauku 
ceļotājs” rīkos akciju “Atvērtās dienas laukos”. Ak-

cija norisināsies divas dienas, 27.–28. maijā. Šogad 
akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā.

Plašāka informācija: http://www.celotajs.lv/lv/
news/item/view/620.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23858
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23858
http://jpa.gov.lv/pakalpojumi
http://jpa.gov.lv/pakalpojumi
http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas
http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinatas-juridiskas-palidzibas-veidlapas
http://jpa.gov.lv/uploads/filedir/bukletsjpnn.pdf
http://jpa.gov.lv/uploads/filedir/bukletsjpnn.pdf
http://www.latvija.lv
http://jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki
http://jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/620
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/620
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/620
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/620
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Notiks konference sociālā darba 
speciālistiem

Labklājības ministrija aicina sociālā darba speciālis-
tus piedalīties konferencē “Profesionālā integritāte 
sociālajā darbā II: Ētika sociālajā darbā”, kas notiks 
Rīgā 24. martā.

Konferenci atklās labklājības ministrs Jānis Reirs. 
Konferencē plānotas divas plenārsēdes. Pirmajā 
tiks runāts par profesionālās ētikas izpratni kā vie-
nu no stūrakmeņiem sociālā darba praksē. Kon-
ferences otrajā daļā profesionāļi dalīsies pieredzē 

par ētisku sociālā darba praksi attiecībās ar klien-
tiem no dažādām sabiedrības grupām, institūcijā 
un attiecībās ar kolēģiem. Konferences noslēgu-
mā – “Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā 
2016” balvas pasniegšanas ceremonija.

Konferences mērķa grupa ir valsts un pašvaldību 
iestāžu un nevalstisko organizāciju sociāla darba 
speciālisti, izglītības iestāžu mācībspēki un studen-
ti, kā arī citi interesenti.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7541.

Aptauja par brīvprātīgā darba tiesisko 
regulējumu

Valsts kanceleja sadarbībā ar Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisiju, nevalstiskajām organizācijām 
un valsts institūcijām līdz 10. aprīlim veic aptau-
ju par brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Tiek 
veikts ietekmes pēcpārbaudes izvērtējums Brīvprā-

tīgā darba likumam, lai noskaidrotu, vai likums sa-
sniedz izvirzīto mērķi. Īpaši svarīgs ir valsts iestāžu, 
pašvaldību, nevalstisko organizāciju, arodbiedrību 
un politisko partiju viedoklis. 

Lūgums līdz 10. aprīlim aizpildīt elektronisko aptau-
ju: http://www.visidati.lv/aptauja/1259028394/. 
Visi dati ir anonīmi un tiks izmantoti tikai vispārīgai 
datu analīzei un tendenču noskaidrošanai.

Tikšanās ar Lielās talkas pašvaldību 
koordinatoriem

22. martā plkst. 11 notiks ikgadējā Lielās talkas 
pašvaldību koordinatoru tikšanās, kurā piedalīsies 
Valsts prezidents, koordinatoriem tiks sniegtas vēr-
tīgas lekcijas un padomi, kā arī izsniegti Lielās tal-

kas materiāli.

Tie pašvaldību koordinatori, kuri uz šo pasākumu 
nevarēs ierasties, materiālus pēc tam varēs saņemt 
LPS. Kontaktpersona: Andra Rakšte, andra.rakste@
lps.lv; 67508523.

Ielūgums 1. pielikumā.

Baltijas jūras valstu padomes Projektu 
fonda projektu konkurss

Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) Projektu fon-
da (Project Support Facility) projektu konkursa 
2017. gada tēma: ilgtspējīga attīstība un labklājība 

reģionam (viena no BJVP ilgtermiņa prioritātēm). 
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 15. ap-
rīlis.

Plašāka informācija: http://www.cbss.org/project-
support-facility/.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7541
http://www.lm.gov.lv/news/id/7541
http://www.lm.gov.lv/news/id/7541
http://www.lm.gov.lv/news/id/7541
http://www.visidati.lv/aptauja/1259028394/
mailto:andra.rakste@lps.lv
mailto:andra.rakste@lps.lv
http://www.cbss.org/project-support-facility/
http://www.cbss.org/project-support-facility/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_10_p1.pdf
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Igaunijas valsts stipendijas studijām, 
pētniecībai un igauņu valodas un kultūras 
kursiem

Igaunijas Republikas fonds “Archimedes” piedāvā 
stipendijas studijām un pētniecībai Igaunijas augst-

skolās, kā arī dalībai igauņu valodas un kultūras 
kursos. Pieteikšanās no 1. aprīļa līdz 1. maijam.

Vairāk informācijas par stipendijām: http://viaa.gov.
lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_
id=39304.

Izsludināts konkurss “Pretendentu 
atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu 
mācībās”

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. panta ceturto daļu, 
ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunat-
nes lietu speciālists, viņš ir apmācāms Ministru ka-
bineta noteikumu nr. 1047 “Jaunatnes lietu speciā-
listu apmācības kārtība” noteiktajā kārtībā.

Konkursam aicina pieteikties tās personas, kas veic 
jaunatnes lietu speciālistu pienākumus pašvaldībā. 
Pieteikumu dalībai mācībās var iesniegt persona, 
kas strādā pašvaldībā par jaunatnes lietu speciālis-
tu un nav iepriekš apguvis šo mācību programmu.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/

aktualitates/2289-izsludinats-konkurss-pretenden-
tu-atlase-dalibai-jaunatnes-lietu-specialistu-maci-
bas.

Par likumprojektu “Grozījumi Meliorācijas likumā”, 
2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra 

noteikumos nr. 1529 “Veselības aprūpes organizē-
šanas un finansēšanas kārtība””, 3. pielikums.

Par precizēto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””, 4. pielikums.

VSS-252 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos 
Nr.106 “Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu 
un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pār-

skatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un 
iesniegšanas kārtību””
VSS-262 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr.474 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=39304
http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=39304
http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=39304
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2289-izsludinats-konkurss-pretendentu-atlase-dalibai-jaunatnes-lietu-specialistu-macibas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2289-izsludinats-konkurss-pretendentu-atlase-dalibai-jaunatnes-lietu-specialistu-macibas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2289-izsludinats-konkurss-pretendentu-atlase-dalibai-jaunatnes-lietu-specialistu-macibas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2289-izsludinats-konkurss-pretendentu-atlase-dalibai-jaunatnes-lietu-specialistu-macibas
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415130
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415200
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415200
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_10_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_10_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_10_p4.pdf
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“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 
īstenošanas noteikumi””

VSS-253 – Rīkojuma projekts “Par profesionālās 
izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu 
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai “Saules 
skola””

VSS-258 – Likumprojekts “Grozījums Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likumā”

VSS-259 – Plāna projekts “Plāns minimālo ienāku-
mu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.-2020. 
gadam”

VSS-260 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr.467 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļau-
šanos darba tirgū” 9.1.1.3.pasākuma “Atbalsts so-
ciālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi””

VSS-254 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos 

Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Te-
ritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teri-
torijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” īstenošanas noteikumi””

VSS-255 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos 
Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pa-
lielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teri-
toriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas notei-
kumi””

VSS-256 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
nekustamā īpašuma “Rešņi”, Vilces pagastā, Jelga-
vas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-265 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013. gada 5. marta noteikumos Nr.118 
“Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai””

Rātsnams Rīgā šonedēļ izgaismots zaļš

13. martā, piedaloties Rīgas domes vadībai un Īrijas 
vēstniekam Šeimusam Makeingusam, tika iedegts 
Rātsnama fasādes apgaismojums. Līdz 19. martam 
diennakts tumšajā laikā (plkst. 19.15–6.30) ēka tiks 
izgaismota zaļā krāsā.

Rīgas dome sadarbībā ar Īrijas vēstniecību Latvijā 
un “Tourism Ireland” jau otro reizi piedalās pro-
jektā “Global Greening”. Savukārt pasaulē, atzī-
mējot īru nacionālos svētkus, Svētā Patrika dienu, 
17. martā pazīstamas ēkas un objekti jau astoņus 
gadus tiek izgaismoti zaļā krāsā. No slavenākajiem 

objektiem var minēt Kolizeju Romā, Pizas torni Itā-
lijā, Kristus Pestītāja statuju Riodežaneiro un Nelso-
na statuju Londonā.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415200
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415200
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415200
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415200
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415152
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415152
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415152
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415152
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415196
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415196
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415197
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415197
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415197
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415198
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415182
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415183
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415184
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415204
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415204
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Pirmo reizi norisinās restorānu nedēļa 
“Kuldīgas garša”

Kuldīgā no 13. līdz 19. martam pirmo reizi notiek 
restorānu nedēļa “Kuldīgas garša”, kurā Kuldīgas 
puses īpašās garšas deviņu restorānu, kafejnīcu un 
krodziņu šefpavāri piedāvā no izmeklētiem un Kul-
dīgas novadam raksturīgiem vietējiem produktiem. 
Iedzīvotāji un viesi var gan izbaudīt gardas un eks-
kluzīvas maltītes par īpašām cenām, gan tikties ar 
pavāriem, gan arī piedalīties meistarklasēs, degus-
tācijās un konkursos.

Aicinām aplūkot restorānu nedēļas mājaslapu 
www.tastekuldiga.lv un smelties iedvesmu Kuldī-
gas garšas baudīšanai šajos īpašajos, saimnieku iz-
lolotajos restorānos, krodziņos un kafejnīcās!

Ventspils sociālais dienests aicina uz 
atvērto durvju dienu

Foto: Ventspils sociālā dienesta arhīvs

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja vairāk uzzināt par 
sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību, pabalstu 
saņemšanas iespējām, sociālo pakalpojumu pie-
ejamību, kā arī Ventspils pilsētas sociālā dienesta 
darbu, 14. martā plkst. 10–17 ventspilnieki tiek ai-
cināti uz atvērto durvju dienu.

Visas dienas garumā ventspilnieki būs gaidīti gan 
sociālajā dienestā Raiņa ielā 10, gan Pārventas fi-
liālē Talsu ielā 39.

Biznesa diena Ventspilī

15. martā plkst. 11–15 Ventspils pilsētas domes 
Kultūras centra Mazajā zālē norisināsies pasākums 
“Biznesa diena Ventspilī”, kurā interesenti varēs 
izzināt uzņēmējdarbības iespējas, gūt ieskatu Lat-
vijas ekonomikas norisēs un tautsaimniecības pro-
gnozēs, kā arī iepazīties ar noderīgiem rīkiem uzņē-
muma pārvaldībai.

Pasākuma programma pieejama šeit.

http://www.tastekuldiga.lv
http://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2017/citi/biznesa-dienas-programma.png
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Priekules novadā atzīmēs Purmsātu 
660. jubileju

16. martā Purmsātu muižā tiks svinētas trīs jubi-
lejas: Purmsātiem – 660, Purmsātu senlietu krātu-

vei – 30 un biedrībai “Rumula” – 5.

Pasākuma dalībnieki varēs gūt ieskatu vēsturē, no-
klausīties svinīgas uzrunas un apsveikumus, apska-
tīt Purmsātu senlietu krātuvi un apmeklēt tematis-
ku fotostūri, kā arī godināt vecākos purmsātniekus.

Kuldīgā notiks “Anekdošu virpulis 2017”

16. martā plkst. 10.30 Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrā sāksies ikgadējais folkloras kon-
kurss “Anekdošu virpulis 2017”.

Katru gadu Kuldīgas novada folkloras kopas apgūst 
anekdotes un dažādus humoristiskus mutvārdu 

stāstus, lai startētu 
“Anekdošu virpulī”. 
Veicinot starpnova-
du sadarbību, šogad 
konkursā Kuldīgā pie-
dalīsies arī Saldus no-
vada folkloristi. Dalīb-
niekiem tiks piešķirti 
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šādi nosaukumi: mazais, lielais, dižais vai izcilais 
smīdinātājs. Konkursa žūrijas komisija izvēlēsies la-
bākos Kuldīgas un Saldus novada jaunos humoris-

tus un dos viņiem ceļazīmi uz konkursa otro kārtu, 
kas notiks 1. aprīlī Rīgā.

Klāt izstāde “Ražots Liepājā 2017”

Tradicionālā uzņēmējdarbības izstāde “Ražots Lie-
pājā” šogad norisināsies 17. un 18. martā Liepājas 
Olimpiskajā centrā.

Izstādē ikviens interesents varēs iepazīties ar vairāk 
nekā simts ražotājiem un 70 pakalpojumu sniedzē-
jiem no Liepājas un tuvākajiem novadiem – Grobi-

ņas, Aizputes, Priekules, Durbes, Vaiņodes, Nīcas, 
Pāvilostas un Rucavas. Uzņēmēji izstādē ne tikai uz-
skatāmi prezentēs savus ražojumus un pakalpoju-
mus, bet arī rādīs paraugdemonstrējumus, sniegs 
konsultācijas, piedāvās degustācijas, kā arī būs vēl 
citas aktivitātes.

Plašāka pasākumu programma: www.razotsliepa-
ja.lv.

Liepājas 392. dzimšanas dienā – koncerts 
un uguņošana

18. martā plkst. 20 pie koncertzāles “Lielais dzin-
tars” ikviens liepājnieks un Liepājas viesis aicināts 
atzīmēt pilsētas 392. dzimšanas dienu kopā ar 
mūziķi un komponistu Uldi Marhilēviču, grupas 
“Credo” solistu Gunti Veitu, rokmūziķi Ivo Fominu 
un dziedātājiem Anci Krauzi un Igo.

Koncertā izskanēs šāgada jubilāra rakstnieka Olafa 
Gūtmaņa dzejas motīvi. Pasākuma laikā Liepājas 

http://www.razotsliepaja.lv
http://www.razotsliepaja.lv


16

talismans Lauva Liepiņš apmeklētājiem dāvinās 
pie apģērba piespraužamas lentītes pilsētas karoga 
krāsās. Svētku uzrunas teiks Liepājas pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja 
vietnieks Vilnis Vitkovskis.

Liepājas dzimšanas dienas koncerta izskaņā ap 
pulksten 21 klātesošie kopīgi izdziedās Liepājas 
himnu “Pilsētā, kurā piedzimst vējš”, kam sekos 
krāšņa svētku uguņošana.

No pulksten 19 laukumā pie koncertzāles “Lielais 
dzintars” norisināsies Liepājas Modes un mākslas 
studijas projekta “Bērni pielaiko karjeru” interaktī-
vā izstāde “Drosme sapņot”.

Plašāka informācija par šiem un citiem pasāku-
miem Liepājas dzimšanas dienas mēnesī pieejama 
Liepājas Kultūras pārvaldes mājaslapā www.liepa-
jaskultura.lv un vienotajā Liepājas pasākumu ka-
lendārā kalendars.liepaja.lv.

“Pārnovadu uzņēmēju dienas 2017” 
Aizkrauklē

Lai iedzīvotājus iepazīstinātu ar uzņēmēju un amat-
nieku ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpoju-
miem, kā arī veicinātu informācijas apmaiņu uzņē-
mējdarbības vidē un tūrisma, izglītības un sabiedris-
ko aktivitāšu jomā, Aizkraukles novada pašvaldība 
jau sesto reizi Aizkrauklē rīko “Pārnovadu uzņēmē-
ju dienas 2017”, kas notiks 17. un 18. martā.

17. martā ikviens aicināts piedalīties Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības kameras organizētajā “Iz-
augsmes dienā 2017”, kas ir platforma un domnīca 
uzņēmēju, NVO, jauniešu un citu iesaistīto grupu 
izaugsmes, domāšanas un jaunrades veicināšanai. 
“Izaugsmes dienā” tiks rīkotas paralēlas meistar-
klašu, semināru un lekciju sesijas četrām dažādām 
mērķauditorijām.

18. martā Aizkraukles sporta centrā notiks jau tradi-
cionālā “Izstāde-gadatirgus 2017”, kurā piedalīsies 
uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, nevalstiskās 
organizācijas, tūrisma informācijas centri, skolēnu 
mācību uzņēmumi un pašvaldības no visas Latvijas. 
Dienas gaitā dalībnieki prezentēs savus produktus 
un pakalpojumus, sniegs konsultācijas, organizēs 
konkursus, loterijas, degustācijas un produkcijas 
tirdzniecību. Pasākumā uzņēmēji saņem pateicības 
balvas no Aizkraukles novada pašvaldības deviņās 
nominācijās.

Vairāk informācijas šeit: http://www.aizkraukle.lv/
page/224.

Rozentāla skriešanas svētki Saldū 18. martā Saldū notiks Rozentāla skriešanas svēt-
ki – pasākums, kas savu nosaukumu ieguvis par 
godu slavenajam latviešu vecmeistaram Janim Ro-
zentālam.

Paši mazākie skrējēji savus spēkus, īstu Rozentā-
la cīņas sparu un neatlaidību varēs pierādīt 400 
vai 800 metru distancē, savukārt jaunieši un pie-
augušie mērosies spēkiem 2 km, 5 km un 10 km 

http://www.liepajaskultura.lv/
http://www.liepajaskultura.lv/
http://www.liepaja.lv/kalendars.liepaja.lv
http://www.aizkraukle.lv/page/224
http://www.aizkraukle.lv/page/224
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distancēs. Šogad 2 km tautas skrējienā varēs startēt 
arī nūjotāji. Skrējiena distances vīsies cauri Saldus 
pilsētas centram, ļaujot skrējējiem paraudzīties uz 
Saldu Rozentāla acīm.

Pirms skrējiena uzvarētāju apbalvošanas saldenie-

kus un viesus sveiks muzikālās apvienības “Trans-
leiteris” mūziķi un vietējā grupa “Cik dažādi”.

Vairāk informācijas: https://www.saldus.lv/nova-
da-aktualitates/aktualitates177/90247/transleite-
ris---rozentala-skriesanas-sve2/.

Pasākums Ventspils novada senioriem

18. martā plkst. 13 Puzes kultūras namā sāksies 
Ventspils novada senioru pasākums “Sudrabotās 
melodijas”, kurā pulcēsies vairāk nekā 250 dalīb-
nieku ne tikai no Ventspils novada, bet arī no Lu-
bes, Rojupes, Laucienes, Sabiles, Stendes, Spāres 
un Kuldīgas.

Šis ir jau devītais pavasaris, kad Puzē notiks muzi-
kāla pēcpusdiena “Sudrabotās melodijas”. Pasāku-
mu organizē Puzes pagasta pensionāru kluba “Va-
karblāzma” aktīvisti, un viesu skaits ar katru gadu 
aug. Ventspils novada Senioru padomes vadītāja 
Māra Kraule vienmēr ir vēlējusies, lai muzikālo 
pasākumu apmeklē visi Ventspils novada pagastu 
pārstāvji, un izskatās, ka šoreiz tā būs.

Pateicoties Ventspils novada pašvaldības atbal-

stam, novada seniori varēs atpūsties bez maksas un 
novērtēt Stendes tautas nama vīru vokālā ansam-
bļa “Stende” un Ventspils blumīzeristu uzstāšanos. 
Par deju mūziku rūpēsies grupa “Roja”. Muzicēs arī 
no citiem novadiem atbraukušie viesi.

Sākusies pieteikšanās erudīcijas 
konkursam “Fizmix eksperiments”

No 6. līdz 20. martam 8. un 9. klašu skolēni var 
pieteikties Latvenergo koncerna konkursā “Fizmix 
eksperiments”.

Šogad erudīcijas konkursā gaidāmi vairāki jauni 
pārsteigumi. Viens no tiem ir ievērojami plašāks 
uzvarētāju loks un vēl nebijusi galvenā balva – ne-
dēļu ilga atpūta vasaras nometnē, ko saņems sešas 
spēcīgākās komandas, pa vienai no katra Latvijas 
reģiona.

Vēl viens būtisks jauninājums ir konkursa nosau-
kums: līdz šim tas bija pazīstams kā “Eksperiments”, 
bet 2016./2017. mācību gadā konkurss apvienots 
ar otru Latvenergo izglītības iniciatīvu – fizikas mā-
cību portālu “Fizmix” – un turpmāk tiks dēvēts par 
“Fizmix eksperimentu”. Tāpat gaidāmas jaunas vēs-
mas konkursa norisē, jo katru gadu dalībnieku snie-
gums kļūst arvien līdzīgāks un konkurence arvien 
sīvāka. Tāpēc šoreiz demonstrēt savas prasmes klā-
tienes kārtā būs iespēja divreiz lielākam komandu 
skaitam jeb desmit komandām no katra Latvijas 

https://www.saldus.lv/novada-aktualitates/aktualitates177/90247/transleiteris---rozentala-skriesanas-sve2/
https://www.saldus.lv/novada-aktualitates/aktualitates177/90247/transleiteris---rozentala-skriesanas-sve2/
https://www.saldus.lv/novada-aktualitates/aktualitates177/90247/transleiteris---rozentala-skriesanas-sve2/
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reģiona – Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes 
un Rīgas reģioniem, kā arī Rīgas pilsētas.

Lai piedalītos konkursā, jāizveido komanda no 
pieciem 8. un/vai 9. klašu skolēniem, kā arī viena 
skolotāja konsultanta un jāreģistrējas konkursa 
portālā www.fizmix.lv/eksperiments. No 21. mar-
ta līdz 12. aprīlim notiks atlases kārtas neklātienē, 

kur komandām būs jāveic aizraujoši fizikas ekspe-
rimenti, kas nav atrodami nevienā mācību grāma-
tā. Savukārt no aprīļa beigām līdz maija vidum tiks 
organizētas sešas fināla spēles – pa vienai katram 
reģionam.

Detalizēts konkursa nolikums pieejams šeit: www.
fizmix.lv/eksperiments/nolikums.

Lielā diena Jērcēnmuižā

Jau ilgus gadus Jērcēnmuižā tradicionāli tiek sa-
gaidīti pavasara saulgrieži, kas paražās un rotaļās 
pulcē visus Lielās dienas svinētājus. Ja šogad vēlies 
Lielo dienu sagaidīt pēc sentēvu paražām, aicinām 
pie Jērcēnmuižas 19. martā plkst. 6 no rīta, lai kopā 
dotos pie Strenčupītes mazgāt muti un sagaidīt 
saullēktu! Uz Strenčupītes sākumu dosimies ar 
autobusu. Pēc saullēkta paredzēts pārgājiens pre-
tī saulei gar Strenčupītes krastu (maršruta garums 
3,42 km), bet pavasara sagaidīšana folkmūzikas no-

skaņās turpināsies Mednieku namā un Jērcēnmui-
žas parkā. Visi ir aicināti ierasties ar pavasarīgiem 
gardumiem, lai kopīgi klātu Lielās dienas brokastu 
galdu. Neiztiksim arī bez tradīcijām: pērsimies ar 
pūpoliem, šūposimies, dancosim, dziedāsim par 
sauli un pavasari un gatavosim pantāgu.

Gaidīsim ciemos ikvienu, kurš vēlas aizdzīt ziemas 
nogurumu un iešūpot pavasari! Gaisma ir atgriezu-
sies!

Papildu informācija: Ginta Gailīte, t. 26312250, gin-
ta.gailite@strencunovads.lv.

http://www.fizmix.lv/eksperiments
http://www.fizmix.lv/eksperiments/nolikums
http://www.fizmix.lv/eksperiments/nolikums
mailto:ginta.gailite@strencunovads.lv
mailto:ginta.gailite@strencunovads.lv
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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

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

Iznācis LPS žurnāla “LOGS” otrais numurs

Iznācis LPS žurnāla “LOGS” 2017. gada otrais nu-
murs. Tajā apkopoti februārī veiktie darbi un dar-
biņi.

2. numurā lasiet:

• par februāri Latvijas un pasaules vēsturē;

• februāra aktualitātes Latvijas Pašvaldību savie-
nībā, LPS padomnieku komentāri par nozīmīgāko 
viņu pārraugāmajās jomās februārī un informācija 
no Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecības 
Briselē;

• Engures novada darbīgie tuvplāni, kas skatīti Iz-
pilddirektoru asociācijas izbraukuma sanāksmē;

• februāra tēma: ceļi un tilti Latvijā pirms 15 ga-
diem un tagad satiksmes ministra Ulda Auguļa un 
biedrības “Latvijas ceļu būvētājs” valdes priekšsē-
dētāja Andra Bērziņa un izpilddirektora Zigmāra 
Brunava vērtējumā;

• atgriežoties pie publicētā, turpinām janvāra tēmu 
par sadarbības teritorijām (Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža pētījums par 
Eiropas pašvaldību lielumu un Zemgales plānoša-
nas reģiona pašvaldību vadītāju domas par turp-
māko sadarbību);

• rubrikā “Viedoklis” lasiet LPS vecākā padomnieka 
Māra Pūķa rakstus sakarā ar pašvaldību informatī-
vajiem izdevumiem “Pašvaldību uzvara Augstākajā 
tiesā’” un “Melu laboratorija”;

• turpinot žurnāla tradīciju, joku lapa, kā arī rubrikā 
“Interesanti” par sievietēm un varu Baltijas valstīs.

Saite uz lasīšanu tiešsaistē: šeit.

Ziņas sagatavojušas Agnese Siliņa, Jana Bergmane, Dace Kaņepe, Krista Papēde, Agate Roga, Dace 
Freidenfelde, Daira Bērtule, Ieva Erdmane, Zane Sproģe, Marlena Zvaigzne, Inga Cīrule un Renāte Biezā

Apkopojusi Gunta Klismeta

jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://indd.adobe.com/view/3e46f917-e68f-4ac3-a021-d84cf7538943
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