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AKTUALITĀTES

Vai vakars pār Eiropu?

22.–23. marta Eiropas Reģionu komitejas (RK) 
plenārsesija, kas notika tikai dažas dienas pirms 

29. martā plānotā oficiālo sarunu sākuma par Ap-
vienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienī-
bas (ES), lielā mērā tika veltīta pārdomām par Ei-
ropu.
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“Apvienotās Karalistes ieguldījums Eiropas Savienī-
bas kopējā budžetā ir 14%. Nekādas soda naudas 
par izstāšanos nebūs, bet mums visiem jābūt atbil-
dīgiem un jāapzinās šī notikuma sekas,” uzrunā RK 
locekļiem norādīja Mišels Barnjē, galvenais sarunu 
vedējs darba grupā, kuras uzdevums ir sagatavoties 
sarunām ar Apvienoto Karalisti un šīs sarunas vadīt 
atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 50. pan-
tam. Barnjē pašvaldību pārstāvjus brīdināja par 
papildu grūtībām, kas 27 ES dalībvalstis gaida pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās: “No 2020. gada 
būs papildu grūtības, jo būsim tikai 27 valstis, bet 
Eiropas Savienības budžetā būs vismaz par 10 mil-
jardiem mazāk. Tas ietekmēs kohēzijas politiku, ko 
izjūtu kā tuvu savai sirdij. Tā ļauj risināt sociālās 
plaisas, arī teritoriālā ziņā tā ir ļoti vērtīga.”

Eiropas Savienības budžeta nākotne pēc Apvieno-
tās Karalistes izstāšanās no ES bija arī plenārsesijā 
notikušās Eiropas Liberāļu un demokrātu apvie-
nības (ALDE) grupas sēdes centrālais jautājums. 
Latvijas delegācijas RK pārstāvis Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadar-
bības jautājumos Gunārs Ansiņš norādīja, ka vie-
tējās un reģionālās pašvaldības ir galvenie Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu līdzekļu saņēmēji, 
tāpēc pašvaldību interesēs ir pēc iespējas sagla-
bāt pašreizējo investīciju līmeni kohēzijas politikā 
un kopējā lauksaimniecības politikā. “Runājot par 
2014.–2020. gada plānošanas periodu, jebkurš lī-
dzekļu samazinājums, kas ietekmētu Eiropas struk-
turālos un investīciju fondus un ar tiem saistītās 
programmas, nav pieņemams. Eiropas Savienībai 
jāmeklē risinājumi, lai nodrošinātu, ka Apvienotā 
Karaliste pilda savas juridiskās un finansiālās sais-
tības attiecībā uz pašreizējo daudzgadu finanšu 
shēmu,” uzsvēra Ansiņš. Viņš arī vērsa uzmanību 

uz to, ka Latvijas prioritātes arī pēc 2020. gada būs 
kohēzijas politika un kopējā lauksaimniecības poli-
tika un ievērojams līdzekļu samazinājums minēta-
jās jomās tiks uztverts kā atkāpšanās no sociālās, 
teritoriālās un ekonomiskās kohēzijas principiem, 
kas ietverti ES līgumos.

Latvijas delegācijas pārstāvis Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs aicināja ALDE 
grupu iesaistīties aktīvās debatēs, lai panāktu, ka 
kopīgā lauksaimniecības politika būtu pēc iespējas 
taisnīgāka. “Mani bažīgu dara skaitļi un tendences. 
Lauksaimniecību skaits strauji sarūk, lauku ļaudis 
noveco, lauku zemes koncentrējas atsevišķu bagā-
tāku cilvēku īpašumā, kas neveicina drošu nākotni. 
Mums ir vajadzīga jauna lauksaimniecības politika, 
jārada mehānisms, lai jauni cilvēki pievērstos šim 
grūtajam darbam. Latvijā un Baltijas valstīs mums 
ir arī paši mazākie maksājumi no I pīlāra. Tāpēc 
mēs vēlētos, lai turpmāk lauku atbalstam atvēlētie 
līdzekļi būtu pēc iespējas taisnīgāki un vienlīdzīgāk 
izmantojami,” uzsvēra Lielmežs.

Reģionu komitejas 122. plenārsesijā Latvijas dele-
gāciju pārstāvēja delegācijas vadītājs LPS priekš-
sēdis Andris Jaunsleinis, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbības 
jautājumos Gunārs Ansiņš, Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Jaunpils novada do-
mes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Mālpils novada 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, Jēkab-
pils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs 
un Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas 
novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Dainis Turlais.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS vadības un Latvijas Bāriņtiesu 
darbinieku asociācijas tikšanās

20. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekš sēdis Andris Jaunsleinis tikās ar Latvijas 
Bāriņ tiesu darbinieku asociācijas (LBDA) pārstāv-
jiem – Valdes priekšsēdētāju Saulkrastu novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Melderi, Kuldīgas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci Viju 
Asta ševsku, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāju Aiva
ru Kras no go lo vu un Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas 

priekšsēdētāju Tāli Zalvu, lai pārrunātu bāriņtiesu 
darba aktuālākās problēmas.

LPS pārstāvji uzklausīja arī bāriņtiesu pārstāvju ba-
žas par negatīvas publicitātes radīšanu sabiedrībā 
par bāriņtiesām un par funkciju nemitīgu palielinā-
šanu bez atbilstoša finansiālā nodrošinājuma.

Ņemot vērā, ka pašlaik Saeimā starp lasījumiem 
tiek skatīti grozījumi Bāriņtiesu likumā (sakarā 
ar normām par aizgādnības lietu reģistru), tika 
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pārspriests, vai šajā likumā nav vajadzīgi vēl kādi 
grozījumi.

Lai veiksmīgāk sadarbotos, abas puses nolēma, ka 
bāriņtiesu pārstāvji turpmāk piedalīsies LPS Vese-
lības un sociālo jautājumu komitejas sēdēs. Tāpat 
sarunas dalībnieki pārrunāja iespēju organizēt LPS 
videokonferenci par bāriņtiesu darba aktualitātēm 
un problēmjautājumiem.

Attēlā: (no kreisās) Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas priekš-
sēdētājs Tālis Zalva, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs 
Aivars Krasnogolovs, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku aso-
ciācijas Valdes priekšsēdētāja Saulkrastu novada bāriņ-
tiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere un Kuldīgas nova-
da bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Vija Astaševska.

Vineta Reitere,
LPS priekšsēža padomniece

Gatavošanās Lielajai talkai

22. martā notika Lielās talkas koordinatoru tikša-
nās un preses konference, kurā atklāja talku reģis-
trācijas karti, informēja par aktualitātēm un izsludi-
nāja Lielās talkas konkursu “Latvijai būt zaļai”.

Vairāk informācijas par konkursu šeit: http://talkas.

lv/2017/03/22/lielas-talkas-konkurss-latvijai-but-
zalai/.

Lielākā gatavošanās šim pasākumam notika dienu 
iepriekš, kad LPS telpās ar brīvprātīgo palīdzību 
ritēja aktīvs darbs pie Lielās talkas materiālu (afi-
šu, T-kreklu un uzlīmju) saiņošanas pašvaldībām. 
Tie pašvaldību koordinatori, kas nepiedalījās pa-
sākumā, Lielās talkas materiālus var saņemt LPS; 

http://talkas.lv/2017/03/22/lielas-talkas-konkurss-latvijai-but-zalai/
http://talkas.lv/2017/03/22/lielas-talkas-konkurss-latvijai-but-zalai/
http://talkas.lv/2017/03/22/lielas-talkas-konkurss-latvijai-but-zalai/
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kontaktpersona Andra Rakšte: 67508523; andra.
rakste@lps.lv.

Andra Rakšte,
LPS padomniece novadu darbības jautājumos

Videokonferencē skaidro izmaiņas SAM 
3.3.1. un SAM 5.6.2.

LPS 23. martā bija aicinājusi VARAM pārstāvjus 
skaidrot plānotās izmaiņas Ministru kabineta no-
teikumos:

• 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”;

• nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un no-

darbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palie-
lināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ie-
guldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši paš-
valdību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”.

Diskusija līdz ar VARAM un LPS prezentācijām ska-
tāma LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
seminari-un-video/videoarhivs/3585-lps-un-va-
ram-diskusija-par-sam-3-3-1-un-sam-5-6-2.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Diskusija par dzeramā ūdens kvalitāti

23. martā notika LPS organizēta diskusija par dze-
ramā ūdens kvalitāti un aktualitātēm ūdens attīrī-
šanā. Diskusijā piedalījās Latvijas Universitātes un 
Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, kuri iepazīs-
tināja ar aktualitātēm un praktiskas ievirzes pētīju-
miem šādās pašvaldības interesējošās jomās:

• virszemes ūdeņu pētījumi;

• pazemes ūdeņu pētījumi;

• ūdens procesu modelēšana;

• notekūdeņu pētījumi.

Dažas pārrunātās tēmas saistās ar ūdens kvalitātes 
uzlabošanu un sabiedrības veselības un vides uzla-
bošanu ilgtermiņā. Problēma – antibiotiku izraisītās 
baktēriju rezistences samazināšana un sabiedrības 
veselības uzlabošana, pastiprinātu uzmanību veltot 
ūdens attīrīšanai no antibiotiku un citu farmaceitis-
ki aktīvo vielu atkritumiem. Projekts varētu ietvert 
situācijas analīzi (antibiotiku un citu farmaceitiski 
aktīvo vielu veidi notekūdeņos, to daudzums, sa-
brukšanas laiks, izplatīšanās ceļi u. c.), piesārņo-
jošo vielu noteikšanas analītisko metožu pilnveidi, 
ieteikumus turpmākam monitoringam un konkrētā 
ūdens piesārņojuma veida samazināšanai, izman-
tojot inovatīvu ūdens attīrīšanas tehnoloģiju.

Sociāls projekts – privāto urbumu ūdens mikro-
bioloģiskās kvalitātes izvērtējums visā pašvaldī-
bas teritorijā (vai nozīmīgā tās daļā). Projekta re-
zultātā būtu iespējams izvērtēt dzeramā ūdens 
piesārņojuma riskus, kas saistīti ar decentralizētu 
ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī identificēt prio-
ritāros rajonus, kur primāri nodrošināmi centrali-
zētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. 
Gruntsūdens piesārņošanas risku novērtējums 
atkarībā no apkārtnē esošajiem potenciālajiem 
piesārņotājiem un urbuma stāvokļa, sanitārās 

mailto:andra.rakste@lps.lv
mailto:andra.rakste@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3585-lps-un-varam-diskusija-par-sam-3-3-1-un-sam-5-6-2
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3585-lps-un-varam-diskusija-par-sam-3-3-1-un-sam-5-6-2
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3585-lps-un-varam-diskusija-par-sam-3-3-1-un-sam-5-6-2


5

aizsargzonas apmēra modelēšana, kā arī ieteikumi 
tālākām darbībām.

Nobeigumā dalībnieki vienojās nākamo diskusiju 
veltīt šādām tēmām:

•	 dzeramā ūdens apgādes tīkli:

– ūdens zudumi tīklos un to samazināšana,

– dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņas ūdensap-
gādes tīklos, monitorings,

– ūdensapgādes tīklu dezinfekcija;

•	 dzeramā ūdens apgādes sistēmas:

– drošības plāni (atbilstoši likumdošanai, kas 
stājas spēkā 2017. gadā),

– dzeramā ūdens attīrīšanas tehnoloģijas: opti-
mizācija un efektivitātes uzlabošana;

•	 lietusūdens novadīšanas sistēmas.

Šīs diskusijas videoieraksts atrodams LPS interne-
ta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3577-lps-un-latvijas-universitates-or-
ganizeta-diskusija-par-dzerama-udens-kvalitati.

Ronēni pludmalē iznāk atpūsties, tāpēc 
par viņiem nevajag satraukties

Iestājies laiks, kad arvien vairāk cilvēku dodas 
ārpus mājas baudīt pavasara sauli, un viena no 

+371 29198590

roņi!

Neaiz�ec! Ronēns
aizsargājo�es var iekost!

Nedzen roni jūrā!

Pastaigājo�es ar suni,
uzliec tam pavadu!

50
m

Turies nostāk no roņa!
Neradi ronim lieku stresu!

Ziņo, ja ronēns izskatās novārdzis 
vai tam ir brūces vai ievainojumi!

Uzmanību-

roņi!
Nav jāuztraucas! 

Jāmeklē palīdzība! Jāmeklē palīdzība! 

Ja ronēns nikni rūc, ir apaļīgs 
un ņiprs, to vēl klāj balta pūka, 
kopumā izskatās labā kondīcijā.

Ja ronēnam baltās, garās pūkas 
vietā jau sāk parādī�es vai to 
jau pilnībā klāj īsa pelēka vilna.

Speciālis� palīdzēs izvērtēt situāciju un nepieciešamības 
gadījumā sazināsies ar Rīgas Zooloģisko dārzu.

www.facebook.com/dabasparvalde| www.facebook.com/rigazoo
www.daba.gov.lv| www.rigazoo.lv

twi�er.com/dabaDAP| twi�er.com/RigasZoodarzs

Sazinies ar Dabas aizsardzības pārvaldi!

Tālr.: +371 29198590
E-pasts: daba@daba.gov.lv

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3577-lps-un-latvijas-universitates-organizeta-diskusija-par-dzerama-udens-kvalitati
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3577-lps-un-latvijas-universitates-organizeta-diskusija-par-dzerama-udens-kvalitati
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3577-lps-un-latvijas-universitates-organizeta-diskusija-par-dzerama-udens-kvalitati
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iecienītākajām pastaigu vietām, protams, ir plud-
male. Nereti šo pastaigu laikā tiek pamanīts šķie-
tami pamests un bezspēcīgs krasta smiltīs gulošs 
roņa bērns, un rodas jautājums: vai un kā tam vajag 
palīdzēt?

Martā un aprīlī roņu mātes uz ledus laiž pasaulē sa-
vus mazuļus. Tie piedzimst ar biezu, pūkainu, baltu 
kažoku, kas tos pasargā no aukstuma. Ronēni ātri 
aug, un divu nedēļu laikā to svars ir palielinājies 
jau aptuveni divas reizes. Un kā lai tā nebūtu, ja šīs 
divas nedēļas roņu mamma tos ir barojusi ar ļoti 
treknu pienu, kas satur 42% tauku un 11% olbal-
tumvielu. Pirmajā nedēļā māte pastāvīgi atrodas 
blakus savam mazulim, bet otrajā nedēļā tā jau sāk 
doties medībās.

Ronēni, ko var sastapt Latvijas piekrastē, vistica-
māk, ir dzimuši Igaunijā un līdz mums nokļuvuši 
peldus vai uz kāda ledus gabala.

Ja smiltīs gulošais ronēns ir balts un pūkains, viņš, 
visticamāk, žāvē savu kažociņu un gaida atgrieža-
mies roņu mammu, kura jūrā medī. Māte barības 
meklējumos var būt prom arī vairākas dienas, un 
tajā laikā mazais ronēns droši var iztikt bez ēšanas. 
Ja ronēnam baltās pūkas vietā parādās pelēki lauku-

mi vai to pilnībā klāj īsa, pelēka vilna, tas jau sasnie-
dzis aptuveni četru nedēļu vecumu, ir kļuvis patstā-
vīgs un spēj pats saviem spēkiem iegūt barību.

Jāatceras, ka veselam roņu mazulim cilvēku palī
dzība nav vajadzīga! Vislabāk roni atstāt tur, kur 
tas ir, nemēģināt dzīt to ūdenī, jo, ja ronēns būs pā-
rāk jauns, pastāv liels risks, ka ūdenī tas nosals. Pa-
stiprināta uzmanība mazajam dzīvnieciņam var ra-
dīt lielu stresu. Nevajag ronēnu aiztikt, jo tam ir ļoti 
asi zobi. Aizsargājoties tas var iekost, roņa kodiena 
brūces var nesadzīt pat vairākus mēnešus. Noteikti 
nevajag mēģināt roņu mazuli barot, it īpaši ar govs 
pienu, kas atšķirīgā sastāva dēļ dzīvnieku var noga-
lināt. Un vēl viena lieta, kas jāievēro: pastaigājoties 
ar suni, tas jātur pavadā, jo bieži gadās, ka tieši suņi 
savaino roņu mazuļus.

Ja tomēr ronēns ir acīmredzami novārdzis vai sa-
vainots, ieteicams sazināties ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi pa tālruni 29198590. Pēc sarunas un ap-
stākļu noskaidrošanas speciālisti izlems, vai ronēns 
ir atstājams pludmalē vai arī nogādājams Rīgas 
Zooloģiskajā dārzā.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

Sēde notiks 28. martā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Dienaskārtība:

1. Par Valsts kontroles veiktajām revīzijām “Vai 
pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzek-
ļiem, nodrošinot savām funkcijām atbilstošus 
maksas pakalpojumus iedzīvotājiem, ir efektīva 
un ekonomiska” un “Vai pašvaldību administra-
tīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlie-
tots produktīvi un ekonomiski?”. Secinājumi un 
ieteikumi (uzaicināts Valsts kontroles Padomes 
loceklis Piektā revīzijas departamenta direktors 
Edgars Korčagins).

2. Dažādi:

•	 aktuālā informācija par plānotajām izmai-

ņām nodokļu politikā no 2018. gada;

•	 par likumprojekta “Par valsts budžetu 
2018. gadam” sagatavošanas grafiku;

•	 par Labklājības ministrijas izstrādāto plāna 
projektu “Plāns minimālo ienākumu atbal-
sta sistēmas pilnveidošanai 2018.–2020. ga-
dam” (VSS-259);

•	 par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ne-
kustamā īpašuma nodokli”” (Saeima, nr. 806/
Lp12, 2. lasījums 23.03.2017.).

Sēdes tiešraidi varēs noskatīties LPS komiteju por-
tālā. Turpat atrodami arī sēdē izskatāmie doku-
menti.

Lai pieslēgtos komiteju portālam, jārīkojas šādi:

•	 pārlūkprogrammā (ieteicams lietot “Internet 
Explorer”) jāatver portāls, izvēloties kādu no 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
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šīm adresēm: http://ej.uz/komiteju vai http://
www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/;

•	 jāievada lietotāja vārds un parole, kas nosūtīta 
e-pastā (ja esat nozaudējuši, rakstiet: nauris.
ogorodovs@lps.lv. Par piekļuvi LPS komiteju 
portālam interesēties ne vēlāk kā vienu dienu 
līdz paredzētās sēdes sākumam);

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

•	 jāizvēlas aktīvā sēde ar attiecīgo komitejas no-
saukumu.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Seminārs “Deputātu kandidātu saraksta 
sagatavošana un iesniegšana 3. jūnija 
pašvaldību vēlēšanām”

Seminārs notiks 30. martā plkst. 14 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Semināram būs iespējams sekot līdzi tiešraidē LPS 
mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-vi-
deo/tiesraide/. Dalībai klātienes seminārā lūdzam 
pieteikties līdz 28. martam pa e-pastu: liva.lai-
zane@cvk.lv.

Sīkāka informācija 1. pielikumā.

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme aprīlī Jelgavā

Sanāksme notiks 7. aprīlī plkst. 10 Zemgales re-
ģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavā, Svētes 
ielā 33.

Dienaskārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.30 Jelgavas domes priekšsēdētāja An
dra Rāviņa uzruna un prezentācija 
par pilsētu (izpilddirektore Irēna 
Škutāne)

10.30–10.50 LPIA valdes informācija, LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš

10.50–11.40 Tendences Latvijā, Eiropā, pasaulē, 
ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlejs

11.40–12.40 Energoefektivitāte, siltināšana: paš-
valdību un biedrību pieredze

 SIA “Jelgavas nekustamo īpašumu 
pārvalde” valdes loceklis Juris Vidžis

 Smiltenes novada izpilddirektors 
Kārlis Lapiņš

 Ozolnieku KSDU valdes priekšsēdē-
tājs Rihards Zakrepskis

 Liepājas LNA un LNPAA valdes locek-
lis Artis Rimma

12.40–13.00 Kafijas pauze

13.00–13.20 ALTUM piedāvājumi, Ingus Salmiņš

13.20–13.45 Pašvaldību un LPS viedoklis

 Tērvetes novada jurists; 
 Krustpils novada izpilddirektors Rai-

vis Ragainis; 
 citi novadi, pilsētas; 
 LPS padomnieki Andra Feldmane, 

Aino Salmiņš un Andris Akermanis

13.45–14.15 Energopārvaldība, Zemgales reģiona 
enerģētikas attīstības aģentūras di-
rektore Inga Kreicmane

14.15–14.35 “Sadales tīklu” Korporatīvo klientu 
apkalpošanas vadītājs Aivars Sli
šāns

14.35–14.50 Piedāvājums nākamajai apkures se-
zonai, ICP Solutions OÜ pārstāvis

14.50–15.05 Ārpakalpojums – palīgs uzņēmuma 
efektivitātei, “Lattelecom” BPO val-
des priekšsēdētāja un izpilddirektore 
Agnese Paegle

15.10–15.45 Pusdienas

16.00–18.00 Pilsētas apskate

Pieteikt dalību var līdz 31. martam, atsaukt dalī
bu – līdz 3. aprīlim.

http://ej.uz/komiteju
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal/
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
mailto:nauris.ogorodovs@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:liva.laizane@cvk.lv
mailto:liva.laizane@cvk.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p1.pdf
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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.

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 kapaci-
tāte un starpinstitucionālā sadarbī-
ba”

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).

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
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Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā 
ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu 
rīko diskusiju par gliemeņu audzēšanas 
iespējām, potenciālajiem ieguvumiem un 
riskiem Baltijas jūras austrumu piekrastē

30. martā Pāvilostā notiks diskusija par gliemeņu 
(Mytilus edulis) audzēšanu Baltijas jūrā. Tikšanās 

tiek rīkota INTERREG Baltijas jūras reģiona trans-
nacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. 
līdzfinansētajā R031 projektā “Baltic Blue Growth 
(BBG)” “Baltijas jūras izaugsme: liela mēroga glie-
meņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (“Baltic 
Blue Growth – Initiation of full scale mussel farm-
ing in the Baltic Sea”).

Plašāka informācija 2. pielikumā.

15. Dabas diena “Latvijas valsts mežos”

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina piedalīties in-
formatīvajā seminārā “Meža apsaimniekošanas un 
vides pārskats 2016.”, lai iepazīstinātu ar 2016. gadā 
paveikto un informētu par meža apsaimniekošanas 

plānu aktualitātēm. Seminārs notiks 7. aprīlī LVM 
klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, zālē “Pīlādzis”.

Informāciju par dalību nosūtīt līdz 3. aprīlim, rak-
stot uz e-pastu: m.arente@lvm.lv.

Programma 3. pielikumā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 
aicina piedalīties akcijā “Atpakaļ uz skolu 
2017”

Akcija “Atpakaļ uz skolu 2017” norisinās no 
20. marta līdz 12. maijam. Tās laikā (ES) institūciju 
darbinieki, valsts amatpersonas, NVO pārstāvji un 
citi Eiropas lietu eksperti dodas uz skolām, lai ar 
jauniešiem dalītos savā darba pieredzē un zināša-

nās par ES aktualitātēm.

Akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesionāļu pieredzi, karjeras iespējām ES, tuvi-
nāt ES institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt sko-
lēniem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar 
cilvēkiem, kuri ikdienā strādā dažādās nozarēs.

Plašāka informācija: https://drive.google.com/dri-
ve/folders/0B_lzYgloG_KZNU1SeVNDb05QM00.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Reģionālā kampaņa “Cilvēku tirdzniecība – 
noziegums, kas ir visu mūsu atbildība”

Baltijas jūras valstu padomes darba grupa cīņai pret 
cilvēku tirdzniecību, atzīmējot savu desmito gada-
dienu, ir uzsākusi izpratnes veicināšanas kampaņu 
“Cilvēku tirdzniecība – noziegums, kas ir visu mūsu 
atbildība” (Human trafficking – a crime that is all of 
our responsibility). Sadarbībā ar Zviedrijas māksli-
nieci Luvīsu Burfitu un Igaunijas ražošanas koman-
du tika izgatavoti T-krekli, kā ražošanā ir ievēroti 
visi ētikas principi, kuru pamatā ir neveicināt cilvē-

ku tirdzniecību un lēta darbaspēka izmantošanu. 
Šie krekliņi tiek nosūtīti Baltijas jūras valstu pado-
mes dalībvalstīs sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, 
kuri aktīvi atbalsta cilvēku tirdzniecības novēršanu, 
aicinot izplatīt savas fotogrāfijas sociālajos tīklos, 
izmantojot tēmturi #traffickingsucks, tādējādi ap-
liecinot savu attieksmi pret cilvēku ekspluatāciju un 
vēršot sabiedrības uzmanību uz cilvēku tirdzniecī-
bas problēmu.

Plašāka informācija: http://www.cilvektirdznieci-
ba.lv/lv/regionala-kampana-cilveku-tirdznieciba-
--noziegums-kas-ir-visu-musu-atbildiba/153.

mailto:m.arente@lvm.lv
https://drive.google.com/drive/folders/0B_lzYgloG_KZNU1SeVNDb05QM00
https://drive.google.com/drive/folders/0B_lzYgloG_KZNU1SeVNDb05QM00
http://www.cbss.org/human-trafficking-crime-responsibility/
http://www.cbss.org/human-trafficking-crime-responsibility/
http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/regionala-kampana-cilveku-tirdznieciba---noziegums-kas-ir-visu-musu-atbildiba/153
http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/regionala-kampana-cilveku-tirdznieciba---noziegums-kas-ir-visu-musu-atbildiba/153
http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/regionala-kampana-cilveku-tirdznieciba---noziegums-kas-ir-visu-musu-atbildiba/153
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p3.pdf
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Starptautiskajai dzimtās valodas dienai 
veltītā akcija “Vietvārdu talka”

UNESCO katru gadu 21. februārī aicina atzīmēt 
Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai pievērstu 
sabiedrības uzmanību katra pasaules iedzīvotāja 
dzimtajai valodai un tās lietojuma nozīmei valo-
du daudzveidības saglabāšanā. Ar Starptautisko 
dzimtās valodas dienu UNESCO izceļ valodu nozīmi 
kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšanā un 
veicina dzimtās valodas lietojumu.

Turpinot ikgadējas vietējā mantojuma apzināšanas 
tradīcijas, arī šogad UNESCO Latvijas Nacionālā ko-
misija sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu un 
partneriem aicina iesaistīties vietvārdu talkā. Tās 
mērķis ir apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt 

vietējos vietvārdus (īpašvārdus, kas nosauc kādu 
fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, 
Velna grava, Čurkstupīte utt.), kas tiek lietoti pat-
laban vai ir lietoti agrāk. Īpaši svarīgi ir pamanīt un 
neaizmirst mazos vietvārdus, kuriem neatrodas 
vieta kartē, bet kuriem ir būtiska nozīme Latvijas 
daudzveidīgajās izloksnēs un dialektos. Vietvārdu 
talkā aicinātas piedalīties izglītības iestādes, bib-
liotēkas, muzeji, tūrisma informācijas centri, neval-
stiskās organizācijas un citas institūcijas, kā arī indi-
viduāli interesenti un aktīvistu grupas. Institūcijas 
īpaši aicinātas rīkot izglītojošas ekskursijas, ekspe-
dīcijas, sarunu un stāstu pēcpusdienas, kā arī citas 
tematiskas aktivitātes, kas varētu sekmēt vietējo 
vietvārdu apzināšanu un fiksēšanu.

Plašāka informācija 4. pielikumā.

LTV izsludina pieteikšanos “Eirovīzijas 
Gada kora 2017” nacionālās atlases 
konkursam “Latvija dzied!”

No 27. līdz 31. martam savu dalību Atvērtajā kate-
gorijā starptautiskā koru konkursa “Eirovīzijas Gada 

koris 2017” nacionālajai atlasei var pieteikt Latvijas 
jauktie, sieviešu, vīru, senioru un skolēnu amatie-
ru kori. 29. aprīlī nacionālā atlase tiks translēta LTV 
1. kanāla un interneta tiešraidē raidījumā “Latvija 
dzied!”.

Plašāka informācija 5. pielikumā.

Palielinās minimālo atbalstu apgādnieku 
zaudējušiem bērniem

No 2017. gada 1. aprīļa tiks palielināts valsts at-
balsts apgādnieku zaudējušiem bērniem – apgād-
nieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zau-

dējumu minimālais apmērs. To paredz 21. martā 
Ministru kabineta sēdē pieņemtie “Noteikumi par 
apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par ap-
gādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošināju-
ma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā mi-
nimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību”.

Plašāka informācija 6. pielikumā.

SAEIMAS, MINISTRIJU, IESTĀŽU ZIŅAS

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p6.pdf
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Jauniešu attīstības programma “Cilvēka 
potenciālam”

Jauniešu attīstības programmas “Cilvēka potenciā-
lam” mērķis ir pilnveidot jauniešu prasmes emo-
cionālajā intelektā, medijpratībā, kritiskajā domā-
šanā un jaunradē, kā arī attīstīt uz zinātni, izglītību 
un medijiem vērstus ilgtspējīgus projektus, kas pa-
līdzētu Latvijas sabiedrībai.

Projekta mērķauditorija ir 18–30 gadus jauni Latvi-

jā dzīvojoši dažādu tautību jaunieši ar augstu vēlmi 
un motivāciju pilnveidoties un īstenot Latvijas sa-
biedrības attīstību veicinošas iniciatīvas.

Projekta norises laiks: 19. maijs–30. septembris. 
Pieteikšanās līdz 5. aprīlim.

Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos, aicinām ieskatī-
ties mājaslapā: www.cilvekam.lv/jauniesiem.

Jaunākā informācija par programmu arī Facebook 
lapā: https://www.facebook.com/cilvekam.lv/.

Beztermiņa konkurss “Par Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem”

Vai vēlies sniegt savu artavu latviešu valodas stiprināšanai un attīstībai? Valsts valodas centra izveidotā 
“Sabiedrisko palīgu institūta” mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un 
individuālas konsultācijas par Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu.

Valsts valodas centrs izsludina beztermiņa konkursu “Par Valsts valodas centra sabiedriskajiem palī
giem” un aicina pieteikties enerģiskus un atbildīgus

SABIEDRISKOS PALĪGUS!

Ja tu labprāt strādātu ar cilvēkiem, esi pacietīgs/-a, kā arī tevi saista darbs ar latviešu valodas jautājumiem, 
piesakies un kļūsti par daļu no Valsts valodas centra komandas!

Ko darīs sabiedriskais palīgs savā dzīvesvietas reģionā?
- konsultēs personas par valsts valodas lietojumu publiskajā vidē;
- palīdzēs izprast Valsts valodas likumu;
- izskaidros veidus, kā iespējams novērst Valsts valodas likuma pārkāpumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• sasniedzis/-gusi 21 gada vecumu;
• augstākā izglītība;
• latviešu valoda – dzimtā valoda vai valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 2. pakāpē (C2).

Mēs piedāvājam:
• apmācības par Valsts valodas likumu un tā piemērošanu, latviešu valodas kultūras jautājumiem un sa-

skarsmes psiholoģiju;
• kompensāciju par ceļa izdevumiem braucienam uz biroju vienreiz ceturksnī;
• pieredzējušu darbinieku atbalstu;
• praktisku pieredzi jomas interesentiem. 

Konkurss ir beztermiņa: vari pieteikties sev visizdevīgākajā laikā. Tavu pieteikumu izskatīsim jau maijā, ja 
paspēsi pieteikties līdz 30. aprīlim! Nosūti pieteikumu un CV elektroniski e-pastā: personals@vvc.gov.lv 
vai iesniedz personīgi, vai nosūti pa pastu Valsts valodas centram Eksporta ielā 6 Rīgā, LV-1010.

Konkursa nolikums un līdzdarbības līgums apskatāms mājaslapā www.vvc.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Plašāka informācija 7. pielikumā.

 
 
 

 
Vai vēlies sniegt savu artavu latviešu valodas stiprināšanai un attīstībai?  
Valsts valodas centra izveidotā „Sabiedrisko palīgu institūta” mērķis ir sniegt iespēju 
Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un individuālas konsultācijas par 
Valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu. 
 
Valsts valodas centrs izsludina beztermiņa konkursu „Par Valsts valodas centra 
sabiedriskajiem palīgiem” un aicina pieteikties enerģiskus un atbildīgus 
 
SABIEDRISKOS PALĪGUS! 
 
Ja tu labprāt strādātu ar cilvēkiem, esi pacietīgs/-a, kā arī tevi saista darbs ar latviešu 
valodas jautājumiem, piesakies un kļūsti par daļu no Valsts valodas centra komandas! 
 
Ko darīs sabiedriskais palīgs savā dzīvesvietas reģionā? 
- konsultēs personas par valsts valodas lietojumu publiskajā vidē; 
- palīdzēs izprast Valsts valodas likumu; 
- izskaidros veidus, kā iespējams novērst Valsts valodas likuma pārkāpumus. 
 
Prasības pretendentiem/-ēm: 
- sasniedzis/-gusi 21 gada vecumu; 
- augstākā izglītība; 
- latviešu valoda – dzimtā valoda vai valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 2. pakāpē 
(C2). 

 
Mēs piedāvājam: 
- apmācības par Valsts valodas likumu un tā piemērošanu, latviešu valodas kultūras 
jautājumiem un saskarsmes psiholoģiju; 
- kompensāciju par ceļa izdevumiem braucienam uz biroju vienreiz ceturksnī; 
- pieredzējušu darbinieku atbalstu; 
- praktisku pieredzi jomas interesentiem.  
 
Konkurss ir beztermiņa: vari pieteikties sev visizdevīgākajā laikā. Tavu pieteikumu 
izskatīsim jau maijā, ja paspēsi pieteikties līdz 30. aprīlim! Pieteikumu un CV nosūti 
elektroniski uz e-pasta adresi personals@vvc.gov.lv vai iesniedz personīgi, vai nosūti 
pa pastu Valsts valodas centram Eksporta ielā 6 Rīgā, LV-1010. 
 
Konkursa nolikums un līdzdarbības līgums apskatāms mājaslapā www.vvc.gov.lv, sadaļā 
„Konkursi”. 

Valsts valodas centrs aizsargā valsts valodas 
lietotāju tiesības un intereses, sekmē valodas 

kultūrvides sakārtošanu un veicina latviešu 
valodas funkcionēšanu. 

 

http://www.cilvekam.lv/jauniesiem
https://www.facebook.com/cilvekam.lv/
mailto:personals@vvc.gov.lv
http://www.vvc.gov.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p7.pdf
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VSS-254 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra notei-
kumos nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradē-
tās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi””, 
8. pielikums.

VSS-255 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra notei-
kumos nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, vei-
cot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbil-
stoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balsto-
ties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas 
noteikumi””, 9. pielikums.

VSS-258 – Par likumprojektu “Grozījums Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, 
10. pielikums.

VSS-252 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. feb-
ruāra noteikumos nr. 106 “Noteikumi par speciālo 
ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un 
pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aiz-
pildīšanas un iesniegšanas kārtību””, 11. pielikums.

VSS-285 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra notei-
kumos nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pie-
augumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 

sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centra-
lizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīs-
tība” īstenošanas noteikumi””, 12. pielikums.

VSS-259 – Par plāna projektu “Plāns minimālo ie-
nākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.–
2020. gadam”, 13. pielikums.

VSS-251 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansē-
to projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides teh-
noloģijām” nolikums”, 14. pielikums.

VSS-260 – Par MK noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta notei-
kumos nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarb-
nieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma 
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas 
noteikumi””, 15. pielikums.

KIDG rakstiskā procedūra, VARAM un FM kopīgi 
sagatavotais darba uzdevuma projekts ES fondu 
2007.–2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu 
pilsētvidē noslēguma izvērtējumam, 16. pielikums.

VSS-269 – Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 
12. maija noteikumos nr. 440 “Noteikumi par tirdz-
niecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas kārtību””, 17. pieli
kums.

Par Ministru kabineta dotā uzdevuma izpildi, 
18. pielikums.

VSS-329 – Noteikumu projekts “Par Vienošanos 
par grozījumiem 2010. gada 20. decembra Latvijas 
Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdī-
bas vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju sav-
starpējo braucienu vienkāršošanu”

VSS-302 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
Nr.102 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu 
paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegša-
nas un aizpildīšanas kārtību””

VSS-303 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421625
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421625
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421625
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421625
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421625
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421625
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421587
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421587
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421587
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421587
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421587
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421588
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p12.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p13.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p14.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p15.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p16.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p17.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_12_p18.pdf
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kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
Nr.110 “Noteikumi par depozīta maksājumu””

VSS-304 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumos Nr.611 
“Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Ko-
hēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 
vadības un kontroles sistēmas izveidošanai””

VSS-305 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgum-
cenu robežvērtībām””

VSS-306 – Noteikumu projekts “Koncesijas proce-
dūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”

VSS-307 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos 
Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības pār-
kāpumiem””

VSS-324 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, no-

došanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS-300 – Likumprojekts “Sakrālā mantojuma sa-
glabāšanas finansēšanas likums”

VSS-316 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr.411 
“Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īs-
tenošanas kārtība””

VSS-317 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
autoceļiem””

VSS-310 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2008. gada 20. novembra noteikumos Nr.957 
“Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” indi-
viduālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

VSS-311 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos 
Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas 
un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu””

Pieminot Golgātas ceļu, Kārķos aicina uz 
tikšanos ar Annu Žīguri un Juku Rislaki

28. martā Valkas novada Kārķos notiks pasākums 
“Brīvības kārdinājums”, kas veltīts tiem, kuriem lik-
tenis bija lēmis iet smago Golgātas ceļu. Pulksten 
12 būs piemiņas brīdis pie Pelēkā akmens, pēc tam 
tautas namā tikšanās ar rakstnieci un tulkotāju 
Annu Velēdu Žīguri un viņas vīru – somu žurnālistu 
un rakstnieku Juku Rislaki.

Tā jau ir tradīcija, ka Kārķos vienmēr martā pulcējas 
represētie, skolēni un pagasta sabiedrība, lai kopī-
gi dalītos atmiņās un pieminētu tos, kuri cieta no 
represijām un tika izsūtīti uz Sibīriju. 1949. gadā 
no Kārķu pagasta izsūtīja 99 cilvēkus no 33 mājām, 

taču smago Golgātas ceļu gājuši arī vēl tie pagas-
ta iedzīvotāji, kurus deportācijas skāra 1941. gadā, 
1946. gadā un vēl vairākos citos gados.

Šogad pasākums būs īpašs ar to, ka atmiņās da-
līsies ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī 90. gadu 
spilgtākā Latvijas diplomāte, pirmā neatkarīgās 
Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā Anna Žīgure, 
kuras dzimta piedzīvojusi smagas represijas, un vi-
ņas dzīvesbiedrs Juka Rislaki, kurš ieguldījis ļoti lie-
lu pētniecisku darbu, uzrakstot grāmatu “Vorkuta! 
Sacelšanās ieslodzīto nometnē”. Tas ir stāsts par 
sacelšanos Vorkutas nometnē pēc Staļina nāves 
1953. gadā, kas atklāj somu, baltiešu, ukraiņu un 
daudzu citu ieslodzīto likteņus. Grāmatā ir daudz 
līdz šim nepublicētu faktu un liecinieku atmiņu.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421588
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421588
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421589
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421589
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421589
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421589
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421589
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421591
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421591
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421592
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421592
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421592
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421592
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421619
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421619
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421619
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421619
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421576
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421576
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421608
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421608
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421608
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421608
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421609
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421609
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421602
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603
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Atvērto durvju diena Ventspils 
Augstskolā

1. aprīlī Ventspils Augstskola aicina ik-
vienu interesentu, it īpaši vidusskolē
nus, uz Atvērto durvju dienu, kur nāka-
mie studenti varēs uzzināt par studiju 
iespējām un studentu ikdienu Ventspils 
Augstskolas Ekonomikas un pārvaldī-
bas, Tulkošanas studiju un Informācijas 
tehnoloģiju fakultātē.

Pasākuma programma pieejama Vents-
pils Augstskolas mājaslapā: http://ven-
ta.lv/2017/03/02/atverto-durvju-die-
na-1-aprili/.

http://venta.lv/2017/03/02/atverto-durvju-diena-1-aprili/
http://venta.lv/2017/03/02/atverto-durvju-diena-1-aprili/
http://venta.lv/2017/03/02/atverto-durvju-diena-1-aprili/
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Izdota grāmata par Sēliju

29. martā plkst. 13 Viesītes Kultūras pilī notiks grā-
matas “No Sēlijas pūra…” atvēršanas svētki. Grā-
mata ir Sēlijas apvienības pašvaldību kopdarbs, 
kurā stāstīts par Sēlijas kultūras mantojumu, sim-
boliem un vietējiem cilvēkiem.

Likteņdārzs aicina ierakstīt savu vārdu 
Latvijas bruģakmenī

No 24. marta līdz 7. aprīlim Likteņdārzs aicina pie-
dalīties akcijā “Ieraksti savu vārdu Latvijā!”. Tā ir ie-
spēja iekalt Latvijas laukakmenī savu, tuvinieku vai 
draugu vārdus.

Latvijas laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza 
draugu alejā, kas ved uz dārza centrālo daļu – am-
fiteātri pie Daugavas. Alejas izveidei nepieciešams 
113 000 bruģakmeņu. Šobrīd ir ieklāti 18 265 bruģ-
akmeņi jeb 20% ceļa.

Ikviens var reģistrēt bruģakmeni ar savu, tuvinie-

ka vai drauga vārdu, piezvanot pa akcijas tālruni 
90006060, ziedojot 15 eiro un nosaucot vārdu un 
uzvārdu. Bruģakmeni var pasūtīt arī www.drau-
giem.lv, mājaslapā www.liktendarzs.lv vai ziedojot 
“Kokneses fonda” norēķinu kontā. Akcijas laikā ne-
dēļas nogalēs – 25. un 26. martā un 1. un 2. aprīlī – 
to varēs izdarīt arī modes un izklaides centrā “Rīga 
Plaza” un no 1. aprīļa – Likteņdārzā uz vietas. 

Akcijas laikā reģistrētos bruģakmeņus plānots ie-
klāt līdz šāgada 17. jūnijam – Latvijas Televīzijas de-
vītajai ziedojumu akcijai “Top Latvijas Likteņdārzs!”.

Šogad Likteņdārzā turpināsies daudzfunkcionālās 
sabiedriskās ēkas un Lielā ziedu kalna būvniecība. 
Nozīmīgs jaunums būs digitālā ekspozīcija “Lik-
tens gāte”, kas stāstīs par Latvijas cilvēku likteņiem 
20. gadsimtā.

Vairāk informācijas: http://liktendarzs.lv.

Ziņas sagatavojušas Sandra Pilskalne, Austra Niķe, Agnese Jēkabsone un Sanita Heinsberga

Apkopojusi Gunta Klismeta

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

http://www.draugiem.lv
http://www.draugiem.lv
http://www.liktendarzs.lv
http://liktendarzs.lv
jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



