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AKTUALITĀTES

9. aprīlis – Pūpolsvētdiena

Attēlā: Lieldienu vītols

Pūpolsvētdienā gan jau daudzās mājās skanēs: 
“Apaļš kā rutks, vesels kā pūpols!” Kas īsti ir pūpoli, 
kas vieni no pirmajiem ziņo par pavasara pienāk-
šanu?

Tās ir vairāk nekā 20 Latvijā augošu vītolu ģints 
koku (vītoli) un krūmu (kārkli) sugas, kuru pavasarī 
ziedošās vīrišķo ziedu spurdzes sauc par pūpoliem. 
Dažādās vītolu un kārklu sugas savstarpēji krus-
tojas, veidojot tikai speciālistiem nosakāmus vai-
rāk nekā 60 hibrīdus. Mēs esam ar šo ģinti bagāta 
valsts.

Biologs Pēteris Evarts-Bunders, kurš vienīgais Bal-
tijā ir ieguvis doktora grādu tieši vītolu ģints pēt-
niecībā, savulaik ar studentiem jokojis: “Ja nebūtu 
priežu, nebūtu kokmateriālu; ja nebūtu bērzu, ne-
būtu finiera, nebūtu bērzu sulu. Bet padomājiet: 
ja nebūtu kārklu, tad visa nācija slimotu, jo Pūpol-
svētdienā nedabūtu pūpolu pērienu!”

Latīniskais ģints nosaukums Salix, pēc zinātnieku 
domām, cēlies no vārda salire, kas nozīmē “lēkt”, ar 
to izteicot raksturīgu vītolu ģints īpašību – ātraudzī-
bu. Šo īpašību, tāpat kā spēju ļoti ātri apsakņoties, 
izmanto, lai, piemēram, nostiprinātu kāpas. Vītoli 
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un kārkli ir nozīmīgs augs biškopībā, to medum ir 
maiga garša. Kārklu klūgas ir iecienījuši amatnie-
ki, savukārt no dažu sugu mizām iegūst miecvielas 
un melnu krāsvielu, agrākos laikos ieguva arī sali-
cilskābi (mūsdienu aspirīna priekšteci), ko izmanto 
dažādu pretsāpju līdzekļu sastāvā un kosmētikas 
ražošanā.

Sarkanos pūpolzarus, ko pavasarī ap Lieldienu lai-
ku visbiežāk mēdzam likt vāzēs, tā arī sauc: Liel-
dienu vītols. Agri pavasaros ar saviem smaržīga-
jiem pūpoliem izceļas arī blīgzna jeb pūpolvītols. 
Nav iespējams pieminēt visas vītolu ģints sugas un 
daudzos to krustojumus, bet jādomā, ka tas, kādēļ 

mūsu platuma grādos Palmu svētdienā kristīgā pa-
saule savos rituālos par palmu aizvietotāju izvēlē-
jusies tieši pūpolus, nav nejauši. Kā savulaik teicis 
Pēteris Evarts-Bunders: “Droši vien tāpat kā ola. No 
ārēji it kā nedzīva, miruša, pumpurzvīņu klāta mel-
na pumpura pēkšņi, micītei nokrītot, atklājas kaut 
kas balts, gaišs – no nedzīvā dzīvais. Tā ir atdzimša-
na. Un pēc garās, nogurdinošās un grūtās ziemas, 
lielajiem aukstumiem un ilgā gripas epidēmijas lai-
ka saņemiet savu veselīgo pūpolu porciju un esiet 
veseli!”

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejā

28. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Fi-
nanšu komitejas sēdē tās vadītājs Aleksandrs 
Lielmežs un LPS padomniece Lāsma Ūbele kā pir-
majam deva vārdu Valsts kontroles (VK) Padomes 
loceklim Piektā revīzijas departamenta direktoram 
Edgaram Korčaginam, kurš iepazīstināja ar divām 
Valsts kontroles veiktajām revīzijām 20 Latvijas no-
vadu pašvaldībās.

Pirmajā revīzijā “Vai pašvaldību rīcība ar mantu un 
finanšu līdzekļiem, nodrošinot savām funkcijām 
atbilstošus maksas pakalpojumus iedzīvotājiem, 
ir efektīva un ekonomiska” VK deviņos novados 
vērtēja pašvaldību sniegtos maksas pakalpojumus, 

īpašu uzmanību pievēršot to sniegšanas nepiecie-
šamības pamatojumam, pakalpojumu maksas no-
teikšanai un sniegšanas kārtības reglamentēšanai.

Savukārt otra revīzija “Vai pašvaldību administra-
tīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots 
produktīvi un ekonomiski” bija par bezmaksas pa-
kalpojumiem un tika 11 novados. Revīzijā VK rau-
dzījās, pirmkārt, kā pašvaldības plāno savu darbu 
pilnveidot vai efektivizēt un, otrkārt, kā tiek organi-
zēti pakalpojumi.

VK sagatavojusi ziņojumus katrai pārbaudītajai paš-
valdībai, kā arī kopsavilkuma informatīvo ziņojumu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai (VARAM) “Vai novadu pašvaldības nodrošina 
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pakalpojumus iedzīvotājiem par samērīgām izmak-
sām?”, kurā iekļauta informācija par kopīgām pro-
blēmām un raksturīgajiem trūkumiem pašvaldību 
darbībā, tajā skaitā budžeta plānošanā, izmaksu 
uzskaitē, kā arī pakalpojumos.

Revīziju kopsavilkumu “Vai novadu pašvaldības 
nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem par samērī-
gām izmaksām?” varat atrast Valsts kontroles mā-
jaslapā: http://www.lrvk.gov.lv/.

Edgars Korčagins atgādināja, ka pieejama VARAM 
metodiskā palīdzība un vadlīnijas mūsdienīgai pa-
kalpojumu nodrošināšanai un administratīvo re-
sursu samazināšanai. Viņš arī aicināja izmantot 
klātienes iespējas. 19. aprīlī Cēsu pieaugušo izglī-
tības centrā tiks analizēti abu revīziju rezultāti, bet 
21. aprīlī VK informēs pašvaldību vadītājus Latgales 
plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē. Seko-
jiet arī informācijai Latvijas Pašvaldību mācību cen-
tra mājaslapā: http://lpmc.lv/macibas/backPid/7/
browse/8/category/pasvaldibu-darba-organizaci-
ja/article/administrativo-resursu-izlietosanas-liet-
deriba-pasvaldiba-25aprili.html.

LPS padomniece Lāsma Ūbele informēja par Finan-
šu ministrijas (FM) plānotajām izmaiņām Latvijas 
nodokļu politikā 2018. gadā, kas uzskatāmi redza-
mas šeit: http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_refor-
ma/kadas_izmainas_un_ieguvumi_sagaidami_/. 
Šis jautājums 15. martā tika apspriests arī LPS Domē 
un rezultējās lēmumā “Par valsts nodokļu politikas 
piedāvājumu”, kurā LPS ierosina likumā noteikt, ka 
pašvaldību nodokļu ieņēmumi veido ne mazāk kā 
19,6% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem valstī un 
absolūtās summās – ne mazāk kā iepriekšējā gadā. 
Šobrīd plānots, ka pašvaldību nodokļu ieņēmumi 
tiks nodrošināti 19,5% apmērā no kopējiem nodok-
ļiem valstī, bet, ja būs mazāk, tad valdība gādās par 
speciālu dotāciju pašvaldībām.

L. Ūbele pastāstīja, ka valdība plāno aprīlī apstip-
rināt pamatnostādnes, tad līdz jūnija beigām FM 
izstrādās konkrētus likumprojektus un pakāpenis-
ki dos Saeimai apstiprināšanai. Rudenī, izstrādājot 
jauno budžetu, jau būs zināma situācija ar nodok-
ļiem un, balstoties uz šiem nodokļu likumiem, tiks 
veidotas prognozes un tālāk jau pieņemts budžets.

Finanšu un ekonomikas jautājumu padomniece 
atzīmēja, ka atbilstoši likumprojektu “Par vidēja 
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. ga-
dam” un “Par valsts budžetu 2018. gadam” saga-
tavošanas grafikiem paredzēts, ka valsts budžets 

Saeimā tiks iesniegts 12. oktobrī. MK un LPS vie-
nošanās un domstarpību protokola projektu izska-
tīs paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē 
desmit dienas pirms tam – 2. oktobrī.

Komiteja arī iepazinās ar Lāsmas Ūbeles sniegto 
informāciju par Saeimā skatītajiem grozījumiem 
likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”. Viņa 
atzina, ka to sākotnējais mērķis bijis no nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) atbrīvot zemes vienības, kas 
atrodas valsts robežjoslā, bet nu tie pārvērtušies 
par veidu, kā paplašināt NĪN atvieglojumus daudz-
bērnu ģimenēm. Grozījumos paredzēts saglabāt 
principu, ka NĪN summa samazināma par 50% no 
aprēķinātās nodokļa summas, taču palielināts aug-
šējais slieksnis, bet ne vairāk par 500 eiro (šobrīd 
ir 427 eiro), tātad atlaidi varēs piešķirt lielāku. Pat-
laban tas attiecas uz mājokli, bet grozījumi paredz, 
ka šī norma attieksies arī uz zemi. Vēl grozījumos 
iekļautas izmaiņas par daudzbērnu ģimenes īpašu-
ma piederību: paredzēts, ka tas varēs piederēt arī 
personas vecākiem un vecvecākiem.

Šo tēmu turpināja LPS padomniece Ilze Rudzīte, 
kura iepazīstināja ar Labklājības ministrijas izstrā-
dāto plāna projektu “Plāns minimālo ienākumu 
atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.–2020. ga-
dam”. Tā mērķis ir sniegt lielāku valsts atbalstu 
pensijas vecuma personām ar lielu darba stāžu, 
palielināt ģimenes valsts pabalstu ģimenēm ar vai-
rākiem bērniem, kā arī citi atbalsta pasākumi.

LPS sociālo jautājumu padomniece uzsvēra četrus 
galvenos plānotos pasākumus:

– no 2019. gada paredzēts trūcīgas personas ienā-
kumu līmeni noteikt 188 eiro apmērā līdzšinējo 
128,06 eiro vietā (pirmajai personai mājsaimē; 
nākamajām personām piemēro koeficientu 0,7);

– garantēto minimālo ienākumu līmeni noteikt kā 
pusi no trūcīgas personas līmeņa, 94 eiro apmē-
rā līdzšinējo 49,80 eiro vietā (nākamajām perso-
nām piemēro koeficientu 0,7);

– maznodrošinātās personas līmeni noteikt div-
kāršā trūcīgas personas ienākumu līmeņa ap-
mērā, t.i., 376 eiro vienai personai;

– sākot ar 2020. gadu, noteikt vienotu dzīvokļa 
pabalsta tvērumu visā valstī, nosakot likumā par 
dzīvokļa palīdzību konkrētas pozīcijas, kas jāie-
tver dzīvokļa pabalsta aprēķinā.

LPS sniegtajā atzinumā par šo likumprojektu uz-
svērts, ka plāns paredz pasākumus ar būtisku 

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/vkontrole-pašvaldības-pakalpojumi-14_03_2017.pdf
http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/vkontrole-pašvaldības-pakalpojumi-14_03_2017.pdf
http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/vkontrole-pašvaldības-pakalpojumi-14_03_2017.pdf
http://www.lrvk.gov.lv/
http://lpmc.lv/macibas/backPid/7/browse/8/category/pasvaldibu-darba-organizacija/article/administrativo-resursu-izlietosanas-lietderiba-pasvaldiba-25aprili.html
http://lpmc.lv/macibas/backPid/7/browse/8/category/pasvaldibu-darba-organizacija/article/administrativo-resursu-izlietosanas-lietderiba-pasvaldiba-25aprili.html
http://lpmc.lv/macibas/backPid/7/browse/8/category/pasvaldibu-darba-organizacija/article/administrativo-resursu-izlietosanas-lietderiba-pasvaldiba-25aprili.html
http://lpmc.lv/macibas/backPid/7/browse/8/category/pasvaldibu-darba-organizacija/article/administrativo-resursu-izlietosanas-lietderiba-pasvaldiba-25aprili.html
http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/kadas_izmainas_un_ieguvumi_sagaidami_/
http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/kadas_izmainas_un_ieguvumi_sagaidami_/
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fiskālo ietekmi uz pašvaldību budžetu un faktiski 
lielākā daļa Labklājības ministrijas ieceru jāveic uz 
pašvaldību budžeta rēķina. Ņemot vērā plānotās 
izmaiņas Latvijas nodokļu politikā, LPS neredz ie-
spēju iecerētos pasākumus īstenot jau nākamgad 
un līdz ar to nevar atbalstīt šo plānu.

Tiesību akta projekts un anotācija pieejama Minis-
tru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?pid=40415197.

LPS atzinumu skatiet šeit: http://www.lps.lv/up-
loads/docs_module/LPSatz_270317_VSS-259.pdf.

Noslēgumā LPS padomniece Andra Feldmane 
komitejas dalībniekus iepazīstināja ar SIA “Paš-
valdību konsultāciju centrs (PKC) pērn paveikto 
un šāgada jaunumiem. Viņa aicināja pašvaldības 
izmantot PKC komandas kompetenci konsultāciju 
dokumentu sagatavošanā un pašvaldību kapitāl-
sabiedrību aizņēmumu saņemšanai Valsts kasē, 
kā arī aizdevuma pieteikuma izstrādē “Altum” pro-
grammās.

Gunta Klismeta,
Žurnāla “LOGS” redaktore

7. LPS Novadu dienā diskutē par sociālo 
dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo 
sadarbību

31. martā visas dienas garumā Bauskas novadā Īs-
līces kultūras namā notika LPS Novadu diena, kurā 
pašvaldību vadītāji un speciālisti plaši diskutēja par 
sociālo dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo 
sadarbību.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Novadu ap-
vienības vadītājs Gints Kaminskis atklāšanas uzru-
nās uzsvēra sociālās jomas nozīmīgumu, jo sakār-
totība tajā vistiešākajā veidā pozitīvi atspoguļojas 

uz sabiedrību kopumā. Tāpat abi runātāji uzsvēra 
sociālo darbinieku būtisko ieguldījumu un novēlēja 
Novadu dienā aktualizēt būtiskākos jautājumus un 
arī meklēt tiem risinājumus.

Novadu dienas paneļdiskusijās tika analizēta paš-
reizējā situācija, balstoties uz pieredzi un statisti-
ku. Pieredzē dalījās arī pašvaldību sociālo dienestu, 
pašvaldību aģentūru un citu institūciju pārstāv-
ji. Tika runāts arī par iespējamajiem identificēto 
problēmu risinājumiem.

Jautājumā par sociālo dienestu kapacitāti un starp-
institucionālo sadarbību LPS padomniece veselības 

Foto: Mārtiņš Pozņaks

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415197
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40415197
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/LPSatz_270317_VSS-259.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/LPSatz_270317_VSS-259.pdf
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un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte prezentēja 
2017. gada februārī veikto aptauju sociālo dienestu 
vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem darbam ar 
ģimeni un bērniem. Aptauja tika veikta par sociālo 
dienestu kapacitāti un starpinstitucionālo sadarbī-
bu. 

Novadu dienā speciālisti izklāstīja ne tikai problē-
mas, bet arī labo pieredzi, kas varētu noderēt ko-
lēģiem visā Latvijā. Tā, piemēram, Saldus novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direkto-
re Ina Behmane pastāstīja par veiksmīgo starpin-
stitucionālo sadarbību bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumu risināšanā Saldus novadā un vairākkārt 
uzsvēra, ka izstrādātais sadarbības modelis jau vai-
rākus gadus pierādījies kā pamatots un darbojas 
sekmīgi. 

Savukārt Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra soci-
ālā darbiniece Liene Lapsa dalījās pieredzē ar veik-
smīgo SOS ģimeņu atbalsta centra darbību.

Lai identificētu problēmas starpinstitūciju sadarbī-
bā un meklētu risinājumus, paneļdiskusijas otrajā 
daļā savus viedokļus bija aicināti izteikt vairāku 
institūciju pārstāvji. Paneļdiskusijā uzstājās: LPS 
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Novadu apvienības 
Valdes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, VARAM 
valsts sekretārs Rinalds Muciņš, Labklājības mi-
nistrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģis-
tru departamenta direktores vietnieks Ivans Jānis 
Mihailovs, Veselības ministrijas Veselības aprūpes 
departamenta Veselības aprūpes organizācijas no-
daļas vecākā eksperte Liene Skuja, Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Ilona 
Kronberga, Valsts policijas Prevencijas vadības no-
daļas priekšnieks Andis Rinkevics, Latvijas Bāriņ-
tiesu darbinieku asociācijas Valdes priekšsēdētāja 
Baiba Meldere, Latvijas Pašvaldību sociālo dienes-
tu vadītāju apvienības Valdes priekšsēdētāja Iveta 
Sietiņsone. Diskusiju vadīja I. Rudzīte.

Pēc paneļdiskusijām tika izdarīti galvenie secinā-
jumi, lai būtu zināma tālākā darbība un attīstības 
mērķi. Tos paneļdiskusijas laikā apkopoja un klāt-
esošos iepazīstināja LPS Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Talsu novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Lācarus.

Starpinstitucionālās sadarbības jomā galvenokārt 
tika secināts, ka jāpārskata sociālo pedagogu un 
psihologu skaits izglītības iestādēs, tai skaitā pirms-
skolas izglītības iestādēs, kā arī jāizstrādā vai jāat-
jaunina kārtība, kādā pašvaldībā risina bērnu tie-
sību aizsardzības jautājumus, institūcijām nosakot 
pienākumu sadarboties un konkrētas darbības.

Tika uzsvērts, ka par sociālo darbu jāizglīto arī paš-
valdību deputāti, jāveido izpratne par šo nozari, tās 
darbību un nepieciešamību pašvaldībās un valstī 
kopumā. Savukārt sabiedrības izpratne jāstiprina 
ar mediju palīdzību.

Otrā paneļdiskusija bija veltīta reformām, šoreiz 
tika aplūkots plāns minimālo ienākumu atbalsta 
sistēmas pilnveidošanai 2018.–2020. gadam un 
plānotā nodokļu reforma. Ar pirmo Novadu dienas 
dalībniekus iepazīstināja Labklājības ministrijas So-
ciālās iekļaušanas politikas departamenta direkto-
re Elīna Celmiņa. Bet par šobrīd tik plaši sabiedrībā 
apspriesto Finanšu ministrijas gatavoto nodokļu re-
formu informēja LPS padomniece finanšu un eko-
nomikas jautājumos Lāsma Ūbele.

Plašāku ieskatu Novadu dienā var gūt, noskatoties 
šī pasākuma videoierakstu YouTube LPS video ka-
nālā: https://www.youtube.com/channel/UCMFw-
NiqaNMJ0pQGJzr8esWw. 

Prezentācijas var apskatīt LPS interneta vietnē: 
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3562-lps-novadu-
diena. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa tēma: decentralizētas politikas 
veiksmīgai bēgļu integrācijai

Latvijas delegācija CLRAE jeb Eiropas Vietējo un 
reģionālo pašvaldību kongresā (Andris Jaunsleinis, 

Māra Juzupa un Andris Rāviņš) piedalījās 32. ple-
nārsēdē un komiteju darbā Strasbūrā, kā arī zie-
meļvalstu un Baltijas valstu kopīgā diskusijā, ko va-
dīja Lietuvas delegācijas vadītājs, un tikās ar ārkār-
tējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē Ivaru 
Punduru. 

https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3562-lps-novadu-diena
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3562-lps-novadu-diena
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2017. gada tēma kongresā: decentralizētas politi-
kas veiksmīgai bēgļu integrācijai.

Plenārsēdē tika diskutēts par pašvaldību lomu bēg-
ļu uzņemšanā un tika pieņemtas rekomendācijas 
veiksmīgai bēgļu integrācijai un pašvaldību lomai 
tajā. Kongress arī izskatīja vietējās demokrātijas 
situāciju Somijā, Maltā, Igaunijā un Islandē, kā arī 
ziņoja par pašvaldību vēlēšanām Bosnijā un Her-
cegovinā. Kongresa misijas pārstāvji informēja par 
situāciju Turcijā, kur opozīcijas pašvaldību vadītā-
ji atcelti no amatiem, arestēti un iecelti valdības 
pārstāvji. Tika pieņemta rezolūcija, lai cīnītos pret 
antičigānismu, atbalstītu jauniešu politikas pašval-
dībās, veiksmīgi integrējot jauniešus darba tirgū.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tikšanās laikā tika 
uzklausīts ziņojums par vietējo demokrātiju Igauni-
jā un prezentēta Starpkultūru pilsētu programma.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

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

Attēlā: Arnis Cimdars

30. martā LPS telpās notika Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) seminārs “Deputātu kandidātu sa-
raksta sagatavošana un iesniegšana 3. jūnija paš-
valdību vēlēšanām”.

Seminārā bija iespēja uzzināt svarīgāko, kas jāievē-
ro, sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus 
pašvaldību vēlēšanām, kā arī iepazīties ar sarak-
stu sagatavošanas lietojumprogrammu “Balsis PV 
2017”.

Seminārā piedalījās CVK priekšsēdētājs Arnis Cim-
dars, CVK sekretārs Ritvars Eglājs un SIA “SOAAR” 
projektu vadītājs Renārs Kadžulis. 

Semināra videoieraksts un prezentācijas pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-
kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-
3-junija-pasvaldibu-velesanam.

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-3-junija-pasvaldibu-velesanam
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-3-junija-pasvaldibu-velesanam
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Pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo 
vērtību un resursu izmantošana attīstībai” 
tikšanās

Tikšanās notiks 5. aprīlī Mārupes novada Kultūras 
namā Mārupē, Daugavas ielā 29. Uz sanāksmi tiek 
aicināti tie pašvaldību pārstāvji, kurus pašvaldības 
pieteikušas darbam tīklā.

Lūdzam savu dalību sanāksmē reģistrēt: http://
www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/966-
1-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-
resursu-izmantosana-attistibai-tiksanas-marupe.

Darba kārtība:

10.30–11.00 Reģistrācija. Rīta kafija

11.00–11.10 Sanāksmes atklāšana

 Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada do-
mes priekšsēdētājs 

11.10–11.40 Projekta “Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību veiktspējas uz-
labošana” rezultāti, sadarbības tīklu 
attīstība un turpmākā virzība

 Māris Pūķis, LPS vecākais padom-
nieks 

11.40–12.00 Salīdzināmo datu datubāze – infor-
mācijas sistēma BLIS: datu klājums 
un pilnveide

 Jānis Upenieks, LPS sistēmu analītiķis

12.00–12.30 Priekšlikumi pašvaldību sadarbības 
tīkla “Vietējo vērtību un resursu iz-
mantošana attīstībai” tēmām un 
darbībai (darba veids, tikšanās regu-
laritāte, norises vietas u.c.)

 Ivita Peipiņa un Gunta Lukstiņa, LPS 
padomnieces

12.30–13.00 Kafijas pauze 

13.00–14.00 Prioritārās tēmas, dati un darbība

 Darbs grupās

14.00–14.20 Grupu darba prezentācijas un kopsa-
vilkums (balsošana)

14.20–14.40 Ieskats Mārupes novada attīstības 
procesos

 Ilze Krēmere, Mārupes novada do-
mes Attīstības nodaļas vadītāja

14.40–15.00 Vienošanās: prioritārās tīkla tēmas 
un turpmākā darbība

Papildu informācijai par tīkla darbību, lūdzu, sazi-
nāties ar tīkla koordinatori Ivitu Peipiņu, tālrunis 
67508563, mob. tālrunis 29197608, e-pasts ivita.
peipina@lps.lv.

Ivita Peipiņa, 
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS IT apakškomitejas sēde

Komitejas sēde notiks 6. aprīlī plkst. 10 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Rīgas domes datu aizsardzības un IT drošības 
centra pieredze Datu regulas ieviešanas plānoša-
nā un realizācijā (centra vadītāja Signe Plūmiņa)

2. “Regula un tehnoloģijas” (Data Security Solu-
tions, Andris Soroka)

3. Par likumprojektu “Valsts pārvaldes informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģiju likums” 
(VARAM Elektroniskās pārvaldes departamen-
ta Valsts informācijas sistēmu nodaļas biznesa 
procesu analītiķis Vitālijs Ķeņģis)

Sēdes tiešraide būs vērojama LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
tiesrai de/

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/966-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-tiksanas-marupe
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/966-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-tiksanas-marupe
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/966-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-tiksanas-marupe
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/966-1-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-vietejo-vertibu-un-resursu-izmantosana-attistibai-tiksanas-marupe
mailto:ivita.peipina@lps.lv
mailto:ivita.peipina@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
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Latgales forums “Zinātne uzņēmējdarbības 
attīstībai reģionā”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Zinātņu 
akadēmija, Latvijas Pašvaldību savienība un Lat-
gales plānošanas reģions 12. aprīlī plkst. 13–18 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Rēzeknē, Atbrī-
vošanas alejā 115, 222. telpā (Aktu zālē) aicina uz 
Latgales forumu “Zinātne uzņēmējdarbības attīstī-
bai reģionā”.

Forumā iekļautas arī divas paneļdiskusijas: “Izglītī-
bas un zinātnes loma reģionu attīstībā” un “Uzņē-
mējdarbības uzsākšana reģionā”. 

Plašākā informācija un dienaskārtība 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.

Dienas kārtība:

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 (Tērve-
tes novada jurists; Krustpils novada 
izpilddirektors Raivis 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 Slišāns

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

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p1.pdf
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Reģionu komitejā sākas diskusijas par 
kopējās lauksaimniecības politikas nākotni

“Uzskatu, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
ir viens no svarīgākajiem instrumentiem lauksaim-
niecības attīstības un Eiropas Savienības lauksaim-
niecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai 
globālā mērogā. Šim atbalstam būtu jābūt vēl in-
tensīvākam,” 30. marta Reģionu komitejas (RK) 
Dabas resursu komisijas sanāksmē uzsvēra Latvi-
jas delegācijas RK pārstāvis Viļakas novada domes 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Maksimovs, kurš ir arī lauksaimnieks, tāpat norādī-
ja, ka kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) jābūt 
taisnīgai. Viņš pievērsa RK locekļu uzmanību fak-
tam, ka Latvija joprojām saņem vismazāko Eiropas 
Savienības atbalstu lauksaimniekiem: “Klimatiskie 
apstākļi un lauksaimniecības zemes auglība ļoti ap-
grūtina Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju pat 
Eiropas Savienības iekšienē. Lai Latvijas lauksaim-
nieks saražotu kvalitatīvu lauksaimniecības pro-
duktu, jāveic lieli ieguldījumi modernā tehnikā un 
tehnoloģijās. Tāpēc vienlaikus jāparedz Eiropas Sa-
vienības atbalsts gan lauku attīstībai, gan tiešajiem 
maksājumiem, dodot iespēju attīstīties tām lauku 
teritorijām, kas šobrīd būtiski atpaliek no vidējā Ei-
ropas Savienības teritoriju attīstības līmeņa.”

Arī RK atzinuma “KLP pēc 2020. gada” sagatavotājs 
Francijas delegācijas pārstāvis Gijoms Kross (Guil-
laume Cros) uzsvēra, ka vajadzīga labklājību veici-
noša, taisnīga, ilgtspējīga un solidāra KLP. Kross arī 

norādīja: lai veicinātu nodarbinātību laukos, vaja-
dzīgs īpašs atbalsts saimniecību izveidei un maza-
jām lauku saimniecībām. “Būtu jāstrādā pie gados 
jaunu cilvēku, jauno lauksaimnieku un lauksaim-
nieku ģimeņu noturēšanas laukos. Pilsoņi lauk-
saimniecību vēlas saglabāt kā dzīvīguma avotu. 
Tas būs arī vēl viena priekšrocība mūsu sabiedrības 
noturīguma celšanā pret klimata pārmaiņām,” at-
klāja ziņojuma sagatavotājs.

Savukārt Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un 
lauku attīstības ģenerāldirektorāta pārstāvis uzsvē-
ra, ka lauksaimniecībai jākļūst par zināšanu ietilpī-
gu nozari, lai nākamās paaudzes tajā vēlētos inves-
tēt: “Gudri, progresīvi risinājumi jāizmanto ne tikai 
lielsaimniecībās, bet arī mazās saimniecībās. Vē-
lamies iezīmēt īpašu atbalstu mazajiem lauksaim-
niekiem, jo lielie, protams, dod savu ieguldījumu, 
taču te ir runa arī par cilvēkiem, kas dzīvo un strādā 
laukos.” Eiropas Komisija aicina ieinteresētās per-
sonas paust savu viedokli, ģenerāldirektorāta mā-
jaslapā aizpildot sabiedriskās apspriešanas anketu 
par KLP modernizēšanu un vienkāršošanu. To līdz 
2. maijam var aizpildīt arī latviski. Jāatzīmē gan, ka 
šī apspriešana nekādi neietekmē KLP finanšu sada-
lījumu nākamajā daudzgadu finanšu shēmā.

Kopējā lauksaimniecības politika izveidota 
1962. gadā, bet 1992. gadā līdztekus starptautiskās 
tirdzniecības noteikumu reformai veikta arī plaša 
KLP reforma. Lauku saimniecības, kurās nodarbinā-
ti 28 miljoni personu, ir galvenais lauku ekonomikas 
virzītājspēks, taču no 2007. līdz 2013. gadam lauku 
saimniecību skaits samazinājies par 20% un līdz ar 
to būtiski samazinājies arī darbvietu skaits. Eiropas 
Parlaments 2016. gada 27. oktobrī pieņēma rezolū-
ciju par to, kā KLP var uzlabot darbvietu izveidi lau-
ku apvidos. Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments 
sākuši apspriest KLP nākotni pēc 2020. gada. RK 
atzinumu “KLP pēc 2020. gada” plānots pieņemt 
12.–13. jūlija plenārsesijā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv
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Norvēģijas finanšu instrumenta 
programmas noslēguma konference 
“Iedvesmojies nākotnei!”

VARAM 26. aprīlī organizē 
Norvēģijas finanšu instru-
menta programmas “Ka-
pacitātes stiprināšana un 
institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvē-

ģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm” noslēguma konferenci “Iedvesmojies 
nākotnei!”.

Konferences mērķis ir informēt sabiedrību par pa-
veikto programmas īstenošanas laikā. Konferencē 
piedalīsies vairāki eksperti no Latvijas un Norvēģi-
jas, kuri dalīsies ar savu pieredzi, iedvesmojot klāt-
esošos ar četrām konferences pamatvērtībām: sa-
darbība, jaunrade, komunikācija un drosme.

Konferencē aicinām piedalīties pārstāvjus no valsts 
un reģionāla līmeņa institūcijām, kā arī pašvaldī-
bām, nevalstiskajām organizācijām, medijiem u.c. 
interesentus.

Pieteikties dalībai konferencē aicinām līdz 18. aprī-
lim elektroniski: https://goo.gl/forms/oxzsTSwGf-
6TExwc12.

Pasākuma darba kārtība 2. pielikumā.

Papildu informāciju par konferences norisi un pro-
grammu varat saņemt, sazinoties ar VARAM Attīstības 
instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu at-
balsta instrumentu nodaļas vecāko eksperti Natāliju 
Slaidiņu (natalija.slaidina@varam.gov.lv, 67026592).

Konference tiek finansēta NFI programmā “Kapa-
citātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vie-
tējām un reģionālām iestādēm”.

Informatīvs seminārs par LIFE programmu

6. aprīlī plkst. 13 VARAM telpās Rīgā, Peldu ielā 25, 
409. telpā notiks informatīvais seminārs par LIFE 
programmu.

Seminārs sniegs informāciju par LIFE programmu, 
tās galvenajiem elementiem un finansēšanas ie-
spējām. Klātesošajiem būs iespēja vairāk uzzināt 
par projektu pieteikumu gatavošanu un iesniegša-

nu, kā arī saņemt skaidras norādes par pieteikša-
nās procesu – prioritārajām jomām, projektu vei-
diem, finansēšanas mehānismiem un finansējuma 
mērķiem, kā arī par nacionālā līdzfinansējuma ie-
spējām.

Ar detalizētu semināra programmu var iepazīties 
http://bit.ly/programma_info_diena. Reģistrācija 
semināra apmeklētājiem: http://bit.ly/LIFEsemi-
nars.

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 praktisku 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://goo.gl/forms/oxzsTSwGf6TExwc12
https://goo.gl/forms/oxzsTSwGf6TExwc12
mailto:natalija.slaidina@varam.gov.lv
http://bit.ly/programma_info_diena
http://bit.ly/LIFEseminars
http://bit.ly/LIFEseminars
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p2.pdf
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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.

Arī aprīlī bezmaksas semināri par VID 
e-pakalpojumiem

Turpinot E-prasmju nedēļā aizsākto semināru ciklu 
par VID e-pakalpojumiem, Valsts ieņēmumu die-
nests (VID) arī aprīlī aicina apmeklēt VID bezmak-
sas seminārus Piņķos, Sauriešos, Gulbenē, Kuldīgā, 
Jaunjelgavā, Salaspilī un Liepājā. Semināros VID 
speciālisti iepazīstinās ar VID e-pakalpojumiem, 
tajā skaitā ar gada ienākumu deklarācijas iesnieg-
šanu elektroniski.

VID bezmaksas semināri par VID e-pakalpojumiem 
notiks šādās bibliotēkās un mācību iestādēs: 

•	 4. aprīlī plkst. 11 – Babītes novada pašvaldības 
bibliotēkā (Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts)

•	 5. aprīlī plkst. 14.30 – Sauriešos (Līdumnieku 
iela 10, Saurieši, Stopiņu novads)

•	 6. aprīlī plkst. 13 – Gulbenē (O. Kalpaka 60a, 
Gulbene)

•	 7. aprīlī plkst. 9.45–17 Kuldīgā (Kuldīgas novada 
domes Lielā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga)

•	 10. aprīlī plkst. 14 – Jaunjelgavā (Jaunjelgavas 
bibliotēka, Jaunjelgavas iela 31)

•	 11. aprīlī plkst. 15 – Salaspilī (Enerģētiķu iela 9, 
Salaspils)

•	 20. aprīlī plkst. 17 – Liepājā (Liepājas Universitā-
te, Lielā iela 14).

Plašāka informācija 3. pielikumā.

http://ej.uz/93fk
http://ej.uz/fq73
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p3.pdf
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Interreg Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības programmas 
semināri

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sa-
darbības programmas projekta Baltic InteGrid (In-
tegrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid De-
velopment) komanda laipni aicina maijā piedalīties 
divos ar jūras vējiem saistītos pasākumos:

1. 15. maijā – reģionālais seminārs “Offshore 
Wind Energy Infrastructure: Opportunities and 
Challenges in Latvia” (Mercure Riga Centre ho-
tel Elizabetes ielā 101, telpa “Antonija”). Reģis-
trācija pasākumam: http://baltic-integrid.eu/
index.php/eventreader/country-workshop-riga.
html. Dienaskārtība 4. pielikumā.

2. 16. maijā – starptautiska konference “Towards 
a Meshed Grid: Offshore Wind Energy and In-
terconnectors in the Baltic Sea Region” (Tallink 
Hotel Riga Elizabetes ielā 24). Reģistrācija pasā-
kumam: http://www.baltic-integrid.eu/index.
php/eventreader/1st-results-conference.html. 

Dienaskārtība 5. pielikumā.

Projektā piedalās visas Baltijas jūras piekrastes val-
stis (izņemot Krieviju), un tā mērķis ir pētīt iespējas 
visā Baltijas jūras selgā attīstīt vēja elektroenerģijas 
ražošanu. Dānija un Vācija ir ļoti attīstījušas selgas 
vēja enerģētiku un ir šī projekta līderi.

Latvijā šī joma ir mazattīstīta, un reģionālajā semi-
nārā centīsimies rast atbildes uz vairākiem jautāju-
miem: 

- vai un kādi vēja industrijas pārstāvji un organi-
zācijas būtu ieinteresēti veidot jūras vēja par-
kus; 

- kādas ir iespējas, atļaujas un ierobežojumi Lat-
vijas teritoriālajos ūdeņos un speciālajā ekono-
miskajā zonā būvēt vēja parkus;

- kādas iespējas selgā saražoto elektroenerģiju 
novadīt līdz elektriskajiem tīkliem un patērētā-
jiem; u.c. jautājumi.

Projekta konferencē tiks izklāstīti projekta pirmie 
rezultāti.

Aicina sadarboties INTERREG EUROPE 
programmā 2014.–2020. gadam

Francijas Overņas-Ronas-Alpu reģions izstrādā-
jis projektu ideju iesniegšanai INTERREG EUROPE 
programmas 2014.–2020. gadam izsludinātajā tre-
šajā projektu konkursā. Aicinām izvērtēt iespēju 
sadarboties, sazinoties ar pielikumā pievienotajā 

veidlapā minēto kontaktpersonu vai INTERREG 
EUROPE Dienvidfrancijas nacionālo kontaktpunk-
tu: pdibiase@regionpaca.fr.

Vairāk par trešo INTERREG EUROPE programmas 
projektu konkursu: http://www.interregeurope.
eu/projects/apply-for-funding/. Projektu konkurss 
notiek līdz 30. jūnijam. Plašāka informācija 6. pieli-
kumā un 7. pielikumā.

Aicina pieteikties lauksaimnieku 
gada balvai “Sējējs”

Zemkopības ministrija aicina lauku uzņē-
mējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes 
laukos pieteikties lauksaimnieku vidū 

iecienītajam konkursam “Sējējs 2017”. Izvirzīt pre-
tendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, 
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās orga-
nizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti.

Plašāka informācija: http://www.sejejs.lv/.

http://baltic-integrid.eu/index.php/eventreader/country-workshop-riga.html
http://baltic-integrid.eu/index.php/eventreader/country-workshop-riga.html
http://baltic-integrid.eu/index.php/eventreader/country-workshop-riga.html
http://www.baltic-integrid.eu/index.php/eventreader/1st-results-conference.html
http://www.baltic-integrid.eu/index.php/eventreader/1st-results-conference.html
mailto:pdibiase@regionpaca.fr
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.sejejs.lv/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p7.doc
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Aicina pieteikties gada balvai “Lielais loms 
2017”

Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 2017” ir 
ikgadēja zivsaimniecības nozares augstākā atzinība 
par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu no-
zares labā. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības 
nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Balvu 
piešķir šādās nominācijās: 

– gada zvejas uzņēmums; 

– gada akvakultūras uzņēmums; 

– gada uzņēmums zivju apstrādē;

– jauns un daudzsološs nozarē;

– ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā;

– par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/zem-
kopibas-ministrija/statiskas-lapas/lielais-loms-
2017?id=12431#jump.

Aicina pieteikties starptautiskām 
apmācībām dažādās Eiropas valstīs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina 
jaunatnes darbiniekus un ikvienu, kurš ikdienā strā-
dā ar jauniešiem, pieteikties starptautiskām apmā-

cībām, kurās apgūt noderīgas prasmes darbam ar 
jauniešiem. Pašlaik norisinās pieteikšanās vairākām 
apmācībām. Ieskaties, varbūt jau tuvākajā laikā tieši 
tu papildināsi savas zināšanas starptautiskā vidē.

Plašāka informācija 8. pielikumā.

Īstenot starptautiskus medijpratības 
projektus? Kāpēc gan ne?

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sa-
darbībā ar Kultūras ministriju rīko informatīvu se-
mināru par medijpratību un starptautisku piere-
dzes apmaiņas iespēju medijpratībai veltītajos pro-
jektos programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Kā skaidrots Latvijas mediju politikas pamatnostād-
nēs 2016.–2020. gadam: medijpratība ir zināšanu 
un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar 
informācijas avotiem – informācijas atrašanai un 

analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, 
informācijas satura kritiskam izvērtējumam, ob-
jektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, 
dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai 
veidotu savu pamatotu viedokli. Medijpratība ie-
tver arī prasmi praktiski lietot medijus.

Semināra norises laiks: 26. aprīlī plkst. 14–16.

Pieteikšanās semināram līdz 24. aprīlim, aizpildot 
tiešsaistes anketu http://bit.ly/2nUHWZu.

Plašāka informācija 9. pielikumā.

Notiks Award jauno vadītāju apmācības

18.–19. maijā notiks Valsts izglītības satura centra 
un starptautiskās programmas Award zelta biedrī-
bas organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās 
jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jau-
no vadītāju apmācības.

Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jau-
niešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālis-
ti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un 
personas, kas saņēmušas Edinburgas hercoga starp-
tautisko bronzas, sudraba vai zelta apbalvojumu.

Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptau-
tiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības 

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lielais-loms-2017?id=12431#jump
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lielais-loms-2017?id=12431#jump
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lielais-loms-2017?id=12431#jump
http://bit.ly/2nUHWZu
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p9.pdf
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satura centra apliecība par pedagogu profesionālās 
pilnveides programmas “Jauniešu pašizaugsmes 
un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas 

sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu. Plašāka infor-
mācija: http://award.lv/2017/03/22/notiks-award-
jauno-vaditaju-apmacibas-3/.

Seminārs par attālās izpētes datu lietošanu 
zemes seguma un lietojuma kartēšanai

Vides risinājumu institūts aicina pieteikties semi-
nāram “Zemes seguma un lietojuma novērtēšana 
satelītu un aviācijā bāzētos datos”, kas norisināsies 
11. aprīlī Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Izstāžu 
zālē.

Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar ze-

mes seguma un lietojuma kartēšanas un monito-
ringa datu produktiem, kas iegūstami no satelītu 
un aviācijas sniegtiem attālās izpētes datiem.

Pieteikšanās līdz 5. aprīlim plkst. 17 e-pastā: guna.
datava@videsinstituts.lv. Plašāka informācija: 
http://www.videsinstituts.lv/lv/par-institutu/jau-
numi/vri-aicina-pieteikties-seminaram-par-attalas-
izpetes-datu-lietosanu-zemes-seguma-un-lietoju-
ma-kartesanai.html. 

Ferrolas pašvaldība Spānijā meklē 
partneri – Latvijas pašvaldību – 
sadarbības veidošanai

Iecerēts veidot sadarbību kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanā, īstenojot kopīgu projektu IN-
TERREG EUROPE programmā 2014.–2020. gadam.

Intereses gadījumā aicinām sazināties ar kontakt-
personu Spānijā un precizēt iespējamo sadarbību:

María Fernández Lemos
Concelleira delegada titular da área de urbanismo 
e mobilidade
Concello de Ferrol (http://www.ferrol.es)
E-pasts: lemos@ferrol.es ; alcalde@ferrol.es, tālr. 
+34 670 714008.

Vairāk par INTERREG EUROPE izsludināto trešo 
projektu konkursu: http://www.interregeurope.
eu/apply/.

Aicina iesaistīties “tautas saimes 
grāmatas” veidošanā

Sagaidot Latvijas 
valsts 100 gadu ju-
bileju, valdība aici-
nājusi katru iedzī-
votāju būt aktīvam, 
iesaistīties pasāku-
mos, atrast ideju, kā 
atzīmēt šo svarīgo 

pasākumu. Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” 
(“RASA”), atsaucoties aicinājumam, piedāvā veidot 
īpašu Latvijas tautas saimes grāmatu, tā aktivizē-
jot senioru sabiedrību un katru līdzcilvēku Latvijā 
un diasporā – uzrakstot veltījumu, vēlējumu, no-
vēlējumu, pārdomas, apsveikumus, attīstības ide-
ju Latvijas valstij jubilejā, par cerībām un sapņiem 
valsts nākotnei un atzīstoties mīlestībā Latvijai.

Plašāka informācija: http://www.biedribarasa.lv/
latvijai-100/projekts-tautas-saimes-gramata/.

http://award.lv/2017/03/22/notiks-award-jauno-vaditaju-apmacibas-3/
http://award.lv/2017/03/22/notiks-award-jauno-vaditaju-apmacibas-3/
mailto:Guna.datava@videsinstituts.lv
mailto:Guna.datava@videsinstituts.lv
http://www.videsinstituts.lv/lv/par-institutu/jaunumi/vri-aicina-pieteikties-seminaram-par-attalas-izpetes-datu-lietosanu-zemes-seguma-un-lietojuma-kartesanai.html
http://www.videsinstituts.lv/lv/par-institutu/jaunumi/vri-aicina-pieteikties-seminaram-par-attalas-izpetes-datu-lietosanu-zemes-seguma-un-lietojuma-kartesanai.html
http://www.videsinstituts.lv/lv/par-institutu/jaunumi/vri-aicina-pieteikties-seminaram-par-attalas-izpetes-datu-lietosanu-zemes-seguma-un-lietojuma-kartesanai.html
http://www.videsinstituts.lv/lv/par-institutu/jaunumi/vri-aicina-pieteikties-seminaram-par-attalas-izpetes-datu-lietosanu-zemes-seguma-un-lietojuma-kartesanai.html
http://www.ferrol.es/
mailto:lemos@ferrol.es
mailto:alcalde@ferrol.es
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.biedribarasa.lv/latvijai-100/projekts-tautas-saimes-gramata/
http://www.biedribarasa.lv/latvijai-100/projekts-tautas-saimes-gramata/
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4. maijā Baltā galdauta svētki

Latvijas valsts simtgade ir mūsu iespēja godam un 
cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimša-
nas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākot-
nes Latviju.

Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas 
otro dzimšanas dienu, mūsu “par” dienu, pieminot 
1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā pa-
dome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” – lēmumu, kas atjaunoja 

Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies 
brīvību, pateicām “par” grāmatām, kas drīkst būt 
mūsu grāmatplauktos, “par” mūsu draugiem visā 
pasaulē, “par” brīvai informācijai, uzņēmīgumam 
un patiesai līdzdalībai.

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana notiks 
2017. gada 4. maijā, kad Latvijas pierobežā satiksies 
cilvēku roku un gara spēks akcijā “Apskauj Latviju”, 
gar Latvijas robežu stādot simtgades ozolus, un 
Latvijā un pasaulē tiks svinēti Baltā galdauta svētki. 
Šajā laikā atzīmējam arī 100 gadus kopš vēsturiskā 
Latgales lēmuma apvienoties ar Kurzemi un Vidze-
mi ceļā uz neatkarīgu valsti. Šis notikums kļuva par 
pagrieziena punktu Latvijas neatkarības iegūšanā.

Aicinām jūs savā kopienā, ģimenē, pagalmā, drau-
gu lokā vai darbavietā 4. maijā svinēt Baltā galdau-
ta svētkus! Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim 
mūsu brīvību!

Plašāka informācija: http://lv100.lv/jaunumi/4-
maija-aicinam-svinet-balta-galdauta-svetkus/. 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra 
noteikumos nr. 421 “Noteikumi par īpaši aizsargā-
jamo biotopu veidu sarakstu””, 10. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 
noteikumos nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aiz-
sardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu no-
teikšanu””, 11. pielikums.

Par MK sēdes protokollēmuma projektu “Par Mi-
nistru kabineta 2016. gada 13. decembra sēdes 

protokollēmuma (prot. nr. 68, 68. §) “Informatīvais 
ziņojums “Par darbības programmas “Infrastruktū-
ra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes “In-
formācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 
attīstība” projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un 
uzraudzību” 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par 
aktualitāti zaudējušu”” un sākotnējās ietekmes no-
vērtējuma ziņojuma (anotācijas) projektu, 12. pie-
likums.

Par informatīvo ziņojumu “Par valsts un pašval-
dību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi 
reģionālās nozīmes attīstības centros 2017. gadā”, 
13. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://lv100.lv/jaunumi/4-maija-aicinam-svinet-balta-galdauta-svetkus/
http://lv100.lv/jaunumi/4-maija-aicinam-svinet-balta-galdauta-svetkus/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p12.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_13_p13.pdf
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LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-343 – Rīkojuma projekts “Par pašvaldības ne-
kustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-353 – Noteikumu projekts “Vispārīgie būvno-
teikumi”

VSS-337 – Rīkojuma projekts “Par valsts zemes vie-
nības Flotes ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu Rīgas pil-
sētas pašvaldības īpašumā”

VSS-346 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Pētera Lodziņa ielā 12, Neretā, Neretas 
pagastā, Neretas novadā, nodošanu Neretas nova-
da pašvaldības īpašumā”

VSS-364 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jau-
niešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāci-
ju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas notei-
kumi””

VSS-342 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 “Par 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatno-

stādnēm 2015.-2020.gadam””

VSS-341 – Likumprojekts “Grozījumi Dziesmu un 
deju svētku likumā”

VSS-363 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šo nekustamo īpašumu Kuldīgas novadā nodošanu 
Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā”

VSS-365 – Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārval-
dības likumā”

VSS-358 – Likumprojekts “Grozījumi Valsts pārval-
des iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas li-
kumā”

VSS-355 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
ūdenstilpju klasifikatoru”

VSS-356 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu 
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 
5.2.1.3.pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veici-
nāšana” īstenošanas noteikumi”

VSS-357 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās””

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Ieraksti savu vārdu Latvijas bruģakmenī 
Likteņdārzā!

Līdz 7. aprīlim vēl var piedalīties akcijā “Ieraksti 
savu vārdu Latvijā!”. Tā ir iespēja iekalt Latvijas lauk-
akmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas 
laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu 

alejā, kas ved uz dārza centrālo daļu – amfiteātri 
pie Daugavas. Alejas izveidei nepieciešami 113 000 
bruģakmeņu. Šobrīd ieklāti 18 265 bruģakmeņi 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 iespējams pasūtīt arī www.
draugiem.lv, mājaslapā www.liktendarzs.lv vai zie-
dojot “Kokneses fonda” norēķinu kontā. To iespē-
jams izdarīt arī Likteņdārzā uz vietas.

Vairāk informācijas: http://liktendarzs.lv.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422218
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422218
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422235
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422235
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422148
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422148
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422148
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422227
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422227
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422227
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422227
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422248
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422208
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422174
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422174
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422246
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422246
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422246
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422283
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422241
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422238
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422239
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422240
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422240
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422240
http://www.draugiem.lv
http://www.draugiem.lv
http://www.liktendarzs.lv
http://liktendarzs.lv
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“Mākslas dārzs” Valmierā

No 1. aprīļa līdz 1. maijam Valmierā ikviens inte-
resents aicināts piedalīties Mākslas dienu aktivi-
tātēs – radošās norisēs, kurām izvēlēta tematika 
“Mākslas dārzs”.

Tā kā Rīgas–Gaujas reģions, kurā ir arī Valmiera, šo-
gad nes Eiropas gastronomijas reģiona titulu, Māk-
slas dienās godā tiks celti Latvijas mežos, pļavās un 
ūdeņos atrodamie gardumi. Tos sajust, atrast un 
izmantot, lai, liekot sastāvdaļu pie sastāvdaļas, no-

nāktu pie neatkārtojamās garšu pieredzes, 8. aprīlī 
aicina Valmiermuižas alus virtuves šefpavārs Dzin-
tars Kristovskis.

Šajā dienā Valmieras Kultūras centrā uz netradi-
cionālu muzikālo priekšnesumu, piedāvājot kom-
ponista Antonio Vivaldi koncertu ciklu “Gadalaiki” 
jaunā sniegumā, aicina klasiskās mūzikas “huligā-
ni” grupa “DaGamba”, savukārt ģimenes ar bēr-
niem iepriecinās koncertizrāde “Sīpoliņa jaunie 
piedzīvojumi”.

11. aprīlī “Mākslas dārzā” rodamo mierīgo noska-
ņu varēs baudīt Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā Džo-
vanni Batistas Pergolēzi “Stabat Mater” garīgās 
mūzikas koncertā.

“Mākslas dārzā” šomēnes “uzziedēs” arī vairā-
kas izstādes. Par neparastu dārzu jau pārvērties 
Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” pagalms, kur 
sadarbībā ar SIA “ZAAO” iesakņojušies no otrreizē-
jās pārstrādes materiāliem veidoti koki. Viena no 
interesantākajām izstādēm būs Valmieras muzeja 
Pilskalna ielas Garšaugu dārza pārtapšana gaismas 
dizaina izstādē “Gaismas pilienu dārzā”.

Valmieras Mākslas dienu programma skatāma Val-
mieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.val-
miera.lv sadaļā “Kultūra” un tūrisma vortālā www.
visit.valmiera.lv.

Ķekavā pazīstamās latviešu fotogrāfes 
Ilonas Vaivodes izstāde

4. aprīlī Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē tiks 
atklāta vienas no pazīstamākajām latviešu foto-
grāfēm Ivetas Vaivodes izstāde “Zobens lilijas”, kas 
fotogrāfiju sērijā vizuāli pēta Latgales kultūrtelpas 
mantojumu. Izstāde būs apskatāma līdz 3. mai jam.

“Esot Latgalē, mani pārņem zaudējuma, bet vien-
laikus mežonīga prieka sajūta. Latgale man ir 
kļuvusi par metaforu zaudētai bērnībai. Redzot 
šīs vietas tukšumu un pagājušo laiku mantojuma 
trūdēšanu, es kļūstu par man zināmās Latgales 
izzušanas liecinieku. Tomēr tā nav tikai zaudēta 
pagātne, tas ir mans mēģinājums notvert mums 

tik pazīstamās ainavas pēdējās atblāzmas,” atzīst 
izstādes autore.

http://www.valmiera.lv/lv/kultura/makslas_dienas_2017/
http://www.valmiera.lv
http://www.valmiera.lv
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/15603_valmiera_uzziedes_makslas_darzs/
http://www.visit.valmiera.lv
http://www.visit.valmiera.lv
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Karjeras diena Ventspils Augstskolā
4. aprīlī Ventspils Augstskolā norisināsies ikgadējā 
Karjeras diena, kuras mērķis ir iepazīstināt augst-

skolas studentus ar dažādu nozaru uzņēmumiem 
un to piedāvātajām prakses un darba iespējām. Šo-
gad pasākumā piedalīsies 13 uzņēmumi.

Preiļos startē “Parka pusstundas skrējiens 
2017”

5. aprīlī Preiļu parkā pie estrādes – 500 metru 
takā – sāksies “Preiļu pusstundas skrējiena 2017” 
sacensības, kas notiks astoņās kārtās: 5. un 19. ap-
rīlī, 10. un 24. maijā, 7. jūnijā, 6. un 20. septembrī 
un 4. oktobrī. Starts visām grupām būs vienlaicīgi 
plkst. 18. Skrējieni notiks jebkuros laikapstākļos. 
“Parka pusstundas skrējiena” noslēgums un apbal-
vošana paredzēta 11. oktobrī.
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Izstāde “Pavasaris 2017” Rāmavā

No 6. līdz 9. aprīlim izstāžu kompleksā “Rāmava” 
norisināsies 25. starptautiskā lauksaimniecības, 
lopkopības, dārzkopības un komunālās saimnie-
cības izstāde “Pavasaris 2017” – laukam, mežam 
un saimniecībai. Izstādes laikā dalībnieki varēs gūt 
informāciju par aktualitātēm lauksaimniecībā, kā 
arī notiks prezentācijas, semināri un dažādas lauk-
saimniecības tehnikas demonstrējumi.

Kuldīga aicina uz Uzņēmēju dienu 
lauksaimniekiem

Kuldīgas novada pašvaldība aicina vietējos uzņē-
mējus, jo īpaši lauku ļaudis, piedalīties Kuldīgas 
novada Uzņēmēju dienā lauksaimniekiem, kas 
norisināsies 7. aprīlī Kuldīgas Mākslas namā.

Uzņēmēju dienā ar novada uzņēmējiem tiksies 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Lauku atbalsta 
dienesta, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra un Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti.

Pasākuma dienaskārtība pieejama šeit: http://kul-
diga.lv/images/Faili/Uznemejiem/uznemeju_die-
na_lauksaimniekiem_07_04_2017.pdf.

http://kuldiga.lv/images/Faili/Uznemejiem/uznemeju_diena_lauksaimniekiem_07_04_2017.pdf
http://kuldiga.lv/images/Faili/Uznemejiem/uznemeju_diena_lauksaimniekiem_07_04_2017.pdf
http://kuldiga.lv/images/Faili/Uznemejiem/uznemeju_diena_lauksaimniekiem_07_04_2017.pdf
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Amendas XIII Mūzikas svētki Talsos

8. aprīlī jau trīspadsmito reizi Talsos notiks Kārļa 
Ferdinanda Amendas Mūzikas svētki. Tajos Talsu 

novadā notiks stīgu instrumentu konkurss, piemi-
ņas brīdis K. F. Amendas atdusas vietā, konkursa 
noslēguma koncerts, kā arī izstāde Talsu novada 
muzejā.

Ģimenes veselības dienas Kuldīgā

Atnākot pavasarim, Kuldīgā jau tradicionāli nori-
sināsies Ģimenes veselības dienas, kuru šāgada 
vadmotīvs: ekoloģisks, zaļš un dabai draudzīgs. Ģi-
menes veselības dienas noritēs no 7. līdz 9. aprīlim 
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.

Līdz ar ierastajiem būs arī vairāki līdz šim nebijuši 
pasākumi. Īpašas šogad būs radošās un praktiskās 
nodarbības mazajiem un lielajiem: “Zaļo pirkstiņu” 
darbnīca, ekosomu manufaktūra, izglītojošas un iz-
klaidējošas darbnīcas “Zaļa pasaule mums apkārt”, 
koka lietu darbnīca u.c. Absolūts jaunums šogad – 
aktuālā saruna “Zero Waste” par to, kā iemācīties 
dzīvot bez atkritumiem, kur pieredzē dalīsies jaunā 

dzīvesveida piekritēja Laura Arnicāne. Labo sajūtu 
pieturā ikviens varēs izmēģināt “MKM Mežs” Bas-
kāju taku. Uzmeklējiet arī Pavasara svaiguma pietu-
ru, lai nobaudītu zaļos kokteiļus un saņemtu pado-
mus sēšanai, diedzēšanai un stādīšanai!

Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvātas dažādas ve-
selības pārbaudes un ārstu konsultācijas. Uz Ģime-
nes veselību dienu visi aicināti nākt sporta tērpā, jo 
varēs piedalīties dažādās fizisko aktivitāšu nodarbī-
bās. Ģimenes veselības dienas noslēgs pārgājiens 
kopā ar pieredzējušu putnu vērotāju ornitologu.

Detalizēta Ģimenes veselības dienu programma 
pieejama: www.kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv, kā 
arī Facebook profilā visit.kuldiga. 

http://www.kuldiga.lv
http://www.visit.kuldiga.lv
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Izstāde “Ražots Saldus novadā”

8. aprīlī Saldus sporta kompleksā notiks izstāde “Ra-
žots Saldus novadā”, kurā aicināti piedalīties Saldus 
novada uzņēmēji, mājražotāji, amatnieki, biedrības, 

iestādes – visi, kuri vēlas parādīt savus labos dar-
bus, pastāstīt par savu pieredzi, izaicinājumiem un 
sasniegumiem, par izlolotajām un jau realizētajām 
iecerēm. Pēc izstādes – Saldus novada Uzņēmēju 
gada balvas svinīgā pasniegšana un koncerts.

Koncerts “Danci veda pavasar’s” Vārmē

8. aprīļa vakarā Kuldīgas novada Vārmes pagas-
ta sporta hallē notiks tautas deju koncerts “Danci 
veda pavasar’s”, kurā tiks parādīta latviešu tautas 
deju bagātība un dažādība, jo deju kolektīvi ir no 

dažādām kvalifikācijas un vecuma grupām. Koncer-
tā piedalīsies dejotāji no Kuldīgas, Jelgavas, Baus-
kas un Bauskas novada Īslīces, Dobeles, Liepājas 
novada Gaviezes un Grobiņas, Carnikavas, Alsun-
gas un mājinieki – vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“DimDari”.
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Vidzemes mākslinieku darbu izstāde 
Alūksnē

8. aprīlī ar atklāšanas pasākumiem Alūksnes Kul-
tūras centrā, Alūksnes muzejā un Alūksnes Māk-
slas skolā durvis vērs Vidzemes mākslinieku kopīgā 
izstāde “Acumirklis”, kas Alūksnē būs skatāma līdz 
pat 21. maijam. Šāda Vidzemes mākslinieku kopiz-
stāde izveidojusies par tradīciju, un ik gadu tā no-
tiek kādā no Vidzemes pilsētām. Izstādes dalībnieki 
ir mākslinieki, kuru saknes ir Vidzemes reģionā.

Šogad izstādē Alūksnē būs pārstāvēti 92 Vidzemes 
reģiona mākslinieki, kuri izstādes apmeklētājus prie-
cēs ar 188 lietišķās mākslas un stājmākslas darbiem. 
Ekspozīciju zālēs būs skatāmi Valmieras, Burtnieku, 
Mazsalacas, Rūjienas, Valkas, Gulbenes, Cēsu, Sigul-
das, Madonas, Jaunpiebalgas, Limbažu un, protams, 
Alūksnes novada mākslinieku darbi. Izstādei iesnieg-
tie darbi sagatavoti dažādās tehnikās – glezniecība, 
kokgriezumi, keramika, stikls, gobelēni.
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Koncertfestivāls “Burziņš Cesvainē” Jau septīto gadu Cesvaines vidusskolā 8. aprīlī no-
tiks koncertfestivāls “Burziņš Cesvainē 2017”, kurā 
aicināti piedalīties muzicējošie jaunieši no jauniešu 
centriem, skolām un citām interešu grupām. Gaidī-
tas tiek gan popgrupas, gan džeza kolektīvi, gan vo-
kāli instrumentālās grupas, lauku kapelas, folkroka, 
alternatīvās mūzikas, popmūzikas un citu mūzikas 
stilu izpildītāji. Pa dienu katrai grupai tiks dota ie-
spēja parādīt sevi individuālā pusstundas priekšne-
sumā. Pasākums noslēgsies ar vakara koncertu.

Zirņu sēšanas talka Zirņos 9. aprīlī Saldus novada Zirņu pagasta Zirņos notiks 
zirņu sēšanas talka.

Zirņi jāsēj agri – jau gada simtajā dienā, lai ne pan-
godiņš, ne sēklgrauzis nepaspēj sadēt olas. Taču 
zirņus nesēj tajās dienās, kurām nosaukumā burts 
“r”. Simtā diena šogad iekrīt pirmdienā, tāpēc Zir-
ņos zirņus šogad sēs gada 99. dienā – svētdienā.

Talcinieku pulcēšanās no plkst. 11 pie sabiedrisko 
aktivitāšu centra. Zirņu sēšanas talka notiks dārzu 
kooperatīvā “Zirnītis”. Talciniekus gaidīs talkas zupa 
un citi zirņu kulinārie brīnumi, kā arī dziesmu un 
stāstu talka, stādu un sēklu tirdziņš, mainīšanās, 
dalīšanās, dāvināšana. Būs arī amatnieku, rokdarb-
nieču un mājražotāju ziemas darbu parāde.

Par iebraukšanu Jūrmalā atkal jāmaksā; 
ieviesta stingrāka kontrole

1. aprīlī atsācies periods, kad jāmaksā par iebrauk-
šanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā. Tāpat 
kā iepriekšējos gados, vienreizējas iebraukšanas 
maksa ir divi eiro. Šogad par iebraukšanu Jūrmalā 
caurlaide jāpērk arī motocikliem. Kontroli pašval-
dība nodrošinās arī ar fotofiksācijas ierīču palīdzī-
bu.

Vienreizējo caurlaižu sistēmā šogad izmaiņu nav: 
tāpat kā līdz šim, vienreizējo iebraukšanas caurlaidi 
varēs iegādāties iebraukšanas punktos Priedainē 
un Vaivaros, maksājumu veicot ar karti vai skaid-

rā naudā, kā arī ar īsziņas vai mobilās aplikācijas 
starpniecību. Arī šogad autostāvvietas Jūrmalas 
pilsētas teritorijā vietās, kur atļauta autotransporta 
novietošana, ir bez maksas, izņemot privātās auto-
stāvvietas.

Šogad Jūrmala uzsākusi iebraukšanas kārtības mo-
dernizāciju, atvieglojot ilgtermiņa caurlaižu iegādi 
un izsniegšanu: ilgtermiņa caurlaides ir elektronis-
kas. Caurlaides vienam mēnesim vai visam perio-
dam var iegādāties elektroniski portālā epakalpo-
jumi.jurmala.lv. Atkarībā no automašīnas masas 
caurlaide 30 dienām maksā 31 vai 43 eiro, visam 
periodam (no 1. aprīļa līdz 30. septembrim) 107 vai 
213 eiro.

http://www.epakalpojumi.jurmala.lv
http://www.epakalpojumi.jurmala.lv
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Šogad mainīta iebraukšanas caurlaižu kontro-
les kārtība: tiks izmantotas arī fotofiksācijas 
ierīces. Pie iebraukšanas uzstādītas ierīces, 
kas fiksē iebraukušo transportlīdzekļu reģis-
trācijas numurus, ko pašvaldība salīdzina ar 
reģistrēto caurlaižu datubāzi. Pašvaldības po-
licijai būs informācija par tām automašīnām, 
kuras iebraukušas pilsētā bez caurlaides. Par 
iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā bez 
caurlaides paredzēts administratīvais sods 
50 eiro apmērā.

Plašāka informācija par caurlaidēm atrodama 
Jūrmalas pilsētas mājaslapā: https://www.jur-
mala.lv/lv/pilseta/caurlaides/.

Ziņas sagatavojuši Valda Auziņa, Zane Bulmeistare, Vineta Geka, Agnese Jēkabsone, Ilona Vilcāne, Jānis 
Mergups-Kutraitis, Kristīne Duļbinska, Anita Zvingule, Dana Vecmane, Kristīne Medne, Evita Aploka, 

Ainārs Melbārdis, Sarma Ūpe un Zane Leite

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

https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/caurlaides/
https://www.jurmala.lv/lv/pilseta/caurlaides/
jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

