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AKTUALITĀTES

LPS Veselības un sociālo lietu komitejā 
spriež par neatliekamo palīdzību un tās 
pieejamību

Attēlā: (no kreisās) LPS padomniece Ilze Rudzīte, 
komitejas priekšsēdētājs Aivars Lācarus, NMPD 
Operatīvā vadības centra vadītājs Aleksejs Baranovs 
un Rīgas reģionālā centra vadītājs Aksels Roshofs

14. martā notikušajā Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē 
plaši tika diskutēts par neatliekamās medicīniskās 
palīdzības situāciju un pieejamību visā Latvijā. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
(NMPD) Operatīvās vadības centra vadītājs Alek-
sejs Baranovs klātesošajiem atgādināja par NMPD 
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mērķiem un uzdevumiem, kā arī informēja par 
NMPD brigāžu izvietojumu visā Latvijā. “Kopā Lat-
vijā ir 192 ātrās medicīniskās palīdzības ekipāžas 
un pieci reģionālie centri. Kopš 2014. gada ir divi 
operatīvās vadības centri – Rīgā un Daugavpilī,” 
skaidroja A. Baranovs. Tāpat viņš pastāstīja, ka pa-
gājušajā gadā mazliet krities izsaukumu skaits (sa-
līdzinājumā ar 2015. gadu – par 1%).

Joprojām liels ir tā saucamo sekundāro izsaukumu 
īpatsvars. “Tie ir gadījumi, kad nepastāv dzīvības 
briesmas, tomēr pa telefonu to nav iespējams no-
teikt, tāpēc brigāde dodas pie pacienta. 2016. gadā 
no visa izsaukumu skaita 31,2% bija tieši šie se-
kundārie izsaukumi. 50% gadījumu cilvēki tiek no-
gādāti stacionārā. Ārvalstīs, piemēram, Dānijā, 
šis īpatsvars ir daudz lielāks – 90%. Mūsu mediķi 
daudz paveic izsaukuma vietā, un bieži vien izrā-
dās, ka stacionēšana nav nepieciešama,” skaidroja 
Rīgas reģionālā centra vadītājs Aksels Roshofs. Abi 
speciālisti kā vienu no aktuālākajām problēmām 
NMPD darbā minēja autoceļu slikto stāvokli, kas 
liedz laikus nokļūt pie pacienta.

Plašāks ieskats statistikā NMPD prezentācijā 1. pie-
likumā.

Kā otrais jautājums komitejā tika izskatīta starpin-
stitucionālā sadarbība vardarbības un vardarbī-
bas risku novēršanai: Tieslietu ministrijas iniciatī-
vu klātesošajiem skaidroja ministrijas Civiltiesību 
departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību 
nodaļas juriste Elīna Feldmane.

Tieslietu ministrija rosina veidot Vardarbības upu-
ru aizsardzības likumu, lai uzlabotu starpinstitucio-
nālo sadarbību vardarbības un vardarbības risku 
novēršanā.

Ko paredz likumprojekts?

•	 izveidot vienotu un visaptverošu iesaistīto insti-
tūciju un NVO sadarbības sistēmu vardarbības 
un vardarbības risku novēršanai;

•	 pašvaldībās izveidot starpinstitucionālas sadar-
bības grupas;

•	 ja pašvaldībā jau ir izveidots un pastāv kāds 
starp institucionālās sadarbības mehānisms, tad 
tas ir izmantojams, vajadzības gadījumā pieaici-
not vēl citu institūciju pārstāvjus.

Starpinstitucionālo sadarbības grupu uzdevumi:

•	 analizējot piemērus, izvērtēt pašvaldības terito-
rijā pastāvošo aizsardzību pret vardarbību, tai 
skaitā iesaistīto iestāžu sadarbību;

•	 izstrādāt plānu, kā pašvaldības teritorijā uzlabot 
starpinstitucionālo sadarbību vardarbības un 
vardarbības risku novēršanā;

•	 izstrādāt individuālus koordinētās rīcības plānus 
vardarbībai un/vai vardarbības riskiem pakļauto 
personu aizsardzībai.

Komitejas sēdē bija asas diskusijas par jaunās ini-
ciatīvas salāgojumu ar pašreizējo sistēmu pašvaldī-
bās un par pieejamajiem resursiem. Plašāks ieskats 
2. pielikumā.

Komitejas sēdes otrajā daļā tika spriests par ikga-
dējo sarunu tematiem ar Labklājības un Veselības 
ministriju.

Kā galvenie sarunu temati ar Labklājības ministriju 
(LM) tika minēti:

•	 deinstitucionalizācija Latvijā: virzība, šķēršļi, pa-
pildināmības princips; konfidenciālo datu pie-
ejamība;

•	 plāns Minimālā atbalsta līmeņa sistēmas piln-
veidošanai;

•	 LM īstenotā ESF projekta “Profesionālā sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” norise: izstrādātā 
metodika, iepirkumi u.c.;

•	 LM rosinātie grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā par administratīvo at-
bildību sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

•	 LM redzējums par nodokļu politikā plānoto iz-
maiņu ietekmi uz sociālo situāciju. 

Temati sarunām ar Veselības ministriju:

•	 risinājumi izmeklējumu valsts kvotām;

•	 pieteikšanās, atteikšanās un konsultāciju pārcel-
šanas kārtības vienkāršošana onkoloģiskajā po-
liklīnikā; konsultāciju un izmeklējumu savieto-
jamība vienā dienā tiem pacientiem, kuri dzīvo 
tālu reģionos;

•	 jauno speciālistu noturēšana veselības aprūpes 
sistēmā;

•	 finansējuma palielināšana zobārstniecības pa-
kalpojumu sniegšanai bērniem līdz 18 gadu ve-
cumam;

•	 nepieciešamie uzlabojumi ģimenes ārstu prakšu 
darbībā;

•	 veselības aprūpes pieejamība: ģimenes ārstu 
prakšu un feldšerpunktu pārklājums.

Sarunu temati tiks papildināti un precizēti.

Jana Bunkus un Ilze Rudzīte,
LPS padomnieces

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p2.pdf
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Jaunsleinis pozitīvi vērtē LPS un LSFP 
sadarbību

Attēls no Latvijas Sporta federāciju padomes Face-
book profila, https://www.facebook.com/lsfp.lv/

14. martā LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pie-

dalījās Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) 
kopsapulcē. 

Savā uzrunā kopsapulces dalībniekiem viņš atzīmēja 
LPS un LSFP līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un uzsvē-
ra, ka sporta federācijām jāatrod līdzsvars starp aug
stiem sasniegumiem un masveidību, tautas sportu.

2014. gada 3. martā LPS un LSFP noslēgušas Sadar-
bības memorandu, kura mērķis ir koordinēt abu 
organizāciju sadarbību, lai veicinātu sporta nozares 
attīstību un stiprinātu sadarbību starp Latvijas paš-
valdībām un atzītajām sporta federācijām.

Kopsapulcē par LSFP prezidentu atkārtoti tika ievē-
lēts Einārs Fogelis.

Plašāka informācija: http://www.lsfp.lv/jaunumi/
zinas/347.

Guntis Apīnis,
LPS padomnieks sporta jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē – vides jautājumi

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
14. marta sēdes uzmanības centrā bija vides pro
blēmas: šogad LPS vēlas tām pievērst lielāku uzma-
nību. Nesen darbu sākusi LPS padomniece vides 
aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa, kas ie-
priekš guvusi daudzpusīgu pieredzi šajā jomā.

Gribam vērst pašvaldību uzmanību uz aktuālo tema-
tu, kuru prezentācijās neatradīsiet. LPS padomnieks 

Jānis Piešiņš informēja par likumdevēju plānota-
jiem grozījumiem Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likumā. Galvenie problēmjautājumi, 
uz kuriem LPS vērsīs uzmanību savos priekšlikumos:

•	 Šobrīd grozījumos paredzēta tikai apvienošanās, 
taču novadi ne tikai apvienojas, bet reizēm arī 
dalās vai groza novadu robežas, kādu pagastu 
iekļaujot citā novadā. LPS rosina formulējumu 
precizēt, iekļaujot visus gadījumus.

•	 Saeimas apakškomisijas formulējums paredz, ka 
saņemtos priekšlikumus vispirms vērtē VARAM, 
tad Ministru kabinets (MK) un beigās – LR Saei-
ma. LPS uzskata, ka vērtētāju skaits jāsamazina: 
VARAM pēc pašvaldību lēmumiem jāsagatavo 
likumprojekts, anotācijā uzskaitot visus argu-
mentus “par” un “pret”. Taču vērtēšana jāuztic 
MK un Saeimai, nozīmīgāko vērtējuma daļu at-
stājot lēmējvarai.

•	 Likumprojektā jāparedz laiks, kurā var lemt par 
apvienošanos. LPS uzskata, ka situācijas var būt 
dažādas, un rosina šo jautājumu vēl apdomāt un 
diskutēt.

https://www.facebook.com/lsfp.lv/
http://www.lsfp.lv/jaunumi/zinas/347
http://www.lsfp.lv/jaunumi/zinas/347
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LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa iepazīstināja ar plānotajām 2017. gada 
sarunu tēmām ar VARAM, kuras jau akceptējusi mi-
nistrija. Ar priekšlikumiem komiteja tika iepazīstinā-
ta jau iepriekšējā sēdē 14. februārī. Sarunu tēmas 
klātesošie akceptēja. Sarunu provizoriskais laiks – 
maija otrā puse, šobrīd datumi tiek saskaņoti.

Plašāka informācija, videoieraksts un prezentācijas 
pieejamas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/
lv/seminariunvideo/videoarhivs/3570lpsregio-
nalasattistibasunsadarbibaskomitejassedes
galvenievidesjautajumi. 

Daina Oliņa

Dziesmu un deju svētku padomes sēdē 
apstiprina svētku programmu un biļešu 
izplatīšanas modeli

15. martā Latvijas Nacionālajā kultūras centrā no-
tika Dziesmu un deju svētku padomes sēde. Tās 
darba kārtībā bija ziņojumi par Mežaparka Lielās 
estrādes būvniecību un Daugavas stadiona atjau-
nošanas gaitu. Tāpat padome apstiprināja XXVI vis-

pārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku nedēļas 
programmu, budžetu un biļešu izplatīšanas mode-
li, kā arī iepazīstināja ar Mākslinieciskās padomes 
darba aktualitātēm un priekšlikumu Dziesmu un 
deju svētku likuma grozījumiem.

Plašāka informācija: http://www.lnkc.gov.lv/jau-
numi/dziesmuundejusvetkupadomessedeso-
dienakceptejasvetkuprogrammuunbilesuiz-
platisanasmodeli/.

LPS Domes sēdē asas diskusijas par 
ceļu stāvokli Latvijā un plānoto nodokļu 
reformu

Attēlā: satiksmes ministrs Uldis Augulis

15. martā notika LPS Domes sēde. Tajā kā pirmais 
tika skatīts jautājums par ceļu stāvokli valstī. Infor-
mēt par to bija uzaicināts satiksmes ministrs Uldis 
Augulis. Ministrs sēdes dalībniekus informēja par 
valsts autoceļu sakārtošanu 2017. gadā. U. Augulis 
stāstīja par pašreizējo valsts ceļu stāvokli un valdī-
bas konceptuālo atbalstu un nākamajiem soļiem 
autoceļu stāvokļa uzlabošanai un sakārtošanai. Tā-
pat U. Augulis informēja arī par autoceļiem pieeja-
mo finansējumu, prognozi līdz 2023. gadam un šajā 
gadā uzsāktajiem ceļu un tiltu būvdarbiem.

“Kopumā valsts ceļu stāvoklis ir slikts 44% autoce-
ļu ar asfalta segumu un 43% ar grants segumu, un 
no 2019. gada finansējums autoceļiem stipri sa-
mazināsies. Autoceļu fondu nav plānots atjaunot, 
taču ir panākta vienošanās, ka no 2018. gada, ja 
valsts budžeta ienākumi no akcīzes nodokļa par 
naftas produktiem būs lielāki par konkrētajā gadā 
prognozēto, tad šo starpību jeb atlikumu novir-
zīs ceļu sakārtošanai un uzturēšanai, un, sākot ar 
2020. gadu, valsts budžeta programmai “Valsts 
autoceļu fonds” novirzīto finansējumu palielinās 
par vismaz 5% gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gadā tai novirzīto finansējumu, ja IKP prognoze at-
tiecīgajam gadam pieaugs ne mazāk kā par 5%,” 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3570-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sedes-galvenie-vides-jautajumi
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3570-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sedes-galvenie-vides-jautajumi
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3570-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sedes-galvenie-vides-jautajumi
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3570-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sedes-galvenie-vides-jautajumi
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/dziesmu-un-deju-svetku-padomes-sede-sodien-akcepteja-svetku-programmu-un-bilesu-izplatisanas-modeli/
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/dziesmu-un-deju-svetku-padomes-sede-sodien-akcepteja-svetku-programmu-un-bilesu-izplatisanas-modeli/
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/dziesmu-un-deju-svetku-padomes-sede-sodien-akcepteja-svetku-programmu-un-bilesu-izplatisanas-modeli/
http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/dziesmu-un-deju-svetku-padomes-sede-sodien-akcepteja-svetku-programmu-un-bilesu-izplatisanas-modeli/


5

klāstīja ministrs. Plašāk skatīt U. Auguļa prezentā-
cijā 3. pielikumā.

Domes sēdes dalībnieki – pašvaldību vadītāji – mi-
nistram izteica vairākus iebildumus un uzsvēra, ka 
liela daļa valsts ceļu šobrīd ir nevis sliktā, bet pat 
kritiskā stāvoklī. Tas rada grūtības ne tikai iedzīvo-
tājiem pa tiem pārvietoties, bet, pats būtiskākais, 
nodrošināt neatliekamas lietas – skolēnu pārva-
dāšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanu.

Pēc plašas diskusijas LPS Dome pieņēma lēmumu 
“Par ceļu sakārtošanu kā priekšnosacījumu citām 
reformām”, 4. pielikums.

Noslēgumā satiksmes ministrs U. Augulis pašval-
dību vadītājiem pasniedza Ministru kabineta at-
zinības rakstus par ieguldījumu Latvijas attīstībā, 
sekmējot Eiropas transporta tīklu prioritārā projek-
ta “Rail Baltica” īstenošanu. Plašāka informācija: 
http://sam.gov.lv/?cat=8&art_id=6730.

Jautājumā par iecerēto nodokļu reformu LPS pa-
domniece finanšu un ekonomikas jautājumos Lās-
ma Ūbele sēdes dalībniekiem izklāstīja Finanšu 

ministrijas (FM) nodokļu reformas piedāvājumu un 
norādīja uz galvenajām FM iecerēm, vienlaikus uz-
sverot, ka LPS no FM nav saņēmusi aprēķinus par 
plānoto nodokļu politikas izmaiņu fiskālo ietekmi 
uz pašvaldību budžetiem, bet aptuvenais samazi-
nājums varētu būt pat ap 400 miljoniem eiro. 

Ņemot vērā dzirdēto, Dome pieņēma lēmumu “Par 
valsts nodokļu politikas piedāvājumu”, 5. pieli-
kums.

Andra Rakšte un Jana Bunkus,
LPS padomnieces

LPS IT apakškomitejas sēdē skata 
personas datu aizsardzības jautājumus

16. martā notika LPS IT apakškomitejas sēde, kurā 
izskatīja šādus jautājumus:

•	 personu datu aizsardzības jautājumi;

•	 Būvniecības valsts kontroles biroja projekts 
“Būvniecības procesu un IS attīstība (1. kārta)”;

•	 par pārstāvi dalībai ERAF Projekta uzraudzības 
padomes darba grupā.

Sanāksmes dalībnieki rosināja Tieslietu ministriju 
paplašināt pretendentu loku, kas var iegūt perso-
nas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, ne-
ierobežojot to tikai ar juridisko un IT izglītību, bet 
par pamatu ņemot zināšanas un praktiskā darba 
pieredzi, saglabājot akadēmiskās izglītības prasību. 
Tika ieteikts paplašināt apmācību iespējas, lai tās 
notiktu ne tikai piecos mācību centros, bet arī citi 
akreditēti mācību centri brīvāk varētu iesaistīties 
personas datu apstrādes speciālistu sagatavošanā.

Sēdes dalībnieki spraigās diskusijās apsprieda Būv-
niecības informācijas sistēmas (BIS) projekta uzde-
vumus un problēmas, kas tiešā veidā ietekmē BIS 
darbu, proti, būvniecības procesa normatīvo bāzi, 
iepriekšējos gados pieļautās tehniskās sistēmas ne-
pilnības un BIS sistēmas augstās tehniskās prasības.

Apakškomiteja nolēma deleģēt LPS padomnieku 
Guntaru Krasovski dalībai ERAF Projekta uzraudzī-
bas padomes darba grupā (“Rīgas projekts”).

http://sam.gov.lv/?cat=8&art_id=6730
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p5.pdf
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Nākamā sēde iecerēta 6. aprīlī plkst. 10. Pamattē-
ma: datu drošība.

Plašāks sanāksmes apraksts, videoieraksts un pre-
zentācija – LPS interneta vietnē http://www.lps.lv/
lv/zinas/lps/3572lpsitapakskomitejassede.

Vissaldākie “SDL” tortes gabaliņi

Foto: Gundars Kaminskis

18. martā pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar 
dvēseli Latvija” (SDL) gada noslēguma pasākumā 
Līvānu novada Kultūras centrā tika dalīta svētku 
torte, no kuras pieci saldākie gabaliņi tika aizvadī-
tā gada visveiksmīgāko projektu īstenotājiem.

Par 2016. gada labāko Kurzemes plānošanas reģio-
nā tika atzīts Alsungas novada neformālās grupas 
īstenotais projekts “Durvis uz Alsungu” (projekta 
vadītāja – Inga Bredovska), kas turpmāk tūristus 
Alsungas novadam piesaistīs ne tikai ar suitu tradī-
cijām, bet arī ar jauniem vides objektiem.

Vidzemes reģiona pašvaldību konkurencē līderis ie-
priekšējā gada projektu vidū ir Beverīnas novada 

Trikātas pamatskolā īstenotais “Atpazīsim kokus 
skolas teritorijā!”, kas ļaus gan bērniem, gan vecā-
kiem, gan arī ciemiņiem pēc norādēm iepazīt sko-
las teritorijā esošos kokus un košumkrūmus. Lai šos 
nosaukumus varētu vieglāk iegaumēt, izveidota arī 
āra koka burtu spēle.

Zemgales reģionā uzvaru ieguva Krustpils novada 
Variešu pagasta biedrības “Ungurmuiža” (projekta 
koordinatore – Aija Prokofjeva) īstenotais projekts 
“Pūču takas izveide Krustpils novada Medņos”. 
Brauciet pie pūcēm uz Medņiem!

Par labāko Latgales plānošanas reģionā tika atzīts 
Līvānu novada iedzīvotāju grupas (projekta vadī-
tājs – Jānis Magdaļenoks) projekts “Līvānu vēstu-
risko vietu pētnieki”, kurā sagatavota fotogrāfiju 
kolekcija un izstāde “Līvānu izaugsme un attīstība 
vēsturiskos laiku lokos un mūsdienās”.

Dubultuzvaru – gan Rīgas plānošanas reģionā, gan 
visā Latvijā – un vissaldāko svētku tortes gabalu 
ieguva Ogres novada Taurupes biedrības “Plauž
ezeram” projekts (koordinators – Rolands Celmiņš) 
par bērnu rotaļu laukumu pie Plaužu ezera. Ap-
sveicam!

Apvienībā SDL apvienojušās pašvaldības, kuras ik 
gadu piešķir līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu īste-
nošanai. Iedzīvotāji raksta projektus, komisija tos 
izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības 
līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa 
savu ideju varētu īstenot, tā dodot ieguldījumu sa-
biedrībā un apkārtējā vidē. Šo iniciatīvu Latvijā ie-
viesa Nīderlandes fonds KNHM, bet pēc fonda aiz-
iešanas no Latvijas to turpina Latvijas pašvaldības. 
SDL darbojas kā LPS struktūrvienība, tāpēc sveicēju 
vidū bija gan LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, 
gan apvienības SDL Valdes priekšsēdētājs Edvīns 
Bartkevičs, gan KNHM fonda pārstāvis Latvijā Niko 
Opdams, gan pasākuma mājastēvs Līvānu novada 
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

Gunta Klismeta,
LPS žurnāla “Logs” redaktore

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3572-lps-it-apakskomitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3572-lps-it-apakskomitejas-sede
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LPS un Latvijas Universitātes organizētā 
diskusija par dzeramā ūdens kvalitāti un 
aktualitātēm ūdens attīrīšanā

Diskusija notiks 23. martā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1.

Diskusijā piedalīsies:

Latvijas Universitāte (Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultāte, Ķīmiskās fizikas institūts, Ķīmijas fakul-
tāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Bioloģijas 
fakultāte);

Rīgas Tehniskā universitāte (Vides modelēšanas 
centrs);

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskais institūts BIOR.

Darba kārtība:

10.00–10.10 Videokonferences atklāšana

10.10–10.20 Uldis Bethers:
	plūdu risku modelēšana
	virszemes ūdeņu kvalitāte

10.20–10.25 Jānis Bikše: dzeramā ūdens kvalitāte 
un aizsardzība

10.25–10.30 Gunta Ķizāne: inovatīvas ūdens attī-
rīšanas iespējas

10.30–10.40 Māris Kļaviņš: 
	notekūdeņu tehnoloģijas
	ūdens resursu apsaimniekošana

10.40–10.45 Vaira Obuka: fitoremediācija kā vi-
des kvalitāti uzlabojošs risinājums 
ūdens attīrīšanai

10.45–10.50 Jānis Bikše: iespējamie finansējuma 
avoti

10.50–11.00 Debates

Diskusija būs pieejama tiešraidē LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/ties-
raide/.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

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).

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://ej.uz/novadudienu
http://ej.uz/novadudienu
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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).

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

Daugavpilī Munks satiks Rotko Šī gada aprīlī unikāls notikums Latvijas mākslas vēs-
turē: pirmo reizi Latvijā, Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā, tiks eksponēts pasaulslavenā nor-
vēģu mākslinieka Edvarda Munka oriģināldarbs no 
Tronheimas Mākslas muzeja (Norvēģijā) kolekcijas.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbī-
bā ar LPS un Tronheimas Mākslas muzeju, kā arī 
ar Norvēģijas vēstniecības Latvijā un Daugavpils 
pilsētas domes atbalstu eksponēs E. Munka oriģi-
nāldarbu “Advokāta Ludviga Meijera portrets” no 
Tronheimas Mākslas muzeja kolekcijas.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3575munkssatiksrotkodaugavpili.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3575-munks-satiks-rotko-daugavpili
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3575-munks-satiks-rotko-daugavpili
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E-prasmju nedēļā – bezmaksas semināri 
par VID e-pakalpojumiem

Arī šogad Eprasmju nedēļā (no 27. marta līdz 2. aprī-
lim) Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina apmeklēt 
VID bezmaksas seminārus Liepājā, Saldū, Tukumā, 

Jēkabpilī, Daugavpilī, Ilūkstē, Ogrē, Babītē, Limbažos, 
Jaunpiebalgā un Ērgļos. Semināros VID speciālisti ie-
pazīstinās ar VID epakalpojumiem, tai skaitā – gada 
ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski.

Plašāka informācija 6. pielikumā.

VARAM aicina uz konferenci “Latvijas 
gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja (VARAM) aicina piedalīties konferencē “Latvijas 
gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem”, kas 
notiks 31. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē.

Konferences mērķis ir informēt par klimata politikā 
Latvijā līdz šim nozīmīgāko VARAM koordinēto ka-

pacitātes celšanas projektu rezultātiem, pārrunāt 
to pielietojumu un turpmāk veicamos darbus. Kon-
ferencē ar savu pieredzi dalīsies arī projektu part-
neri no Norvēģijas.

Pieteikties dalībai konferencē iespējams līdz 24. mar-
tam, reģistrējoties elektroniski http://ieej.lv/X0vsA. 
Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23890.

Aicina latviešu organizācijas ārpus 
Eiropas un Krievijas Federācijā pieteikties 
finansējumam izglītojošiem pasākumiem

Latviešu organizācijas ārpus Eiropas un Krievijas 
Federācijā tiek aicinātas pieteikties finansējumam 
izglītojošiem pasākumiem, ko nodrošina Izglītības 
un zinātnes ministrijas budžeta programma “Valsts 
valodas politika un pārvalde”.

Kopējais pieejamais finansējums ir 14 805 eiro 
(13 005 eiro – ASV, Austrālijā, Kanādā, Brazīlijā; 
1800 eiro – Krievijā). Plānots, ka atbalsts vienam 
pasākumam būs līdz 2000 eiro, izņēmuma gadīju-
mos reģionāla mēroga pasākumiem, kas paredzēti 

plašai auditorijai, iespējams lielāks finansiālais at-
balsts.

Projektu izsludina Pasaules brīvo latviešu apvienī-
ba un Latviešu valodas aģentūra.

Visām latviešu organizācijām, kas vēlas pieteikties 
finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pietei-
kuma anketa jāaizpilda līdz 1. jūlijam plkst. 17 pēc 
Latvijas laika.

Plašāka informācija: http://www.valoda.lv/aici-
namlatviesuorganizacijasarpuseiropasunkrie-
vijasfederacijapieteiktiesfinansejumamizglitojo-
siempasakumiem/.

http://ieej.lv/X0vsA
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23890
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23890
http://www.valoda.lv/aicinam-latviesu-organizacijas-arpus-eiropas-un-krievijas-federacija-pieteikties-finansejumam-izglitojosiem-pasakumiem/
http://www.valoda.lv/aicinam-latviesu-organizacijas-arpus-eiropas-un-krievijas-federacija-pieteikties-finansejumam-izglitojosiem-pasakumiem/
http://www.valoda.lv/aicinam-latviesu-organizacijas-arpus-eiropas-un-krievijas-federacija-pieteikties-finansejumam-izglitojosiem-pasakumiem/
http://www.valoda.lv/aicinam-latviesu-organizacijas-arpus-eiropas-un-krievijas-federacija-pieteikties-finansejumam-izglitojosiem-pasakumiem/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p6.pdf
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Palielinās samaksu vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem

17. martā spēkā stājas grozījumi Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likumā. Tā kā noteiktās likmes šobrīd nav 

adekvātas, kļūst aizvien grūtāk darbam vēlēšanu 
komisijās un vēlēšanu iecirkņu komisijās piesaistīt 
atbilstošas kvalifikācijas cilvēkus.

Plašāka informācija: http://www.lvportals.lv/visi/
skaidrojumi?id=285878.

Ministru kabinets apstiprina Latvijas 
attīstības sadarbības politikas plānu 
2017. gadam

14. martā Ministru kabinets apstiprināja Ārlietu minis-
trijas sagatavoto Attīstības sadarbības politikas plānu 
2017. gadam. Plāns ir izstrādāts, lai veicinātu Latvijas 

attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu, un nosauc 
konkrēti, kā tiks ieviestas Latvijas Attīstības sadarbī-
bas politikas pamatnostādnes 2016.–2020. gadam.

Plašāka informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/ak-
tualitates/ministrukabinetsapstiprinalatvijasat-
tistibassadarbibaspolitikasplanu2017gadam.

Jaunieši aicināti kandidēt uz 7. Jauniešu 
Saeimu

Foto: www.jauniesusaeima.lv

Saeima jau septīto gadu aicina jauniešus piedalīties 
projektā “Jauniešu Saeima”, kas šogad norisināsies 
21. aprīlī.

Lai iekļūtu 7. Jauniešu Saeimā, jaunieši vecumā no 
15 līdz 20 gadiem aicināti līdz 26. martam pieteikt 
savu ideju virtuālajās vēlēšanās Jauniešu Saeimas 
mājaslapā www.jauniesusaeima.lv.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/25640jauniesiaicinati
kandidetuz7jauniesusaeimu.

Saraksts ar pašvaldību izsniegtajām 
licencēm interešu izglītības programmām

No 1. marta līdz gada beigām vecāki vai citi ģime-
nes locekļi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, 
var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa arī no tās summas, kas pagājušajā gadā sa-

maksāta par bērnu interešu izglītību (gada ienāku-
mu deklarācijai jāpievieno maksājumus apliecinoši 
dokumenti – čeki, kvītis, internetbankas izdrukas 
u.tml.).

Plašāka informācija: https://www.vid.gov.lv/lv/sa-
rakstsarpasvaldibuizsniegtajamlicencemintere-
suizglitibasprogrammam.

MINISTRIJU, SAEIMAS, IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi?id=285878
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi?id=285878
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabinets-apstiprina-latvijas-attistibas-sadarbibas-politikas-planu-2017-gadam
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabinets-apstiprina-latvijas-attistibas-sadarbibas-politikas-planu-2017-gadam
http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabinets-apstiprina-latvijas-attistibas-sadarbibas-politikas-planu-2017-gadam
http://www.jauniesusaeima.lv
http://www.jauniesusaeima.lv/
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25640-jauniesi-aicinati-kandidet-uz-7-jauniesu-saeimu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25640-jauniesi-aicinati-kandidet-uz-7-jauniesu-saeimu
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25640-jauniesi-aicinati-kandidet-uz-7-jauniesu-saeimu
https://www.vid.gov.lv/lv/saraksts-ar-pasvaldibu-izsniegtajam-licencem-interesu-izglitibas-programmam
https://www.vid.gov.lv/lv/saraksts-ar-pasvaldibu-izsniegtajam-licencem-interesu-izglitibas-programmam
https://www.vid.gov.lv/lv/saraksts-ar-pasvaldibu-izsniegtajam-licencem-interesu-izglitibas-programmam
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Iniciatīvu par progresīvu nodokļu sistēmu 
Saeima nodod izvērtēt Finanšu ministrijai

16. martā Saeima nolēma izvērtēšanai Finanšu mi-
nistrijai nodot kolektīvo iesniegumu, kurā rosināts 
ieviest progresīvu nodokļu sistēmu. Šī iniciatīva jā-
izvērtē Finanšu ministrijas izveidotajā Nodokļu po-

litikas pamatnostādņu 2017.–2021. gadam izstrā-
des darba grupā.

Plašāka informācija: http://www.saeima.lv/lv/ak-
tualitates/saeimaszinas/25690saeimainiciativu
parprogresivunodoklusistemunododizvertetfi-
nansuministrijai.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par civilās aiz-
sardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību vei-
diem un organizēšanas kārtību”, 7. pielikums.

Par noteikumu projektu “Valsts agrīnās brīdināša-
nas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēša-
nas kārtība”, 8. pielikums.

Par rīkojuma projektu “Par Rīgas pilsētas pašval-
dības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku lau-
kumā 3 Rīgā daļas pārņemšanu valsts īpašumā un 

pievienošanu valsts nekustamajam īpašumam Lat-
viešu strēlnieku laukumā 1 Rīgā” (VSS224), 9. pie-
likums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2015. gada 24. februāra noteikumos nr. 108 
“Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā 
arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu va-
dības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””, 
10. pielikums.

VSS279 – Likumprojekts “Grozījums Darba aizsar-
dzības likumā”

VSS280 – Likumprojekts “Grozījums Darba likumā”

VSS283 – Noteikumu projekts “Noteikumi par ofi-
ciālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas dar-
bības jomā un veidlapas iesniegšanas un aizpildīša-
nas kārtību”

VSS285 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos 
Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “No-
drošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugu-
mu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sek-

tora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publis-
kās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” 
īstenošanas noteikumi””

VSS286 – Informatīvais ziņojums “Par valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi 
reģionālās nozīmes attīstības centros 2017.gadā”

VSS290 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā”

VSS291 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos 
Nr.421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu 
veidu sarakstu””

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25690-saeima-iniciativu-par-progresivu-nodoklu-sistemu-nodod-izvertet-finansu-ministrijai
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25690-saeima-iniciativu-par-progresivu-nodoklu-sistemu-nodod-izvertet-finansu-ministrijai
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25690-saeima-iniciativu-par-progresivu-nodoklu-sistemu-nodod-izvertet-finansu-ministrijai
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/25690-saeima-iniciativu-par-progresivu-nodoklu-sistemu-nodod-izvertet-finansu-ministrijai
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419350
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419350
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419351
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419354
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419354
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419354
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419354
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419374
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419375
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419384
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40419384
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_11_p10.pdf
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Vakanču gadatirgū Jūrmalā piedāvās ap 
340 darbvietu

Otrdien, 21. martā, Kauguru kultūras namā notiks va-
kanču gadatirgus, kur 25 uzņēmumi darba meklētā-
jiem piedāvās ap 340 darbvietu. Tās piedāvās Jūrma-
las un tuvākās apkaimes uzņēmumi un iestādes gan 
pastāvīgam darbam, gan vasaras sezonas laikā. Pirmo 

reizi vakanču gadatirgū piedalīsies arī nesen atklātais 
Jūrmalas biznesa inkubators, kas interesentiem pa-
stāstīs par inkubatora piedāvājumu biznesa ideju au-
toriem un par iespējām pašam kļūt par darba devēju.

Plašāk: https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunu-
mi_aktuali/sabiedriba/49188vakancugadatirgu
piedavasap340darbavietu.

Teātra svētki Jelgavā

Šonedēļ Jelgavā ar dažādiem pasākumiem tiks at-
zīmēti Teātra svētki. Piecas dienas divos pilsētas 
kultūras namos un Ādolfa Alunāna memoriālajā 
muzejā notiks dažādi pasākumi gan lieliem, gan 
maziem jelgavniekiem.

No 22. marta kultūras namā būs apskatāma iz-
stāde “Edvīna Kalnenieka dekorācijas izrādēm”. 

23. martā ikviens aicināts doties uz Ā. Alunāna 
memoriālo muzeju ciemos pie bijušā Jelgavas pro-
fesionālā teātra. 24. marta vakarā kultūras namā 
notiks muzikāls uzvedums “Vēlreiz kā pirmoreiz”, 
kurā piedalīsies Jelgavas spēlējošie un dziedošie 
aktieri un izskanēs populāras latviešu un ārzemju 
melodijas par teātri “Rampa band” izpildījumā. 
Savukārt 26. martā kultūras namā “Rota” Jelga-
vas Jaunais teātris organizē izglītojoši izklaidējošu 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/sabiedriba/49188-vakancu-gadatirgu-piedavas-ap-340-darba-vietu
https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/sabiedriba/49188-vakancu-gadatirgu-piedavas-ap-340-darba-vietu
https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/jaunumi_aktuali/sabiedriba/49188-vakancu-gadatirgu-piedavas-ap-340-darba-vietu
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izrādi bērniem ar rotaļām un radošajām darbnī-
cām “Teātra spēle”.

Plašāk: http://www.jelgava.lv/aktuali/lv/aktualita-
te/jelgavanotiksteatrasvetki/.

Jelgavā tiksies Zemgales zinīgākie skolēni

22. martā Zemgales Reģionālajā kompetenču attīs-
tības centrā (ZRKAC) norisināsies 8. reģiona skolē-
nu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā 
sacentīsies teju 200 skolēnu no visas Zemgales.

Zemgales skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kon-
kurss–konference kļuvusi par gadskārtēju un sko-
lēnu vidū gaidītu notikumu, kurā savus izstrādātos 
pētnieciskos darbus aizstāvēt ierodas visu Zemga-
les novadu un pilsētu labākie skolēni, kam piepul-
cējas arī bijušā Tukuma rajona – Engures, Jaunpils, 

Kandavas un Tukuma – novadu zinātkārākie prāti. 
2017. gadā konkursam pieteikti 167 darbi, ko 194 
skolēni izstrādājuši 159 skolotāju vadībā.

Reģionālā konkursa noslēgums un rezultātu pazi-
ņošana notiks Jelgavas pils Aulā. Būtiski, ka papil-
dus iespējai atsevišķu sekciju labākajiem skolēniem 
ārpus konkursa iestāties Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē zinīgākie skolēni jau trešo gadu pēc 
kārtas saņems naudas balvu un Zemgales pašvaldī-
bu sarūpētu piemiņas velti. Tāpat konkursa laureā-
tus izvirzīs dalībai valsts mēroga konkursā.

http://www.jelgava.lv/aktuali/lv/aktualitate/jelgava-notiks-teatra-svetki/
http://www.jelgava.lv/aktuali/lv/aktualitate/jelgava-notiks-teatra-svetki/
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Nākotnes izaicinājumu konference 
“Cilvēkfaktors” Cēsīs

24. martā Vidzemes koncertzālē “Cēsis” notiks kon-
ference “Cilvēkfaktors”, kas pulcēs ap 700 uzņēmu-
mu un organizāciju pārstāvjus un vadītājus, lai kopī-
gi meklētu atbildes un prognozētu, kāds būs darbs 
nākotnē un kā tam sagatavoties jau tagad. Konfe-
renci īpaši aicināti apmeklēt organizāciju vadītāji, 

personāla un komunikācijas speciālisti, visi tie, kuru 
atbildība ir vistiešāk saistīta ar jauninājumu ievieša-
nu un darbinieku sagatavošanu pārmaiņām.

Praktiskus ieteikumus, kas noderēs uzņēmuma dar-
bības pilnveidei, sniegs 15 jomas profesionāļi un 
eksperti, viņu vidū bijusī Latvijas Valsts prezidente 
Vaira VīķeFreiberga, moderators un stratēģis Ha-
ralds Burkovskis, Daugavpils Universitātes rektors 
un biologs Arvīds Barševskis, “Microsoft” komuni-
kācijas vadītāja Baltijā Kristīne Mennika, pārmaiņu 
vadītāja “Google” Karolina Levandovska, “Zeno 
consulting” vadības zinību konsultants Daniels 
Pav ļuts, darba kultūras analītiķe Jelena Hercberga, 
komandu veidošanas treneris Māris Resnis un citi.

Plašāk: http://www.cilvekfaktors.lv/.

Vērienīga medību trofeju izstāde 
Valmieras pagasta kultūras namā

Ja šonedēļ gadās braukt garām Burtnieku novada 
Valmieras pagasta kultūras namam, noteikti iegrie-
zieties, jo tur līdz 24. martam apskatāma medību 
trofeju izstāde. Tajā – diži aļņu un briežu ragi, smaili 
stirnāžu ragi, mežakuiļu ilkņi, vilku ādas, lūšādas un 
pat āpšu galvaskausi, pavisam 215 trofejas, ko iz-
rādīšanai atveduši vairāk nekā simts mednieku no 
visas Ziemeļvidzemes.

Plašāk: http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/
jaunumi1/4730/.

Aicina ierosināt Ventspils Starptautiskā 
ziedu paklāju festivāla devīzi

Šogad Ventspils pilsētas svētku laikā – no 3. līdz 
5. augustam – notiks tradicionālais Starptautiskais 
ziedu paklāju festivāls, kas ventspilniekus un pilsē-
tas viesus priecēs jau 17. gadu. Ventspils pilsētas 

pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 24. martam ie-
rosināt iespējamo Ventspils 17. Starptautiskā ziedu 
paklāju festivāla devīzi.

Iepriekšējos gados ziedu paklāju festivālam ir bi-
jušas šādas devīzes: “Raksti”, “Laiks”, “Vasaras vī-
zijas”, “Vēja spēles”, “Krāsainās pasakas”, “Salūts”, 
“Olimpiskās ziedu spēles”, “Tilti”, “Ziedu sakta”, “Es 

http://www.cilvekfaktors.lv/
http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/4730/
http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/jaunumi1/4730/
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ziedu – dziedu Tev”, “Putni”, “Portus Winda”, “Gar-
šīgi dzīvojam”, “Zīmes” un “Noslēpums”.

Pirmo reizi Latvijā konkurss “Sieviete 
arhitektūrā, būvniecībā, dizainā”

Vēl līdz 31. martam var pieteikt dalībnieces pirmo 
reizi Latvijā izsludinātajam konkursam “Sieviete 
arhitektūrā, būvniecībā, dizainā”, kura organiza-
tors ir biedrība “Building Design and Construction 

Council” un patrons – Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja vadītāja Māra Lāce.

Konkursa mērķis un misija ir popularizēt sabiedriski 
aktīvas sievietes, izcilas profesionāles, kuras snie-
gušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un 
būvniecības procesos savā valstī vai ārpus tās un 
piedalījušās pilsētu, ēku vai dizaina tapšanas rea-
lizēšanā, veicināšanā vai pasūtīšanā. Konkursam ir 
sešas nominācijas: “Sieviete – arhitektūras pasūtī-
tāja vai pasūtīšanas veicinātāja”; “Sieviete – būv-
niecības pasūtītāja vai pasūtīšanas veicinātāja”; 
“Sieviete – dizaina pasūtītāja vai pasūtīšanas veici-
nātāja”; “Sieviete – arhitekte”; “Sieviete – būvnie-
ce”; “Sieviete – dizainere”.

Plašāk: www.buvniekupadome.lv. Konkursa no-
likums pieejams šeit: www.buvniekupadome.lv/
Konkursi.

Īpaši aicinātas pašvaldības – pieteikt enerģiskas 
sievietes no reģioniem!

http://www.buvniekupadome.lv
http://www.buvniekupadome.lv/Konkursi
http://www.buvniekupadome.lv/Konkursi
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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

Lasiet LPS žurnāla “LOGS” otro numuru!

Atgādinām, ka tiešsaistē (šeit) varat lasīt LPS žurnā-
la “LOGS” 2017. gada otro numuru, kurā apkopoti 
februārī veiktie darbi un darbiņi. Numura tēma: 
ceļi un tilti Latvijā pirms 15 gadiem un tagad satik-
smes ministra Ulda Auguļa un biedrības “Latvijas 
ceļu būvētājs” Valdes priekšsēdētāja Andra Bērziņa 
un izpilddirektora Zigmāra Brunava vērtējumā.

Pievēršam uzmanību arī rubrikā “Viedoklis” publi-
cētajiem LPS vecākā padomnieka Māra Pūķa rak
stiem saistībā ar pašvaldību informatīvajiem izde-
vumiem – “Pašvaldību uzvara Augstākajā tiesā’” un 
“Melu laboratorija”.

Ziņas sagatavojuši Zane Leite, Arita Rudzīte, Baiba Vanaga, Agrita Lūse, Aigars Ieviņš un Jelgavas 
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde

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

