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Kā jums veicas ar Lieldienu olu krāsošanu? Vai iz-
mantosiet lielā izvēlē veikalos pieejamās Lieldienu 
olu krāsas? Vai arī krāsosiet ar dabas krāsvielām? 
Vai varbūt jums olas atnesīs Lieldienu zaķis? Ja tā – 
kas tas īsti ir par zaķi?

Latvijā sastopamas divas zaķu sugas – pelēkais za-
ķis un baltais zaķis.

Pelēkais zaķis apdzīvo Eiropas lielāko daļu. Latvi-
jā tas ir ienācējs, kurš 17. gadsimtā palēnām iera-
dās no dienvidiem un mūsdienās ir sastopams visā 
valsts teritorijā. Pelēkais zaķis dzīvo dažādos bioto-
pos: galvenokārt atklātās vietās (tīrumos, pļavās) un 
krūmājos, arī nelielos mežos un mežmalās. Parasti 
tas nedzīvo skujkoku mežos un augstajos purvos, 
bet labprāt apmetas kultivētos tīrumos. Rudenī un 
ziemā, kamēr nav izveidojusies dziļa sniega kārta, 
tie labprāt apmetas ziemāju sējumos un krūmājos 
to tuvumā. Nereti pelēkais zaķis sastopams apdzī-
votās vietās – dārzos, apstādījumos, parkos. Dienas 
laikā tas slēpjas iedobēs. Riesta laikā zaķene cenšas 
pievērst sev uzmanību ar paklusu purpināšanu un 
atstātu urīna zīmju smaržu. Toties tēviņi šajā laikā 
savdabīgi svilpj. Ap mātīti parasti sapulcējas vairāki 
tēviņi, kas tai izrāda savu veiklību un spēku. Pāri iz-
veidojas uz ļoti īsu laiku. Mātīte pārojas vismaz divas 
reizes gadā – agri pavasarī un vasaras pirmajā pusē.

Baltais zaķis Latvijas teritorijā mājo kopš vēlā ledus 
laikmeta. Vietējā populācija ir vairāk nekā 13 000 
īpatņu. Baltais zaķis ir izteikts meža dzīvnieks un 
vairās no atklātām vietām. Tas mājo dažādās mež
audzēs, kas robežojas ar augstajiem purviem vai 
aizaugušiem izcirtumiem. Labprātāk mājo lapu 
koku vai jauktu koku mežos ar biezu pamežu, labi 
attīstītu paaugu vai kādas ūdenstilpes tuvumā. Bal-
tais zaķis ir poligāms, un mātītei, kura ir gatava pā-
roties, seko vairāki tēviņi. Lai piesaistītu partneri, 
mātīte izkliedz saraustītus aicinājuma kliedzienus. 
Tāpat kā pelēkajiem zaķiem, pāris izveidojas uz ļoti 
īsu laiku. Katrai pieaugušai mātītei Latvijā ik gadu ir 
1–2, dažkārt arī 3 metieni.

Interesanti, ka saziņai zaķi izmanto arī ausis. Pie-

mēram, ja ausis ir saslietas, tad zaķis ir ieinteresēts 
biedroties, bet, ja ausis ir pieglaustas, tas vēlas būt 
viens. Citus zaķus par briesmām tas brīdina, ātri si-
tot priekškājas pret zemi. Zaķi var skriet ar ātrumu 
56 km/h un no plēsējiem glābjas, ātri skrienot un ik 
pa brīdim veikli mainot virzienu. Tos medī pelēkie 
vilki, lūši, lapsas un lielie plēsīgie putni. Zaķiem ir 
laba dzirde un oža, tomēr tā labi darbojas tikai ne-
lielā attālumā; zaķu redzes īpatnība ir vājš asums 
un dziļums. Līdz ar to zaķis ar grūtībām saskata ne-
kustīgus objektus, bet redzeslauks ir ļoti plašs. Zaķa 
acu novietojums ļauj, nepagriežot galvu, skatīties 
gan uz priekšu, gan uz aizmuguri, gan uz sāniem, 
gan augšup. Zaķis ir arī labs peldētājs.

Zaķu populāciju ietekmē gan cilvēku darbība, gan 
klimatiskie apstākļi. Piemēram, siltas ziemas nenāk 
par labu baltajiem garaušiem, kuri gaišā kažoka dēļ 
mežos bez sniega ir viegli pamanāmi. Jāņem vērā, 
ka ziemā balts paliek tikai baltais zaķis. Pelēkajiem 
zaķiem kažociņš mazliet nomaina krāsu, bet balts 
nekļūst.

Diemžēl pēdējā pusgadsimta laikā zaķu skaits ir 
ievērojami samazinājies. 1950. gadā Latvijas mežos 
mita vismaz 65 000 pelēko zaķu, bet šobrīd to skaits 
tiek lēsts 20 000 robežās. Kā LTV raidījumā “Vides 
fakti” skaidroja Latvijas Valsts mežzinātnes institū-
ta “Silava” vadošais pētnieks Dr. biol. Jānis Ozoliņš, 
agrāk lauksaimniecības zemes nebija aizaugušas 
ar krūmiem, uz laukiem neizmantoja tik daudz ķī-
mijas, kā arī ražu nenovāca ar kombainiem. Tā bija 
ideāla vide pelēkajiem zaķiem. Savukārt baltie gar-
auši izbaudījuši lielos mežu masīvus. Zaķi Latvijā ir 
nelimitēti medījami dzīvnieki, taču tas nav iemesls 
zaķu skaita samazinājumam.

Tomēr zaķi pie mums vēl joprojām dzīvo un, ce-
rams, dzīvos vienmēr, ja vien saimniekosim tā, lai 
arī baltajam un pelēkajam zaķim būtu sava dzīves 
telpa. Tad arī Lieldienās varēsim doties raudzīt, vai 
kaut kur nav noslēptas raibu raibi krāsotas olas.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos
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LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdē: Valsts kontroles revīzijas rezultāti un 
galvenie secinājumi

28. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Fi-
nanšu un ekonomikas komitejas sēdē Valsts kon-
troles Piektā revīzijas departamenta direktors Ed-
gars Korčagins informēja par Valsts kontroles veik-
to revīziju “Pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu 
līdzekļiem, nodrošinot maksas pakalpojumus iedzī-

votājiem” un “Vai pašvaldības savus administratī-
vos resursus izlieto produktīvi un ekonomiski?” re-
zultātiem, secinājumiem un ieteikumiem.

Komitejas sēdes videoieraksts ar E. Korčagina stās-
tījumu publicēts LPS mājaslapas sadaļas “Semināri 
un video” apakšsadaļā “Videoarhīvs”: http://www.
lps.lv/lv/seminariunvideo/videoarhivs/.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

AKTUALITĀTES

Mārupē notikusi pirmā pašvaldību 
sadarbības tīkla tikšanās

Attēlā: Mārupes novada domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs sirsnīgi sveica pirmā sadarbības tīk
la dalībniekus, augstu novērtējot gan plašo intere
si, gan tīkla nepieciešamību

5. aprīlī Mārupes novada Kultūras namā notika pir-
mā pašvaldību sadarbības tīkla “Vietējo vērtību un 
resursu izmantošana attīstībai” tikšanās, ko organi-
zēja LPS. Sadarbības tīklā apvienojušās 52 pašvaldī-
bas, tai skaitā arī Mārupes pašvaldība.

LPS, īstenojot Norvēģijas finanšu instrumenta pro-
jektu “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspēju uzlabošana”, izstrādāja “Mācīties salī-
dzinot” modeli pašvaldībām. “Mācīties salīdzinot” 
metodes būtība ir pārņemt labās prakses piemērus 
no citām pašvaldībām, pielāgojot to saviem ap
stākļiem, noskaidrot kopīgās problēmas un palīdzēt 
katrai pašvaldībai meklēt individuālus risinājumus. 
Pašvaldības dalās zināšanās, informācijā un dažkārt 
arī resursos. Galvenais rīks šai metodē ir pašvaldī-
bu sadarbības tīklu izveidošana. Par šo modeli sa-
nāksmē informēja LPS vecākais padomnieks Māris 
Pūķis.

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa tīkla dalībniekus iepazīstināja ar tā 
darbības galvenajiem uzdevumiem, kā arī ar iespē-
jamajām turpmāko sanāksmju tēmām.

Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 
Ilze Krēmere savā stāstījumā dalījās ar labo piere-
dzi Mārupes novada attīstībā.

Lai izraudzītu galvenos jautājumus, kurus skatīt nā-
kamajās tīkla sanāksmēs, pēc prezentāciju noklau-
sīšanās darbs turpinājās trijās darba grupās.

Tika uzsvērtas šādas galvenās tēmas:

•	 pilsētvide un ciematu vide: degradētās un neiz-
mantotās teritorijas;

•	 vietējo resursu (ekonomikas) izmantošana attīs-
tībā;

•	 ceļu attīstība kā priekšnoteikums novadu attīs-
tībai;

Foto: Jānis Upenieks

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/
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•	 pašvaldību sadarbības formas;

•	 u.c.

Plašāka informācija: http://www.marupe.lv/mar
upenotiekpirmapasvaldibusadarbibastikla
tiksanas/. Visas prezentācijas pieejamas LPS inter-
neta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3595
marupenotikapirmapasvaldibusadarbibastikla
tiksanas. 

Liels paldies visām pašvaldībām, kuras piedalījās 
šajā tīkla sanāksmē, liels paldies arī Mārupes paš-
valdībai par uzņemšanu un atbalstu pasākuma or-
ganizēšanā!

Nākamā tīkla sanāksme tiek plānota maija beigās. 
Sīkāka informācija sekos. 

Ivita Peipiņa, Jana Bunkus un Uva Bērziņa

LPS Valde dodas pieredzes apmaiņas 
vizītē uz Bergenu

No 2. līdz 5. aprīlim LPS Valdes locekļi devās piere-
dzes apmaiņas braucienā uz Bergenu (Norvēģijā).

Delegācija apmeklēja Hordalannes reģiona paš-
valdību, Bergenas pilsētas pašvaldību, Bergenas 
Universitāti, Dienvidnorvēģijas Lietišķo zinātņu 
universitāti, tikās ar starppašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu BIR, programmas 
Invest in Bergen un valsts aģentūras Innovation 

Norway Bergenas nodaļas un Norvēģijas pašvaldī-
bu savienības KS pārstāvjiem. Programmā iekļautās 
tikšanās, prezentācijas un diskusijas sniedza daudz-
pusīgu informāciju par reģiona izaicinājumiem un 
iespējām. Sarunās no dažādiem skatpunktiem sa-
ņēmām informāciju par reģionālās attīstības ten-
dencēm, pašvaldību sadarbības praksi, uzņēmēj-
darbības veicināšana pasākumiem Hordalannes 
reģionā un Bergenas pilsētas aglomerācijā.

Sarunu gaitā vairākkārt tika uzsvērta puduru (klas-
teru) nozīme reģiona turpmākajā izaugsmē, lai 

http://www.marupe.lv/marupe-notiek-pirma-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-tiksanas/
http://www.marupe.lv/marupe-notiek-pirma-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-tiksanas/
http://www.marupe.lv/marupe-notiek-pirma-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-tiksanas/
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3595-marupe-notika-pirma-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-tiksanas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3595-marupe-notika-pirma-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-tiksanas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3595-marupe-notika-pirma-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-tiksanas
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veicinātu visu iesaistīto partneru (reģionālo un vie-
tējo pašvaldību, uzņēmumu, augstskolu, pētniecī-
bas institūtu) sadarbību gan vienā pudurī, gan starp 
dažādām nozarēm, tādējādi attīstot kompetenču 
un ekspertīzes pārnesi starp nozarēm un efektī-
vu izmantošanu. Saņēmām ieskatu sadarbības 
organizēšanā, kas notiek dialogā, veicinot iesaistīto 
pušu vēlmi un izpratni par abpusēji izdevīgu sadar-
bību kopīgu mērķu sasniegšanā. Pašvaldību sadar-
bības formas un iespējas ir daudzveidīgas, tā tiek 
organizēta atšķirīgās ģeogrāfiskās teritorijās vienā 
apgabalā atkarībā no izvēlētā mērķa vai sniedza-

majiem pakalpojumiem (piem., sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana, pašvaldību sadarbība uzņēmēj-
darbības veicināšanā un investīciju piesaistē).

Pieredzes apmaiņas braucienu finansiāli atbalstīja 
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadar-
bība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūci-
jām, vietējām un reģionālajām iestādēm” Divpusē-
jās sadarbības fonds.

Ligita Pudža,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

Atklāts projekts “Zaļie dzelzceļi”

Attēlā: projekta atklāšanas pasākums Limbažu bibliotēkā

4. aprīlī Limbažos tika svinīgi atklāts jaunais INTER-
REG Igaunijas–Latvijas pārrobežu programmas 
projekts “Zaļie dzelzceļi” (“Green Railways”). Tas ir 
vērienīgs projekts, kas paredz sakārtot bijušo dzelz-
ceļa līniju infrastruktūru Vidzemē un Dienvidigau-
nijā, izveidojot aptuveni 750 km garu velo un gā-
jēju maršrutu, kura lielākā daļa vedīs pa bijušajām 
dzelzceļa līnijām. Projektā plānota bijušo dzelzceļa 
līniju seguma atjaunošana un piemērošana nemo-
torizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uz-
stādīšana, atpūtas vietu izveide un bijušo dzelzceļa 
infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju 
un velobraucēju skaitītāju uzstādīšana. Paredzēts 
maršrutu marķēt dabā, kā arī maršrutu populari-
zēt gan tepat, gan ārvalstīs. Līdzīgi projekti ir īste-
noti vairākās Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie 

dzelzceļa posmi tiek veiksmīgi pielāgoti tūrismam, 
dodot iespēju attīstīt interesantu, vēsturisku un ar 
kultūru bagātu tūrisma piedāvājumu, kas turklāt ir 
izmantojams visu gadu.

Projektā “Zaļie dzelzceļi” sadarbojas 25 Vidzemes 
un Dienvidigaunijas pašvaldības un organizācijas, 
kas ir ļoti liels projekta partneru skaits. Tādēļ īpaši 
jāuzteic Vidzemes Tūrisma asociācija kā projekta 
vadošais partneris par uzdrīkstēšanos un drosmi 
un personīgi Raitis Sijāts – par uzņēmību, jaunradi 
un milzīgajām darba spējām! 

Varam lepoties ar to, kas paveikts Vidzemes reģio-
nā, izstrādājot kvalitatīvus projektu pieteikumus un 
veiksmīgi īstenojot projektus ar Eiropas Savienības 
fondu, Latvijas valsts un pašvaldību līdzfinansējumu.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos



6

LPS IT apakškomitejas sēdē – Datu regula: 
plānošana un realizācija

6. aprīlī notika LPS IT apakškomitejas sēde, kas zi-
nāmā mērā bija turpinājums iepriekšējai sēdei, jo 
abās tika skatīti ar IKT drošību saistīti jautājumi.

Šajā sēdē tika aplūkoti praktiski piemēri un piedā-
vājumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 
prasību ieviešanai pašvaldībās.

Rīgas domes IT drošības centra vadītāja Signe Plū-
miņa bija sagatavojusi izsmeļošu prezentāciju un 
konkrētus piemērus par Rīgas domes veiktajām 
darbībām. Protams, Rīgai ir citas iespējas, kas nav 
pieejamas mazākās pašvaldībās, bet tas jau nema-
zina veicamo darbu secību un saturu. Jā, atšķiras 
apjoms, bet būtība ir tā pati.

Kā nākamie uzstājās IKT nozares pārstāvji Andris 
Soroka (“Data Security Solutions”) un Juris Pūce 
(SIA “Analytica”).

A. Soroka vērsa uzmanību uz to, ka GDPR pēc bū-
tības neatceļ vispārīgās IKT drošības prasības un 
ierastie aizsardzības virzieni paliek līdzšinējie – aiz-
sardzība pret ārējiem apdraudējumiem un iekšējā 
perimetra aizsardzība. Lai to visu varētu paveikt 
efektīvāk un reizē arī izpildīt GDPR prasības, ir jā-
būt atbilstošam tehnoloģiskajam aprīkojumam. Sa-
vukārt tā iegāde ir lielā mērā atkarīga no konkrēto 
vajadzību izpētes.

J. Pūce ļoti labi iezīmēja darbības sfēru IKT drošības 
jomā arī jebkurā pašvaldībā: likumi, Ministru kabi-

neta noteikumi, standarti. Bet pamata jautājums 
paliek nemainīgs: kas ir aizsargājamā informācija?

Maldīgs ir uzskats, ka, aizsargājot datus pašvaldī-
bas datubāzēs, informācijas noplūde nav iespēja-
ma. Pielielinoties informētībai par to, cik nedrošs ir 
epasts, nesankcionēta informācijas apmaiņa pār-
ceļas uz citiem saziņas rīkiem, piemēram, Whats
App u. tml.

Informācijas apjoma un glabāšanas vietas apzinā-
šana; vai viss, kas līdz šim uzskaitīts un glabāts, vis-
pār ir nepieciešams tādā apjomā un līdzšinējā gla-
bāšanas vietā (piemēram, LAN tīkla disks, atsevišķs 
dators); informācijas zaudēšanas risku apzināšana 
un potenciālā soda apmērs par GDPR prasību ne-
ievērošanu – darbību apjoms ir liels, arī jāveido iz-
pratne par datu aizsardzību, un tas paveicams tikai 
komandā, piesaistot gan IT speciālistus, gan juris-
tus, gan ārpakalpojuma sniedzējus un sadarbības 
partnerus.

LPS šai tēmai vēl pievērsīsies, jo vasaras sākumā, 
iespējams, būs publiski pieejami Tieslietu minis-
trijas normatīvo dokumentu projekti, kas precizēs 
GDPR ieviešanu un darbību Latvijā.

Sēdes noslēdzošā tēma bija Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavo-
tais likumprojekts “Valsts pārvaldes informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju likums”, par kuru ziņoja 
VARAM biznesa procesu analītiķis Vitālijs Ķeņģis. 
Šī bija pirmā reize, kad dokuments pašvaldību audi-
torijā tika apspriests publiski, un jau šobrīd iezīmē-
jies, ka būs arī otrā un droši vien arī trešā versija, 
jo paliek neskaidrības par pašvaldību IKT vietu un 
lomu šī projekta izpratnē, atbildību par pakalpoju-
mu nodrošināšanu starp vairākiem pakalpojumu 
sniedzējiem utt.

Sēdes videoieraksts un prezentācijas pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/semina-
riunvideo/videoarhivs/3598lpsitapakskomite-
jassededaturegulaplanosanaunrealizacija. 

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3572-lps-it-apakskomitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3598-lps-it-apakskomitejas-sede-datu-regula-planosana-un-realizacija
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3598-lps-it-apakskomitejas-sede-datu-regula-planosana-un-realizacija
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3598-lps-it-apakskomitejas-sede-datu-regula-planosana-un-realizacija
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Diskusija par internātskolu turpmāko 
darbību

Pēc Mālpils internātpamatskolas direktores Fran-
českas Ģēveles iniciatīvas Latvijas Izglītības un zi-
nātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 6. aprīlī 
organizēja diskusiju par iecerēto internātskolu re-
formu.

Diskusijas mērķis bija uzklausīt Izglītības un zināt-
nes ministrijas (IZM) pārstāvju ziņojumu par izstrā-
dātajiem priekšlikumiem internātskolu attīstībai, 
uzklausīt pašvaldību viedokļus, internātskolu vie-
dokli, kuru prezentēja Mālpils internātpamatskolas 
direktore F. Ģēvele, kā arī diskutēt par gaidāmajiem 
ieguvumiem, iespējamiem riskiem un to mazināša-
nas iespējām.

Uzklausot IZM informāciju par plānotajām izmaiņām 
internātskolu finansēšanā, LPS padomniece izglītī-

bas, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra 
Dundure norādīja, ka IZM nav izpildījusi galveno uz-
devumu un nav izstrādājusi internātskolu turpmākās 
attīstības modeli, kurā internātskolu darbības no-
drošināšanai būtu paredzēts arī valsts finansējums.

Jautājums par internātskolu turpmāko darbību tiks 
skatīts LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdē 
18. aprīlī.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Saeimas frakcijām 
(Nacionālā apvienība, Latvijas Reģionu apvienība, 
“No sirds Latvijai” un “Saskaņa”), IZM, Finanšu mi-
nistrijas, VARAM, Labklājības ministrijas, LPS, Lat-
vijas Lielo pilsētu asociācijas, Reģionālo attīstības 
centru apvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcijas, no 12 internātskolām u. c. iesaistī-
tajām institūcijām.

Foto: Aksels Cīrulis
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Izpilddirektoru tikšanās starp diviem 
tiltiem Jelgavā

Ar Jelgavas pilsētas himnu “Satiksimies Jelgavā” (to 
noklausīties un noskatīties var šeit: http://www.
jelgava.lv/pilseta/parjelgavu/dziesma/) 7. aprīlī 
sākās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociāci-
jas (LPIA) izbraukuma sanāksme Zemgales reģiona 
Kompetenču attīstības centrā Jelgavā.

Sanāksmi ievadīja Jelgavas pilsētas domes priekš-
sēdētājs Andris Rāviņš, iepazīstinot ar Jelgavu – 
pilsētu izaugsmei. Jelgavas prioritātes ir uzņēmēj-
darbība, izglītība, drošība un gudra pārvaldība. 
Pieredzes pārņemšanas vērta ir infrastruktūras 
objektu pārraudzības un inteliģentā luksoforu va-
dības sistēma, kas darbojas augu diennakti. Ope-
ratīvi novērst problēmas pilsētvidē palīdz pilsētas 
interaktīvā karte, ko aizpilda paši iedzīvotāji. Jelga-
vas mērs arī iepazīstināja ar jau īstenotajiem pil-
sētas infrastruktūras uzlabošanas projektiem un 
ieskicēja plānotās pārmaiņas. Šobrīd pašvaldības 
dienaskārtībā ir satiksmes termināla izbūve, bet 
viens no lielākajiem nākotnes projektiem saistās 
ar multimodāla transporta termināļa izbūvi, kurā 
tiks iekļauti visi transporta veidi – gan dzelzceļš, 
autoceļi un lidosta, gan arī piemirstais upes trans-
ports, kas Jelgavu savienos ar Rīgas ostu.

Gan Jelgavas domes priekšsēdētājs, gan izpild-
direktore Irēna Škutāne uzsvēra, ka politiskā un 
izpildvara Jelgavā darbojas rokrokā un pilsētas 
vadība notiek no viena “komandtiltiņa”. Pilsētas 
prezentāciju pašvaldības izpilddirektore turpināja, 
skaidrojot Jelgavas budžeta sadalījumu, demogrā-
fijas tendences, sociālās palīdzības veidus, veselīga 

dzīvesveida veicināšanas projektu un pilsētas in-
frastruktūras pielāgošanu kvalitatīvas dzīves vides 
nodrošināšanai. Īpašs atbalsts katru gadu tiek at-
vēlēts pilsētas 30 izglītības iestādēm, kā virsuzde-
vumu stādot izglītības kvalitāti no pirmsskolas līdz 
profesionālajai izglītībai un lielus līdzekļus ieguldot 
jaunajās tehnoloģijās.

Ar vairākiem Jelgavas objektiem izpilddirektori va-
rēja iepazīties arī klātienē, sanāksmes noslēgumā 
apskatot labiekārtoto Pasta salu un Driksas upes 
promenādi, apmeklējot Jelgavas pašvaldības ope-
ratīvās informācijas centru un vērojot pilsētas pa-
norāmu no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas 
torņa.

Interesantus un noderīgus ieteikumus, kā attīstīt 
novadus un pilsētas, sniedza ekonomists Jānis Oš-
lejs, kurš ir uzņēmumu “Primekss CEO” un “Mol-
Port” valdes priekšsēdētājs. Viņš ir pārliecināts, ka 
jāmaina politika un uzņēmumu un uzņēmēju atbal-
stā aktīvākai jābūt gan valstij, gan pašvaldībām.

Finanšu institūcijas “Altum” Energoefektivitātes 
departamenta vadītājs Ingus Salmiņš analizēja “Al-
tum” piedāvājumu un paredzēto atbalstu pašvaldī-
bām: konsultācijas, piegādātāju pārbaude, vidējās 
tirgus cenas noskaidrošana, ekonomiskās pama-
totības noteikšana u. c. Šobrīd “Altumā” iesniegti 
125 projekti, no kuriem apstiprināti 50, turklāt visi 
kvalificējas 50% atbalstam.

Pieredzē par energoefektivitāti un siltināšanu da-
lījās SIA “Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde” 
valdes loceklis Juris Vidžis, Smiltenes novada iz-
pilddirektors Kārlis Lapiņš un energopārvaldnieks 
Andris Jaunpetrovičs, Ozolnieku KSDU valdes 

Foto: Austris Auziņš

http://www.jelgava.lv/pilseta/par-jelgavu/dziesma/
http://www.jelgava.lv/pilseta/par-jelgavu/dziesma/
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priekšsēdētājs Rihards Zakrepskis, SIA “Liepājas 
namu apsaimniekotājs” vadītājs un Latvijas Namu 
pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes 
loceklis Artis Rimma.

Rosinošus ieteikumus savu pārstāvēto uzņēmumu 
vārdā sniedza Zemgales reģiona Enerģētikas attīstī-
bas aģentūras direktore Inga Kreicmane, AS “Sada-
les tīkls” Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs 
Aivars Slišāns, “ICP Solutions OÜ” pārstāvis Sīms 
Tenno un “Lattelecom BPO” valdes priekšsēdētāja 
un izpilddirektore Agnese Paegle.

LPIA Valdes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš infor-

mēja, ka nākamā LPIA sanāksme notiks 12. maijā 
Pāvilostā un tajā izpilddirektori apspriedīsies par 
to, kā pārdzīvot vēlēšanu laiku un noturēt mieru 
pašvaldībā.

Jelgavas sanāksmē rādītās prezentācijas šeit: http://
www.lps.lv/lv/profesionalasapvienibas/izpilddi-
rektoruasociacija/3606latvijaspasvaldibuizpild-
direktoruasociacijassanaksmeaprilijelgava, bet 
videoieraksts šeit: https://www.youtube.com/play
list?list=PLLtiZjDjhu6CFwtcTaKWzNu_0JUl8jgW. 

Gunta Klismeta,
LPS žurnāla “LOGS” redaktore 

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Sēde notiks 11. aprīlī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Informācija par Valsts kontroles ziņojumu LPS 
Finanšu komitejas sēdē 28. martā.

2. Informācija par pašvaldību sadarbības tīkla 
“Vietējo vērtību un resursu izmantošana attīstī-
bai” pirmo tikšanos, kas notika 5. aprīlī Mārupē 
(ziņo: LPS padomniece reģionālās attīstības jau
tājumos Ivita Peipiņa).

3. Par VARAM sagatavoto informatīvā ziņojuma 

“Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu 
un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teri-
toriju izveidi” projektu (ziņo: Aivars Draudiņš, 
VARAM valsts sekretāra vietnieks reģionālās at
tīstības jautājumos; Arnis Šults, VARAM Pašval
dību departamenta direktora vietnieks).

4. Dažādi.

Komitejas sēdes norisi būs iespējams vērot tieš-
raidē LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/tiesraide/. Tiešraides laikā jau-
tājumus varēs uzdot, sūtot tos uz epasta adresi: 
tiesraide@lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Apvienotā LPS Veselības un sociālo 
jautājumu komitejas un Veselības un 
sociālo jautājumu tīkla izbraukuma sēde

Aicinām piedalīties apvienotajā LPS Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas un Veselības un so-
ciālo jautājumu tīkla izbraukuma sēdē, kas notiks 
11. aprīlī plkst. 10–16 Siguldas novadā, Siguldas 
pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7.

Darba kārtība:

9.30–10.00 dalībnieku reģistrācija

10.00–10.10 sēdes atklāšana

 Aivars Lācarus, Talsu novada domes 
priekšsēdētājs, LPS Sociālo un veselī
bas jautājumu komitejas priekšsēdē
tājs

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3606-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-aprili-jelgava
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3606-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-aprili-jelgava
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3606-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-aprili-jelgava
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3606-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-aprili-jelgava
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6CFwtcTaKWzNu_0JU-l8jgW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtiZjDjhu6CFwtcTaKWzNu_0JU-l8jgW
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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 Jānis Zilvers, Siguldas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

10.10–12.00 Deinstitucionalizācija Latvijā: aktuā-
lā informācija

 Labklājības ministrijas speciālisti

12.00–12.30 Sociālie pakalpojumi Siguldas nova-
dā

 Kristīne Freiberga, Siguldas sociālā 
dienesta vadītāja

12.30–13.10 Kafijas pauze

13.20–16.00 Siguldas novada sociālo pakalpoju-
mu sniedzēju apmeklējums:

1) biedrības “Cerību spārni” sociālā atbalsta 
centrs “Cerību sēta” Siguldas pagasta “Kārklos”;

2) biedrības “Cerību spārni” sociālais uzņē-
mums “Pogotava”;

3) biedrības “Aicinājums tev” dienas nodarbinā-
tības centrs “Iespēju darbnīca” A. Kronvalda 
ielā 4;

4) Siguldas novada domes sociālo pakalpojumu 
centrs Rīgas ielā 1, kur izvietots pašvaldības 
dienas centrs, divu biedrību dienas centri – 
biedrības “Cerību spārni” dienas aprūpes 
centrs un specializētās darbnīcas personām 
ar funkcionāliem traucējumiem un biedrības 
“Aicinājums tev” dienas centrs.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkla 
“Dabas aizsardzība un atkritumu 
apsaimniekošana” sanāksme

LPS aicina uz pašvaldību sadarbības tīkla “Dabas 
aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana” pirmo 
tikšanos, kas notiks 12. aprīlī plkst. 11 Auciema 
muižā Raiskuma pagasta Auciemā. Uz sanāksmi 
tiek aicināti tie pašvaldību pārstāvji, kurus pašval-

dības pieteikušas darbam tīklā.

Papildu informācijai par tīkla darbību, lūdzu, sazi-
nāties ar tīkla koordinatori Sandru Bērziņu, tālru-
nis: 67508521, mob. tālrunis: 26527258, epasts: 
sandra.berzina@lps.lv.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Videokonference “Par pieejamas vides 
veidošanu”

LPS sadarbībā ar apvienību “Apeirons” 12. aprīlī 
plkst. 10–11.30 rīko videokonferenci “Par pieeja-
mas vides veidošanu”.

Videokonferencē piedalīsies apvienības “Apeirons” 
Valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis un pieejamības 
eksperts Jurģis Briedis.

Darba kārtība:

1. Pieejamas vides veidošanas nosacījumi.

2. Būvniecības likums. Pieejamības projektēšanas 
princips.

3. Akustiskās cilpas.

4. Vadlīnijas, vadulas, skaņu luksofori. Pieejamība 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

5. Raksturīgākās kļūdas pieejamības nodrošināša-
nā.

Tā kā vides pieejamības jautājumi var būt aktuāli 
dažādiem profesionāļiem un institūcijām, aicinām 
par videokonferenci informēt būvvaldes, izglītības 
un ārstniecības iestādes, sociālo dienestu u. c.

Videokonferences norisi būs iespējams vērot tieš-
raidē LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
seminariunvideo/tiesraide/. Tiešraides laikā būs 
iespējams uzdot jautājumus, sūtot tos uz epasta 
adresi: tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

mailto:sandra.berzina@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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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.

LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde

Sēde notiks 18. aprīlī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par pašvaldību padotībā esošo internātskolu fi-
nansēšanas priekšlikumiem, sākot ar 2018. gada 
1. janvāri.

2. Par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 
finansēšanas principiem.

Komitejas sēdē piedalīties un informāciju par in-
formatīvajiem ziņojumiem sniegt ir uzaicināti IZM 
pārstāvji. Sēde būs skatāma Komiteju portālā.

Ināra Dundure,
LPS padomniece izglītības,  

bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

Videokonference par iespējamajām 
izmaiņām zvejas regulējumā Baltijas jūras 
un Rīgas līča piekrastes ūdeņos sakarā ar 
mencu piezveju Rīgas līcī

19. aprīlī plkst. 14–16 LPS kopā ar Zemkopības mi-
nistriju organizē videokonferenci ar iesaistītajām 
jūras piekrastes pašvaldībām un šajos ūdeņos zve-
jojošiem zvejniekiem par iespējamām izmaiņām 
zvejas regulējumā Baltijas jūras un Rīgas līča pie-
krastes ūdeņos sakarā ar mencu piezveju Rīgas 
līcī. Videokonference notiks LPS ēkā Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Pārtikas drošuma, dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskais institūts “BIOR” no nozvejas datiem ir 
secinājis, ka menca citu zivju sugu zvejā kā piezveja 

nelielos apjomos tiek nozvejota arī Rīgas līča pie-
krastē, taču zvejnieki mencu lomā paturēt nevar, jo 
mencai Rīgas līcī nav dots nozvejas limits. Savukārt 
Eiropas Savienības regulējums paredz obligātu pie-
nākumu komerciālajā zvejā vest krastā visas tīklos 
nozvejotās mencas (no murdiem mencas ir dzīvas 
atlaižamas jūrā, tāpēc nav obligāti tās jāved krastā). 
Šī prasība neattiecas uz pašpatēriņa zveju, jo dalīb-
valstis ir tiesīgas to regulēt pašas.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
tiesraide/. Tiešraides laikā jautājumus varēs uzdot, 
sūtot tos uz epasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p1.pdf
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Seminārs par biotopu kartēšanu jeb 
“Dabas skaitīšanu”

Kā zināms, šogad darbību uzsāks projekts “Priekš-
nosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai 
Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”, kurā viena no ak-
tivitātēm būs Eiropas Savienības nozīmes īpaši aiz-
sargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzinā-
šana (kartēšana).

Tā kā par šo projektu pašvaldībām un zemes īpaš-
niekiem ir daudz jautājumu, 20. aprīlī plkst. 10 LPS 
organizē semināru–videokonferenci par biotopu 
kartēšanu, kurā VARAM un Dabas aizsardzības pār-
valdes speciālisti stāstīs par:

•	 darbu veikšanas grafiku;

•	 informācijas sniegšanu pašvaldībām un zemes 
īpašniekiem;

•	 pašvaldību un zemes īpašnieku tiesībām un pie-
nākumiem;

•	 biotopu kartēšanas praktisko norisi;

•	 rīcību, kas sekos pēc biotopu konstatēšanas, 
u. c.

Lai varētu sniegt maksimāli noderīgu informāciju, 
lūgums interesējošos jautājumus līdz 13. aprīlim 
sūtīt uz epasta adresi sandra.berzina@lps.lv, kā arī 
līdz 18. aprīlim pieteikties klātienes dalībai seminā-
rā.

Semināram varēs sekot līdzi arī tiešraidē LPS mā-
jaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminariunvideo/
tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautā-
jumus, sūtot tos uz epasta adresi: tiesraide@lps.
lv.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Paplašinātā LPS Būvniecības 
apakškomitejas sēde

Sēde notiks 26. aprīlī plkst. 13 LPS ēkā Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē. Uz sēdi uzaicināti būv-
valžu pārstāvji.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam dalību pie-
teikt līdz 13. aprīlim.

Reģistrēšanās: http://www.lps.lv/lv/zinas/notiku-
mukalendars/10091paplasinatalpsbuvnieci-
basapakskomitejassede.

Darba kārtība:

1. Valsts būvnormatīvu jaunā redakcija (priekšli-
kumus lūgums atsūtīt līdz 12. aprīlim uz epasta 
adresi: aino.salmins@lps.lv), pašvaldību viedok-
ļi un Ekonomikas ministrijas argumenti.

2. Steidzamie grozījumi Būvniecības likumā, infor-
māciju sniedz EM.

Pašvaldību būvvalžu viedokļus par grozījumiem 
Būvniecības likuma 12. pantā lūgums atsū-
tīt līdz 24. aprīlim uz epasta adresi: aino.sal-
mins@lps.lv.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

LPS Domes ārkārtas sēde

Sēde notiks 26. aprīlī plkst. 11–13 Melngalvju 
namā Rīgā, Rātslaukumā 7, Lībekas zālē. Savu pie-
dalīšanos apstiprinājuši Ministru prezidents Māris 

Kučinskis un finanšu ministre Dana Reizniece-
Ozola.

Sēdes dienas kārtībā – valdības plānotā nodokļu 
reforma.

mailto:sandra.berzina@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1009-1-paplasinata-lps-buvniecibas-apakskomitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1009-1-paplasinata-lps-buvniecibas-apakskomitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1009-1-paplasinata-lps-buvniecibas-apakskomitejas-sede
mailto:aino.salmins@lps.lv
mailto:aino.salmins@lps.lv
mailto:aino.salmins@lps.lv
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Forums “Ilgtspējas faktori un dabas 
vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos 
simts gados”

28. aprīlī plkst. 13 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 
(Atbrīvošanas alejā 115) notiks Latgales kongresa 
simtgadei veltīts forums “Ilgtspējas faktori un da-
bas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts 
gados”. Tas tiek rīkots Latgales kongresa vēsturis-
kajā datumā, īstenojot Latvijas Vides aizsardzības 

fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un 
dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts 
pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti. Projekta īsteno-
tāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – 
Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas novada paš-
valdība, Līvānu novada pašvaldība, Madonas nova-
da pašvaldība, biedrība “Latvijas Inovatoru apvienī-
ba” un biedrība “Biomasas tehnoloģiju centrs”.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Uzsver pašvaldību lomu ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu ieviešanā

Reģionu komitejas Pilsoniskuma, pārvaldības, insti-
tucionālo lietu un ārlietu komisijas sanāksmē, kas 
6. aprīlī notika Briselē, diskutēja par ilgtspējīgu at-
tīstību ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā, 
tos sasaistot ar kohēzijas fondu instrumentu pro
grammu, Junkera plānu un stratēģiju “Eiropa 2020”.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2015. gada no-
galē tika pieņemti, lai nodrošinātu ikvienas valsts 
un visas pasaules labklājību, mazinātu iedzīvotāju 
nabadzību, vairotu vienlīdzību un sniegtu izglītības 
iespējas cilvēkiem visā pasaulē. Ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķi ir īstenojami līdz 2030. gadam, un paš-
valdības, kas ir iedzīvotājiem vistuvākais pārvaldes 
līmenis, aicinātas tos sasaistīt ar vietējo kopienu 
mērķiem, akcentējot būtiskāko savās kopienās.

Atzinuma sagatavotājs Itālijas delegācijas pārstāvis 
Franko Jakops par pašvaldībām svarīgākos atzinis 
10. un 11. mērķi, kas vērsti uz nevienlīdzības mazi-

nāšanu un ilgtspējīgu pilsētu un kopienu veicināša-
nu. Lai gan tieši šo mērķu kontekstā pašvaldības pil-
da savas pamatfunkcijas, tomēr arī pārējie 15 mēr-
ķi ir būtiski iedzīvotāju dzīvē un sociālekonomiskajā 
attīstībā. Tā, piemēram, diskusijā par mērķu saikni 
ar ilgtspējīgu attīstību un nabadzības apkarošanu 
Latvijas delegācijas pārstāvis Pārgaujas novada do-
mes priekšsēdētājs Hardijs Vents uzsvēra, ka profi-
laktiskajai veselības aprūpei būtu jābūt pieejamai 
visām iedzīvotāju grupām, kas pakļautas nabadzī-
bas un sociālās atstumtības riskam, ne tikai vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un migrantiem, kā sākotnēji 
bija piedāvājis atzinuma sagatavotājs.

Eiropas Komisijas pārstāvis Patriks van Brige uz-
svēra pašvaldību lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ieviešanā: “Visi ilgtspējīgas attīstības mērķi ir tieši 
vai netieši saistīti ar vietējām un reģionālajām paš
valdībām. Lai tos veiksmīgi īstenotu, mēs aicinām 
pašvaldības ietvert šos mērķus savā darbakārtī
bā!” Runājot par tālāko darbu, van Brige atklāja, 
ka ilgtspējīgas attīstības mērķus iekļaus Eiropas Ko-
misijas prioritātēs. Tāpat atsauci uz mērķu ietver-
šanu ilgtspējīgākā Eiropas Savienības attīstībā pēc 
2020. gada atradīsim arī Eiropas Komisijas priekš-
sēdētāja Žana Kloda Junkera paziņojumā par stā-
vokli Eiropas Savienībā, kas gaidāms septembrī.

Vairāku ES dalībvalstu pašvaldību asociācijas un 
pašvaldības jau īsteno dažādas aktivitātes, lai vei-
cinātu iedzīvotāju izpratni par ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem. LPS jau rakstījusi par saviem diskusiju 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p2.pdf
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semināriem Jelgavā un Kuldīgā, kas notikuši Eiropas 
Komisijas līdzfinansētajā projektā “Strādājot kopā 
iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām paš-
valdībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”. 
Tāpat 5. aprīlī LPS bija iespēja piedalīties Eiropas 
Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes Itālijas 
nodaļas (AICCRE) rīkotajā seminārā un iepazīstināt 
Itālijas Abruco reģiona pašvaldību pārstāvjus ar sa-
vām īstenotajām aktivitātēm ilgtspējīgas attīstības 

mērķu skaidrošanā. 

Ar atzinumu “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Ei
ropas nākotnei. Eiropas rīcība ilgtspējības jomā” 
var iepazīties Reģionu komitejas mājaslapā. Atzinu
mu plānots apstiprināt 12.–13. jūlija Reģionu komi
tejas plenārsesijā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Latvijas Universitāte aicina pašvaldības 
sadarboties dažādos projektos

23. martā LPS un Latvijas Universitāte (LU) orga-
nizēja diskusiju par dzeramā ūdens kvalitāti un 
aktualitātēm ūdens attīrīšanā. Pēc diskusijas LU ir 
sagatavojusi informatīvu prezentāciju par iespējām 
jau tuvākajā laikā apgūt ES un citus finanšu līdzek-
ļus, kā arī īsu kopsavilkumu par praktiskas ievirzes 

pētījumu iespējām sadarbībā ar LU. Prezentācijas 
mērķis ir noskaidrot pašvaldības, kas ir ieinteresē-
tas piedalīties kopīga projekta pieteikuma sagata-
vošanā kopā ar LU, lai risinātu kādu konkrētu vides 
problēmu (piemēram, degradētas teritorijas sa-
kopšana) un tādējādi uzlabotu vides kvalitāti savā 
teritorijā. Aicinām ieinteresēto pašvaldību pārstāv-
jus sazināties ar prezentācijā minētajām LU kon-
taktpersonām. Prezentācija 3. pielikumā.

Aicinājums izmantot LIFE programmas 
dotās iespējas

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu 
instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu 
inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Uz 
šo finansējumu, iesniedzot projektu pieteikumus, 
var pretendēt jebkura juridiska persona – uzņēmē-
ji, sabiedriskas organizācijas, pašvaldības u. c.

Latvijā LIFE programmu vairāk ir izmantojušas ne-
valstiskās organizācijas, realizējot dabas projektus, 
taču programmas atbalsts ir ļoti plašs. Šāgada uz-

saukuma jauninājums ir “tirgum gatavie” produkti 
vides un klimata tehnoloģijās. Tas ir ērts un pie
ejams veids, kā gan pašvaldības, gan privātie uzņē-
mēji ar LIFE programmas palīdzību var ieviest jau-
nus produktus vai tehnoloģijas.

Šāgada LIFE programmas uzsaukums tiks atvērts 
28. aprīlī. Lai iepazīstinātu ar programmas iespē-
jām un prioritātēm, 6. aprīlī VARAM notika infor-
matīvs seminārs, kurā tika sniegta vērtīga infor-
mācija gan par to, kam jāpievērš īpaša uzmanība, 
gatavojot projektu pieteikumus, gan par nacionālā 
līdzfinansējuma iespējām. Semināra videoierakstu 
var noskatīties https://youtu.be/MqQc_pZMuwE. 
Semināra materiāli Infolapas pielikumos: 4. pie-
likumā, 5. pielikumā, 6. pielikumā, 7. pielikumā, 
8. pielikumā un 9. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2129874&meetingSessionId=2160784
https://youtu.be/MqQc_pZMuwE
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p9.pdf
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Ar videoklipu par Rīgas pilsētas veiksmīgi īsteno-
to LIFE projektu “Rīga pret plūdiem” var iepazīties 
šeit: https://www.youtube.com/watch?v=WgggfeL
M9aI&feature=youtu.be.

Svarīgs instruments LIFE programmas ieviešanai ir 
VARAM un Latvijas Vides aizsardzības fonda admi-
nistrācijas veidots LIFE programmas projekts “Ka-
pacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai 
Latvijā” (CAP LIFE LAT), kura mērķis ir veicināt sek-
mīgu LIFE projektu īstenošanu, atbalstot projektu 

pieteicējus un īstenotājus. Ir izveidota LIFE atbal-
sta vienība, kas sniedz konsultācijas un ieteikumus, 
rīko mācības, kā arī nodrošina LIFE dokumentācijas 
un vadlīniju tulkošanu. Sīkāka informācija projekta 
mājaslapā http://www.lifeprogramma.lv/lv/parli-
fe.

Aicinām pašvaldības iepazīties ar materiāliem un 
izmantot LIFE programmas sniegtās iespējas. Ne-
skaidrību gadījumā var vērsties arī LPS, rakstot uz 
epastu sandra.berzina@lps.lv.

Aicina piedalīties Baltic InteGrid projekta 
seminārā un konferencē

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sa-
darbības programmas projekta Baltic InteGrid (In-
tegrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid De-
velopment) komanda aicina 15. un 16. maijā pie-
dalīties divos ar jūras vējiem saistītos pasākumos:

15. maijā reģionālais seminārs “Offshore Wind 
Energy Infrastructure: Opportunities and Chal-
lenges in Latvia” (Mercure Riga Centre hotel Eliza-
betes ielā 101, telpa “Antonija”). Sīkāka informācija 
un reģistrēšanās (līdz 3. maijam) šeit: http://bal-
ticintegrid.eu/index.php/eventreader/country
workshopriga.html.

16. maijā starptautiska konference “Towards a 
Meshed Grid: Offshore Wind Energy and Inter-
connectors in the Baltic Sea Region” (Tallink Ho
tel Riga Elizabetes ielā 24). Sīkāka informācija un 

reģistrēšanās (līdz 3. maijam) šeit: http://www.bal-
ticintegrid.eu/index.php/eventreader/1stresults
conference.html.

Par projektu: šajā projektā piedalās visas Baltijas 
jūras piekrastes valstis (izņemot Krieviju), un pro-
jekta mērķis ir pētīt iespējas visā Baltijas jūras selgā 
attīstīt vēja elektroenerģijas ražošanu. Vācija ir ļoti 
attīstīta selgas vēja enerģētikā, un viņi ir šī projekta 
līderi.

Latvijas ūdeņos šī joma ir mazattīstīta, un reģionā-
lajā seminārā meklēsim atbildes uz vairākiem jau-
tājumiem:

•	 vai un kādi vēja industrijas pārstāvji un organi-
zācijas (“stakeholders”) būtu ieinteresēti veidot 
jūras vēja parkus;

•	 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 tiksiet iepazīstināti ar Baltic 
InteGrid pirmajiem rezultātiem, līdzīga projekta 
pieredzi Ziemeļjūrā, kā arī vietējo ekspertu viedok-
ļus.

Abi pasākumi notiks angļu valodā.

https://www.youtube.com/watch?v=WgggfeLM9aI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WgggfeLM9aI&feature=youtu.be
http://www.lifeprogramma.lv/lv/par-life
http://www.lifeprogramma.lv/lv/par-life
mailto:sandra.berzina@lps.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
http://www.baltic-integrid.eu/index.php/eventreader/1st-results-conference.html
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LPS NESASKAŅO

Par informatīvo ziņojumu “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” TA
2364, 10. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bā-
riņtiesas darbības jomā un veidlapas iesniegšanas 
un aizpildīšanas kārtību”, 11. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likumā”, 12. pielikums.

Par noteikumu projektu “Valsts pārvaldes pakalpo-
jumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles 
kārtība”, 13. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Prasī-
bas sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 14. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijām”, 15. pielikums.

VSS389 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēša-
nas kārtība maršrutu tīklā””

VSS385 – Likumprojekts “Grozījumi Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”

VSS386 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās””

VSS387 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās””

VSS372 – Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārval-
dības likumā”

SS374 – Rīkojuma projekts “Par Aizputes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS375 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Inovācija”””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Ventspilī uzstādīts jauns Ginesa pasaules 
rekords

8. aprīlī Ventspilī tika uzstādīts jauns Ginesa pasau-
les rekords: “Visvairāk cilvēku vienlaikus stāda sī-
polpuķes”. 6 minūtēs 28 sekundēs un 44 sekundes 
simtdaļās 1293 dalībnieki iestādīja 7756 sīpolpuķu 
cerus, pārspējot līdzšinējo rekordu, kad 2014. gada 
9. novembrī Brukveilas parkā Birmingemā (Apvie-
notajā Karalistē) 15 minūšu laikā 4250 sīpolpuķes 
iestādīja 850 cilvēku. Foto: Roberts Vītols

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422859
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422859
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422859
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422859
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422855
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422855
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422856
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422856
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422856
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422857
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422857
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422833
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422833
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422838
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40422838
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p12.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p13.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p14.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_14_p15.pdf
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Šis ir jau otrais Ginesa rekords, kas reģistrēts Vents-
pilī: par godu pilsētas 720. jubilejai 2010. gadā Os-
tas promenādē tika izveidots 1665,93 m garš un 
1 m plats pasaulē garākais ziedu paklājs, kura tap-
šanā piedalījās aptuveni 4500 cilvēku.

Šovasar Ventspils pilsētas svētku laikā no 3. līdz 
5. augustam norisināsies Ventspils 17. Starptau-
tiskais ziedu paklāju festivāls. Pagājušonedēļ no-
slēdzās iedzīvotāju balsojums par festivāla devīzi. 
Apkopojot rezultātus, konkursa komisija par šā-
gada ziedu paklāja festivāla devīzi apstiprinājusi 
nosaukumu: “Pasaule bērna acīm”.

Valmieras pilsētas pašvaldībai – 
energopārvaldības sistēmas sertifikāts

7. aprīlī kvalitātes vadības sertifikācijas uzņēmu-
ma “Bureau Veritas Latvia” valdes locekle Iveta 
Lazdiņa Valmieras pilsētas pašvaldībai pasniedza 
energopārvaldības sistēmas sertifikātu LVS EN ISO 

50001:2012. Tas apliecina, ka Valmieras pilsētas 
pašvaldībā energopārvaldības sistēma ir izstrādāta 
un ieviesta atbilstoši šā standarta prasībām.

Elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa kon-
trolei un analīzei par ēku uzturēšanu atbildīgie paš-
valdības iestāžu darbinieki reizi dienā veic siltum-
enerģijas patēriņa, iekštelpu temperatūras, karstā 
un aukstā ūdens un elektroenerģijas patēriņa mo-
nitoringu. Iegūtie dati tiek ievadīti šim nolūkam 
īpaši izveidotā pašvaldības iekšējās elektroniskās 
informācijas aprites sistēmas modulī, dodot iespē-
ju iegūto informāciju ērti pārraudzīt un analizēt.

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atvieglo pa-
redzamā patērētās elektroenerģijas un siltumener-
ģijas ietaupījuma plānošanu. Tādējādi īstenota šāga-
da 26. janvārī Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
pieņemtā energopolitika. Sertifikāta saņemšana ir 
arī apliecinājums labai vides pārvaldības praksei, 
kas tiek īstenota atbilstoši 2015. gada 26. janvārī 
pieņemtajai Valmieras vides deklarācijai.

Ādažos ievērojami palielināts 
līdzfinansējums auklēm

Kopš 1. aprīļa pašvaldības līdzfinansējums aukļu 
pakalpojumu sniedzējiem Ādažu novadā gandrīz 
dubultots un līdzšinējo 86 eiro vietā turpmāk būs 
150 eiro mēnesī par vienu bērnu vecumā no pus-
otra līdz četru gadu vecumam.

Pašvaldību politika attiecībā uz aukļu pakalpojuma 
nodrošināšanu katrā novadā atšķiras. Aukļu pakal-
pojumu līdzfinansē ap 20 pašvaldību: Mārupes no-
vadā – 188 eiro, Olaines novadā – 187,78, Stopiņu 
novadā – 176, Tukuma novadā – 175,25, Ikšķiles 
novadā – 171,67, Salaspils novadā – 170, Ķekavas 
novadā – 156, Saulkrastu novadā – 144, Garkalnes 
novadā – 136, Baldones novadā – 135, Rīgā – 116, 
Siguldas novadā – 112,86, Liepājā – 100, Carnikavas 

Foto: Aleksandrs Bite
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novadā – 86, Ozolnieku novadā – 80, Jelgavā un Ogres novadā – 60, Vecumnieku novadā – 43 eiro.

Priekulē atklāts valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas centrs

3. aprīlī vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs Kaspars Gerhards atklāja valsts un pašval-
dību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) 
Priekulē. Turpmāk Priekules iedzīvotāji un uzņēmē-
ji VPVKAC varēs pieteikt gan Priekules pašvaldības, 
gan Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras, Lauksaimniecības datu cen-
tra un Valsts zemes dienesta pakalpojumus. Tāpat 
iedzīvotāji varēs saņemt informāciju un praktisku 
palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu 
lasītāju un palīdzību epakalpojumu lietošanā.

Iepriekšējos gados klientu apkalpošanas centri iz-
veidoti 56 novados un trijos reģionālās attīstības 
centros. Šogad tiks atklāti jauni centri 13 novados 
un vismaz četros reģionālās attīstības centros.

Atjaunoti Preiļu Romas katoļu baznīcas 
griesti

4. aprīlī Preiļu Romas katoļu baznīcas griestu vien-
kāršotās atjaunošanas darbu noslēguma pasāku-
mā kopā ar draudzes locekļiem Annu un Albertu 
Bukiem un draudzes prāvestu dekānu Jāni Stepiņu 
priecājās SIA “Preiļu celtnieks” komercdirektors 
Egīls Stikāns, Preiļu novada domes priekšsēdētā-
ja Maruta Plivda un izpilddirektors Vladimirs Iva-
novs, Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, biedrības 
“Preiļu rajona partnerība” pārstāves un citi projek-
tā iesaistītie.

Šā projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 46 000 
eiro: 90% no tā finansējusi ES LEADER programma 
un 10% – Preiļu novada pašvaldības līdzfinansē-
jums. Preiļu Romas katoļu baznīcā šis ir jau trešais 
īstenotais projekts. Pirmajos divos ar biedrības 
“Skalbīši” palīdzību sakārtots laukums, kāpnes, ce-
liņi, kā arī atjaunoti griesti virs altāra un presbite-
rija. Tagad sagatavots projekts elektroinstalācijas 
nomaiņai un jādomā par baznīcas sienu krāsošanu 
un restaurāciju.
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Grāmatas “Senā Burtnieka noslēpumi” 
atvēršanas svētki

7. aprīlī Vecates pagasta kultūras namā noti-
ka vēstures zinātņu doktores un arheoloģes Ilgas 
Zagorskas grāmatas “Senā Burtnieka noslēpumi” 
atvēršanas svētki. Grāmata ir stāsts par Burtnie-
ka ezera apkārtnē esošajām akmens laikmeta dzī-
vesvietām – Zvejnieku, Riņņukalna un Kaulēnkalna 
apmetnēm, kas zināmas kā vienas no izcilākajām 
Eiropas mēroga akmens laikmeta apdzīvotajām 
vietām.

I. Zagorska seno apmetņu pētniecībai Burtnieka 
ezera apkārtnē veltījusi visu savu mūžu. Grāmata 
ir viņas stāsts par senvietu ilgo un sarežģīto izpē-
tes gaitu, lieliskajiem atklājumiem un cilvēkiem, 
kuri piedalījušies aizraujošajā apmetņu pētīšanā. 
Grāmata veidota tā, lai to būtu aizraujoši lasīt ik-
vienam – gan vēsturniekiem un citiem profesionā-
ļiem, gan vienkāršam interesentam. Teksts papildi-
nāts ar skaistiem attēliem un ilustrācijām.

Sudraba karotītes Saldus novada 
jaundzimušajiem

7. aprīlī Saldus novadā notika svinīgs pasākums, 
uz kuru tika aicināti 68 jaundzimušie (36 meitenes 
un 32 zēni, tai skaitā divi dvīņu pāri), lai saņemtu 
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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”. Tajā starp koncertiem, izrādēm, 
tērpu kolekcijām, lekcijām, radošām darbnīcām 
un citām aktivitātēm “uzziedējušas” arī vairākas 
izstādes – Valmieras integrētajā bibliotēkā (Kari-
nes Paroņancas gleznu izstāde “Ilūziju dārzs”), Val-
miermuižas stallī (Kaspara Podnieka personālizstā-
de “Laidars”), Valmieras jaunatnes centra “Vinda” 
pagalmā (no otrreizējās pārstrādes materiāliem 
veidoti koki), Valmieras Kultūras centrā (Valmieras 
un apkārtējo novadu vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa darbu izstāde “Latvijas novadu 
toņi un pustoņi”), Valmieras Mākslas vidusskolas 

galerijā “K2” (Lienas Bondares izstāde), Valmieras 
muzeja Izstāžu namā (Rituma Ivanova darbu iz-
stāde “Kadri 4”), Valmieras muzeja Pilskalna ielas 
Garš augu dārzā (gaismas dizaina izstāde “Gaismas 
pilienu dārzā”), Valmieras Valsts ģimnāzijas māk
slas galerijā “Ledus pagrabs” (Elizabetes Rancānes 
fotogrāfiju sērija “Pāri robežām”), Valmieras Tūris-
ma informācijas centrā (Valmieras cietuma ieslo-
dzīto izstāde), un 13. aprīlī mākslas “Galerijā Lai-
pa” tiks atklāta Signes Vanadziņas personālizstāde 
“Kurš gadalaiks?” – “Pieneņu putenis!”.

Šāgada Mākslas dienu jaunums būs forums “Māk
sla būt uzņēmējam”, kas norisināsies 20. aprīlī.

Par nozīmīgu notikumu, kas iesakņojies Mākslas 
dienās, kļuvis “Vidzeme Fashion Show” – Latvijā ra-
dītu sezonas apģērbu un aksesuāru kolekciju skate. 
Tā šogad notiks 22. aprīlī.

Arī šogad tiks turpināta pērn aizsāktā tradīcija – 
mākslinieku apgleznotu soliņu atklāšana pilsētvidē. 
Kādu noskaņu mākslinieki Paula ZariņaZēmane, Ju-
ris Dimiters un Andris Vītoliņš būs piešķīruši soliņiem 
pie Valmieras Mūzikas skolas, uzzināsim 22. aprīlī.

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

pirmo Saldus novada piemiņas zīmi – sudraba ka-
rotīti. Jaundzimušos, viņu vecākus, brāļus, māsas, 
vecmāmiņas, vectētiņus un pārējos pasākuma da-
lībniekus uzrunāja Saldus novada domes priekšsē-
dētāja Indra Rassa.

Šis bija jau 20. svinīgais pasākums, ko rīko kopš šīs 

tradīcijas iedibināšanas 2013. gadā. Saldus novada 
pašvaldība pasniedz sudraba karotītes ar Saldus 
novada simboliku mazuļiem, kas reģistrēti novadā 
un kuriem vismaz viens no vecākiem dzīvesvietu ir 
deklarējis Saldus novadā. Vecākiem tiek piešķirts 
arī vienreizējs pabalsts 143 eiro apmērā par katru 
jaundzimušo.

Grāmatu svētki Alūksnē

13. aprīlī Alūksnes Kultūras centrā un Alūksnes 

muzejā notiks Grāmatu svētki, kuru daudzveidīgā 
programma paredzēta gan pieaugušajiem, gan jau-
niešiem un bērniem.

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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Ūdenskritumu ekspedīcija Kurzemē

Biedrība “Dabas draugi” 14. aprīlī aicina piedalīties 
ūdenskritumu ekspedīcijā, lai dienas gaitā atklā-
tu desmit skaistākos ūdenskritumus Kurzemē, kā 
arī platāko ūdenskritumu Eiropā. Ekspedīcijas sā-

kums – Kandavas “Statoil” stacijā, noslēgums – Kul-
dīgā pie Ventas ūdenskrituma, kur tiks organizēta 
ugunskura zupas meistarklase.

Ekspedīcijai varēs sekot līdzi biedrības interneta 
lapā: http://www.dabasdraugi.lv.

http://www.dabasdraugi.lv


22

Autoekspedīcija “Bāku medības Kurzemē”

Dienu vēlāk – 15. aprīlī – biedrība “Dabas draugi” 
aicina piedalīties autoekspedīcijā “Bāku medības 
Kurzemē”, lai atklātu Kurzemes skaistākās bākas un 
iepazītos ar Slīteres nacionālā parka dabas bagātī-
bām pavasarī. Bāku medības sāksies Kolkas ragā, 
noslēgums plānots Ventspilī uz mola.

Aicinām ekspedīcijas gaitām līdzi sekot šeit: http://
www.dabasdraugi.lv.

Foto: Armands Majevskis

Ekspedīcija “Medņu salidojums” Slīteres 
nacionālajā parkā

Sestdien, 15. aprīlī, biedrība “Dabas draugi” aicina 
piedalīties arī safari tipa autoekspedīcijā “Medņu 
salidojums”, piedāvājot iepazīties ar Slīteres nacio-
nālā parka dabas bagātībām un savām acīm ierau-
dzīt Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīto medņu 
tēviņu vai medņu vistu. Medņu salidojums sāksies 
Ventspilī, bet noslēgums plānots Kolkas ragā. Ne-
klātienē ekspedīcijā piedalīties varēs šeit: www.
dabasdraugi.lv.

Foto: Raimonds Rāts

Foto: Velga Vītola

http://www.dabasdraugi.lv
http://www.dabasdraugi.lv
http://www.dabasdraugi.lv
http://www.dabasdraugi.lv
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Talsiem – 100

15. aprīlī aprit 100 gadi, kopš Talsiem piešķirtas pil-
sētas tiesības. Šogad šis datums sakrīt ar Mākslas 
dienām Talsos.

Simtgadei par godu Talsu Televīzija sadarbībā ar 
Kultūras, sporta un tūrisma centru no televīzijas 

arhīva materiāliem un talsenieku videosveicieniem 
izveidojusi filmu “Daudz laimes manā pilsētā: Tal-
siem 100”. Filmas pirmizrāde paredzēta 15. aprīlī 
kinoteātrī “Auseklis”.

Šajā gadā Talsos notiks dažādi 100 gadu jubilejai 
veltīti pasākumi, bet simtgades kulminācija pare-
dzēta vasarā Talsu pilsētas svētkos.
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Ērģeļmūzikas koncerts Pāvilostas novada 
Vērgalē

15. aprīlī Vērgales evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
notiks Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un ped
agogu mazais ērģeļu un ģitāras mūzikas koncerts 
“Klusās sestdienas noskaņā”. Nākamajā dienā Vēr-
galē tiks svinēti pavasara svētki Lieldienas, aicinot 
noskatīties uzvedumu par Zaķi, kas dēj olas, un kār-
tīgi izšūpoties.

17. aprīlī Pāvilostas pilsētas kultūras namā notiks 
otro Lieldienu ieskandināšanas koncerts “Sveiciens 
pavasarim”, kurā piedalīsies Pāvilostas pilsētas 
sieviešu koris “Sīga”, vidējās paaudzes dejotāji no 
“Mārsila” un bērnu tautisko deju kolektīvi.

Šajā dienā viesu nama “ERARMI” pagalmā prie-
cēs pasākums “Otrās Lieldienas Saraiķos”.

Aglonas koristi dziedās “Gorā” Rēzeknē
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Dagdā būs XIV Galda dziesmu un “gvelžu” 
saiets

XIV Galda dziesmu un “gvelžu” saiets “Auni kuojas, 
laksteigola!” notiks Dagdas novada Tautas namā 

23. aprīlī. Jau kļuvis par tradīciju, ka pasākums 
notiek aprīļa beigās un tā dalībniekiem savas pro
grammas jāpakārto saieta tēmai, kas katru gadu 
mainās. Šogad tā ir: kāzas – jāvārda došanas svi-
nības.

Pēteram Brūverim – 60

2017. gada 24. aprīlī dzejniekam un atdzejotājam 
Pēteram Brūverim apritētu 60 gadi. Godinot viņa 
piemiņu, 24. aprīlī plkst. 13 dzejnieka un atdzejo-
tāja dzimtajās mājās “Kalēji” Stopiņu novada Līčos 
tiks atklāta piemiņas plāksne. Pasākumā laipni ai-

cināti piedalīties dzejnieka draugi, kaimiņi, dzīves, 
darba un laika biedri, dzejas un literatūras cienītāji. 
Pēc svinīgā pasākuma sekos ziedu nolikšana dzej-
nieka atdusas vietā Ulbrokas Meža kapos.

Par pasākuma norisi rūpējas Stopiņu novada dome 
ciešā līdzdarbībā ar Indru BrūveriDarulieni.
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Aicina balsot par 127 labākajām iecerēm 
Latvijas novadu attīstībai

No astoņiem Latvijas novadiem – Aglonas, Aiz
kraukles, Auces, Gulbenes, Līgatnes, Pāvilostas, Tal-
su un Viļakas – “Latvijas mobilais telefons” (LMT) 
projektā “LMT Latvijai” saņēmis 140 ideju pieteiku-
mus. Pēc pašvaldību un LMT žūrijas vērtējuma ot-
rajā kārtā izvirzītas 127 ieceres. Ikviens interesents 
līdz 21. aprīlim aicināts balsot par labākajām inicia-
tīvām novadu attīstībai.

Par visiem projektiem balsot var interneta vietnes 
www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai” (www.lmt.lv/lmt-

latvijai), savukārt LMT klienti balsot var arī īsziņas 
veidā, sūtot izvēlētā projekta identifikāciju uz nu-
muru 1668. Konkrētā novada projektus iespējams 
novērtēt arī novadu domēs, klātienē aizpildot bal-
sošanas anketu.

Projektu īstenošanai šogad kopumā tiks sniegts 
atbalsts 64 000 eiro apmērā. Konkursa uzvarētāju 
projektu realizācijai katram novadam paredzēts 
piešķirt 8000 eiro finansējumu. Projekta “LMT Lat-
vijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas 
novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku perso-
nu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu 
sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši sekmējot vides 
uzlabošanas projektus un projektus ar plašu sa-
biedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizē-
šanu.

Konkurss Latvijas bērnudārziem un 
sākumskolām “Košas sienas – krāsainas 
dienas”

Zīmols Vivacolor un spilgtā māksliniece Elita Patmal-
niece aicina Latvijas bērnudārzus un sākumskolas 
līdz 24. aprīlim piedalīties konkursā “Košas sienas – 

krāsainas dienas”, izveidojot aizraujošus un radošus 
darbus par tēmu “Krāsainas dienas”. Konkursa no-
slēgumā uzvarētājs iegūs 130 litrus Vivacolor Inte
rior sērijas krāsas telpu atjaunošanai un mākslinie-
ces Elitas Patmalnieces veidotu sienas gleznojumu, 
bet pieci dalībnieki no Latvijas reģioniem tiks pie 
veicināšanas balvas – 30 litriem krāsas.

Konkursā var piedalīties visas pašvaldību un privā-
tās pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī sākumsko-
las no 1. līdz 6. klasei. Konkursa uzdevums ir izvei-
dot radošus darbus par tēmu “Krāsainas dienas”, 
kuros atspoguļotas aizraujošākās un krāsainākās 
dienas dalībnieku dzīvē. Darbu var veidot, izman-
tojot dažādas tehnikas – vizuālās mākslas un vizuāli 
plastiskās mākslas (zīmējumi, gleznojumi, aplikāci-
jas), multimediālās (foto, video) vai literārās (dzeja, 
eseja).

Vairāk par konkursu: www.delfi.lv/calis/vivacolor
kosassienas/.

https://www.lmt.lv/lv/
http://www.lmt.lv
file:///C:\Users\Evija.Ansonska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\DI1PTDJL\www.lmt.lv\lmtlatvijai
file:///C:\Users\Evija.Ansonska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\DI1PTDJL\www.lmt.lv\lmtlatvijai
http://www.delfi.lv/calis/vivacolor-kosas-sienas/
http://www.delfi.lv/calis/vivacolor-kosas-sienas/
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Ziņas sagatavojuši Raitis Roze, Baiba Vanaga, Līga Bieziņa, Monika Griezne, Oskars Vizbulis, Ilona 
Vilcāne, Arita Rudzīte, Zane Sproģe, Zane Bulmeistare, Evita Aploka, Arvis Ozoliņš, Ivonna Vicinska, 

Marita Kurčanova, Tatjana Komare, Inta Viļuma, Inese Skrastiņa, Valdis Jalinskis un Ieva Kārkliņa

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

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



