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Pašvaldību mandātam par Latvijas valsts 
neatkarību – 27 gadi

Pirms 27 gadiem, 1990. gada 21. aprīlī, Daugavas 
stadionā Vislatvijas deputātu sapulcē tolaik ievē-

lēto pašvaldību deputātu vairākums pārliecinoši 
nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
Tādējādi pašvaldību deputāti kā visas tautas pār-
stāvji deva neapšaubāmu mandātu Augstākās Pa-
domes deputātiem 1990. gada 4. maijā pieņemt 
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Neatkarības deklarāciju. Latvijas Tautas fronte šo 
tautas deputātu sapulci organizēja tāpēc, lai virzī-
ba uz Latvijas nacionālās neatkarības atjaunošanu 
būtu neatgriezeniska. Šajā sapulcē piedalījās gan-
drīz 9000 deputātu no visiem Latvijas rajoniem un 
visām republikas pilsētām. Vairāk nekā 8000 nobal-
soja par Latvijas nacionālās neatkarības atjaunoša-
nu, un tikai dažas balsis bija pret.

Tā bija gatavošanās valstiskās neatkarības atjauno-
šanas manifestam 1990. gada 4. maijā. Pieņemtā 
deklarācija sākās ar vārdiem: “Mēs, Latvijas PSR 
likumīgi ievēlētie deputāti no visiem pagastiem, 

pilsētām un rajoniem, kopskaitā 8086 cilvēki, esam 
sanākuši Vislatvijas tautas deputātu kopējā sapul-
cē, lai jaunievēlētajai republikas Augstākajai Pado-
mei paustu savu un savu vēlētāju nelokāmo gribu 
ar demokrātiskām, nevardarbīgām metodēm darīt 
visu, lai atgūtu Latvijas valsts neatkarību.” Tādējā-
di demokrātiskās vēlēšanās ievēlētās pašvaldības 
savu vēlētāju vārdā deva Augstākajai Padomei 
skaidru norādi, kā rīkoties. Ja Augstākā Padome par 
neatkarības atjaunošanu nenobalsotu, tā zaudētu 
tautas atbalstu. Šai nozīmē pašvaldību balsojums 
pirms 27 gadiem Daugavas stadiona sapulcē bija 
izšķirīgs.

Mīņāšanās. Kas sekos – auļi vai apstāšanās?

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas sēdē 11. aprīlī tika 
apspriests Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais 
ziņojums “Par valsts administratīvi teritoriālo ie-
dalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības 
teritoriju izveidi”, ar ko iepazīstināja VARAM parla-
mentārais sekretārs Jānis Eglīts un valsts sekretāra 
vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars 
Draudiņš.

Šajā ziņojumā uzsvērts, ka 2008. gadā, pieņemot 
jauno valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, 
nav ievērota vienota, sistēmiska pieeja administra-
tīvo teritoriju izveidē atbilstoši teritoriju izveidoša-
nas noteikumiem, kā rezultātā valstī izveidojušās 
nevienlīdzīgas pašvaldības. VARAM konstatējis, ka 
šobrīd Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma noteikumiem neatbilst 57 administratīvās 
teritorijas. Lai nodrošinātu pašvaldību sniegto pa-
kalpojumu samērīgas izmaksas un racionālu valsts 
un pašvaldību finanšu līdzekļu izmantošanu, līdz 
administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu 
sakārtošanai būtu jāorganizē pašvaldību sadarbī-

ba un jāizveido pašvaldību sadarbības teritorijas. 
VARAM iesaka izveidot 29 sadarbības teritorijas 
ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības cen-
triem, kurās pašvaldības var brīvprātīgi apvienoties 
vai sadarboties, un valsts pārvaldes iestāžu pakal-
pojumus iedzīvotājiem organizēt šajās sadarbības 
teritorijās.

Komitejas dalībnieki asi kritizēja VARAM piedāvā-
to projektu, jo sadarbība starp pašvaldībām no-
tiek jau šobrīd, turklāt gan obligāto un brīvprātīgo 
funkciju izpildē, gan dažādu projektu un iniciatīvu 
īstenošanā, gan ievērojot vēsturiskās, ģeogrāfiskās 
un kulturālās tradīcijas, gan citās jomās. Vairāki 
pašvaldību pārstāvji atzīmēja, ka joprojām nav iz-
vērtēti 2009. gada teritoriālās reformas ieguvumi 
un izmaksas, tādēļ nedrīkst sākt kardinālas pārmai-
ņas bez iepriekšējās reformas analīzes, precīziem 
kritērijiem, finanšu aprēķiniem un paredzamajiem 
ieguvumiem. Sadarbība starp pašvaldībām notiek 
tā, kā dzīve to pieprasa, nevis no augšas nosakot 
un sazīmējot 29 apgabalus – turklāt dažādus pēc 
izmēriem un iedzīvotāju skaita. Ministrijas pārstāvji 
tā arī nespēja atbildēt uz galveno jautājumu: kas 
mainīsies un uzlabosies iedzīvotāju dzīvē, ja turp-
māk valsts tiks pārvaldīta nevis 119, bet 29 terito-
riālajās vienībās?

Plašāku aprakstu par komitejā skatītajiem jautāju-
miem lasiet LPS interneta vietnē, tur atradīsiet arī 
videoierakstu un prezentācijas: http://www.lps.lv/
lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3603-mina-
sanas-kas-sekos-auli-vai-apstasanas. 

Gunta Klismeta,
LPS žurnāla “LOGS” redaktore

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3603-minasanas-kas-sekos-auli-vai-apstasanas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3603-minasanas-kas-sekos-auli-vai-apstasanas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3603-minasanas-kas-sekos-auli-vai-apstasanas
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas un Veselības un sociālo 
jautājumu tīkla izbraukuma sēdē

11. aprīlī Siguldas novadā notika apvienotā LPS Ve-
selības un sociālo jautājumu komitejas un Veselības 
un sociālo jautājumu tīkla izbraukuma sēde. Tās cen-
trālais jautājums bija deinstitucionalizācija Latvijā.

Komitejas sēdi atklāja Talsu novada domes priekš-
sēdētājs LPS Sociālo un veselības jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs Aivars Lācarus un Siguldas no-
vada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.

A. Lācarus, atklājot sēdi, izteica patiesu gandarīju-
mu par tās kuplo apmeklējumu, kas apstiprina iz-
skatāmo jautājumu aktualitāti un nepieciešamību 
to apspriest profesionāļu vidū.

Savukārt J. Zilvers uzsvēra, ka Siguldas novads aiz-
vien biežāk kļūst par galamērķi ne tikai tūristiem, 
bet arī dažādu nozaru profesionāļiem, piemēram, 
sociālajiem darbiniekiem, kuri dodas pie kolēģiem, 
lai apmainītos ar pieredzi, kā arī smeltos jaunas 
idejas. “Par to mums jāpateicas mūsu novada lie-
liskajiem sociālā darba veicējiem, kuri strādā gan 
pašvaldībā, gan arī biedrībās,” piebilda Siguldas 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Plašāka informācija, kā arī prezentācijas pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3605-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-ko-
mitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-
izbraukuma-sede.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkla 
“Dabas aizsardzība un atkritumu 
apsaimniekošana” sanāksme Auciemā

12. aprīlī Pārgaujas novada Auciema muižā noti-
ka pašvaldību sadarbības tīkla “Dabas aizsardzība 
un atkritumu apsaimniekošana” pirmā sanāksme. 
Atjaunotās muižas gaisotne un uzmundrinošie Pār-
gaujas novada domes priekšsēdētāja Hardija Venta 

ievadvārdi radīja patīkamu noskaņu un sajūtu, ka 
ikviens ir gaidīts.

LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pu-
dža sanāksmes dalībniekiem pastāstīja par pašval-
dību sadarbības tīklu būtību un darbības mērķi, kā 
arī iepriekšējo pieredzi Norvēģijas finanšu instru-
menta projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, kura īsteno-
šanas laikā tika izveidoti un darbību uzsāka pirmie 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3605-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3605-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3605-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3605-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-un-veselibas-un-socialo-jautajumu-tikla-izbraukuma-sede
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pašvaldību sadarbības tīkli.

Šīs sanāksmes mērķis bija noskaidrot tos pašvaldī-
bām būtiskos jautājumus dabas aizsardzības un at-
kritumu apsaimniekošanas jomā, kuri turpmāk tiks 
risināti sadarbības tīklā, un apkopojamo datu veidu 
un apjomu, kā arī vienoties par turpmāko darbības 
modeli, tādēļ LPS padomniece vides aizsardzības 
jautājumos Sandra Bērziņa un padomniece lauku 
attīstības jautājumos Sniedze Sproģe iepazīstināja 
ar iespējamajām tēmām, kas varēja kalpot ieros-
mei tālākajās diskusijās. Lielāku interesi izraisīja at-
kritumu apsaimniekošanas jautājumi. Sanāksmes 
dalībnieki vienojās par šādām tēmām, par kurām 
turpmāk tiks diskutēts padziļināti:

•	 dalīto atkritumu savākšanas sistēmas un in-
frastruktūras attīstība;

•	 atkritumu maksas noteikšana;

•	 iepirkumu jautājumi.

Savukārt dabas aizsardzības jomā aktuālākie jautā-
jumi ir:

•	 kompensācijas par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem;

•	 atbildības, funkciju un finansējuma sadalī-
jums īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uz-
turēšanai un apsaimniekošanai.

Ļoti būtisks jautājums, kas risināms visiem sadarbī-
bas tīkla dalībniekiem, ir dabas resursu nodoklis, 
tā izlietojums un iespējamā šī nodokļa iekasēšanas 
pārdale starp valsti un pašvaldībām.

Sanāksmes dalībniekus uzrunāja arī AS “Zaļais 
punkts” direktors Kaspars Zakulis, kurš informēja 

par organizācijas darbības principiem un sadarbību 
ar pašvaldībām atkritumu šķirošanas jautājumos.

Tikšanās noslēgumā interesentiem bija iespēja ap-
meklēt Ungurmuižas parku, kur, veidojot parkvei-
da ainavu telpu un izcērtot pamežu, radīta ne tikai 
pievilcīga vide, bet vienlaikus arī dzīvotne īpaši aiz-
sargājamam kukainim lapkoku praulgrauzim, un ie-
pazīties ar Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkri-
tumu apstrādes un noglabāšanas vietas – poligona 
“Daibe” – darbību.

Ar prezentācijām varat iepazīties LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3604-pas-
valdibu-sadarbibas-tikla-dabas-aizsardziba-un-
atkritumu-apsaimniekosana-sanaksme.

Attēlā: LPS padomniece Sniedze Sproģe kopā ar sa-
darbības tīkla dalībniekiem apkopo aktuālākās tē-
mas nākamajām tīkla sanāksmēm 

Foto: Elīna Astahovska un Baiba Zvejniece.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Latgales forumā “Zinātne 
uzņēmējdarbības attīstībai reģionā” 
spriež par zinātnes, uzņēmējdarbības un 
izglītības mijiedarbību

12. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) 
notika Latgales forums “Zinātne uzņēmējdarbības 
attīstībai reģionā”.

Forumu rīkoja RTA, Latvijas Zinātņu akadēmija, LPS, 
Latgales plānošanas reģions. Forumā piedalījās zi-
nātnes pārstāvji, pašvaldību vadītāji un darbinieki, 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3604-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-dabas-aizsardziba-un-atkritumu-apsaimniekosana-sanaksme
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3604-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-dabas-aizsardziba-un-atkritumu-apsaimniekosana-sanaksme
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3604-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-dabas-aizsardziba-un-atkritumu-apsaimniekosana-sanaksme
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uzņēmēji, kas veido ciešu saikni starp zinātni, paš-
valdībām un izglītību.

Forumā tika runāts par augstāko izglītību un zināt-
ni Latgales reģiona attīstībai, masu mediju nozīmi 
reģionu stratēģiskajā plānošanā un investīciju pie-
saistē, par atbalstu pašvaldībām uzņēmējdarbības 
sekmēšanai u.c. tēmām.

Foruma laikā notika arī paneļdiskusijas “Izglītības 
un zinātnes loma reģionu attīstībā” un “Uzņēmēj-
darbības uzsākšana reģionā”.

Foruma videoieraksts apskatāms šeit: https://
www.youtube.com/watch?v=nHKdhfnedDA.

Foto un informācija: Rēzeknes Tehnoloģiju 
augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļa

Videokonference par pieejamas vides 
veidošanu

Attēlā: LPS padomniece Ilze Rudzīte ar Ivaru Balodi 
(pa kreisi) un Jurģi Briedi. 

12. aprīlī LPS notika videokonference, kurā tik ska-
tīti būtiski jautājumi par pieejamas vides veidošanu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Videokonferencē 
piedalījās apvienības “Apeirons” Valdes priekšsē-
dētājs Ivars Balodis un pieejamības eksperts Jurģis 
Briedis.

Videokonferencē tika skatīti jautājumi par pieeja-
mas vides veidošanas nosacījumiem, Būvniecības 
likumu un pieejamības projektēšanas principiem, 
akustiskajām cilpām, tika apskatītas raksturīgākās 
kļūdas pieejamības nodrošināšanā u.c.

Videoieraksts un prezentācija apskatāma LPS inter-
neta vietnē: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-video-
arhivs/videoarhivs/3609-videokonference-par-pie-
ejamas-vides-veidosanu. 

LPS Izglītības un kultūras komitejā

18. aprīlī notika LPS Izglītības un kultūras komitejas 
sēde, kurā tika skatīti divi aktuāli jautājumi:

1. Par pašvaldību padotībā esošo internātsko-
lu finansēšanas priekšlikumiem no 2018. gada 
1. janvāra.

2. Par pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 
finansēšanas principiem.

Komitejas sēdē piedalījās Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Izglītības 
departamenta direktore Evija Papule, Izglītības de-
partamenta direktores vietniece Līga Buceniece, 
vecākā eksperte Modra Jansone un citi.

No Finanšu ministrijas piedalījās Pašvaldību finan-
siālās darbības uzraudzības un finansēšanas depar-
tamenta direktore Inta Komisāre, no Labklājības 
ministrijas – Sociālās iekļaušanas politikas departa-
menta direktore Elīna Celmiņa.

Plašāku aprakstu lasiet LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/zinas/lps/3610-lps-izglitibas-un-kul-
turas-komitejas-sede. 

 
Ināra Dundure,

LPS padomniece izglītības, bērnu,  
jaunatnes un ģimenes jautājumos

https://www.youtube.com/watch?v=nHKdhfnedDA
https://www.youtube.com/watch?v=nHKdhfnedDA
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3609-videokonference-par-pieejamas-vides-veidosanu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3609-videokonference-par-pieejamas-vides-veidosanu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3609-videokonference-par-pieejamas-vides-veidosanu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3610-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3610-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3610-lps-izglitibas-un-kulturas-komitejas-sede
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Videokonference par iespējamajām 
izmaiņām zvejas regulējumā par mencu 
piezveju

Attēlā: Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības de-
partamenta direktors

19. aprīlī LPS kopā ar Zemkopības ministriju organi-
zēja videokonferenci ar iesaistītajām jūras piekras-
tes pašvaldībām un šajos ūdeņos zvejojošiem zvej-
niekiem par iespējamajām izmaiņām zvejas regulē-

jumā Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 
sakarā ar mencu piezveju Rīgas līcī.

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.

LPS interneta vietnē pieejams šīs videokonferences 
videoieraksts un prezentācijas: http://www.lps.lv/
lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3616-video-
konference-par-iespejamajam-izmainam-zvejas-
regulejuma-par-mencu-piezveju. 

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Videokonference par biotopu kartēšanu

20. aprīlī LPS organizēja semināru-videokonferenci 
par biotopu kartēšanu, kas tiek īstenota ES Kohē-
zijas fonda finansētajā projektā “Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Da-
bas skaitīšana”.

Par to, kā praktiski norisināsies biotopu kartēšana, 
kā tiks informēti zemju īpašnieki un pašvaldības, 
kādas ir zemju īpašnieku un ekspertu tiesības un 

pienākumi, un par citiem jautājumiem informāciju 
sniedza projekta “Dabas skaitīšana” vadītāja Īrisa 
Mukāne un VARAM Dabas aizsardzības departa-
menta direktora vietniece Ilona Mendziņa. 

Lai nodrošinātu visaptverošu informāciju par pro-
jekta aktivitātēm, tiks sagatavota un elektroniski 
līdz maijam pašvaldībām nosūtīta informācija pub-
licēšanai pašvaldību informatīvajos izdevumos un 
mājaslapās. Papildus vispārīgajai informācijai paš-
valdībām un zemes īpašniekiem (tiesiskiem valdī-
tājiem), kuru teritorijās biotopu kartēšanu plānots 
veikt 2017. gadā, maijā tiks nosūtīta detalizēta in-
formatīva vēstule. Praktiskos kartēšanas darbus 
plānots uzsākt jūnijā. 

Sīkāk par projektu var uzzināt Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv (sadaļā Pro-
jekti, Kohēzijas fonds) un projekta mājaslapā www.
skaitamdabu.gov.lv. E-pasts saziņai un jautāju-
miem: skaitamdabu@daba.gov.lv.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3616-videokonference-par-iespejamajam-izmainam-zvejas-regulejuma-par-mencu-piezveju
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3616-videokonference-par-iespejamajam-izmainam-zvejas-regulejuma-par-mencu-piezveju
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3616-videokonference-par-iespejamajam-izmainam-zvejas-regulejuma-par-mencu-piezveju
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3616-videokonference-par-iespejamajam-izmainam-zvejas-regulejuma-par-mencu-piezveju
http://www.daba.gov.lv
http://www.skaitamdabu.gov.lv
http://www.skaitamdabu.gov.lv
mailto:skaitamdabu@daba.gov.lv
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Semināra videoieraksts un prezentācijas apskatā-
mas LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/
tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3608-semi-

nars-par-biotopu-kartesanu-jeb-dabas-skaitisanu. 

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.

Darba kārtība:

1. Valsts būvnormatīvu jaunā redakcija (priekšli-
kumus lūgums atsūtīt līdz 12. aprīlim uz e-pasta 
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 e-pasta adresi: aino.sal-
mins@lps.lv.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Valdes sēde  
un ārkārtas Domes sēde

LPS Valdes sēde notiks 26. aprīlī plkst. 9 LPS ēkā 
Rīgā, 4. stāva sēžu zālē.

LPS Domes ārkārtas sēde notiks 26. aprīlī plkst. 11–

13 Melngalvju namā Rīgā, Rātslaukumā 7, Lībekas 
zālē.

Savu piedalīšanos apstiprinājuši Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis un finanšu ministre Dana 
Reizniece-Ozola. Sēdes dienas kārtībā – valdības 
plānotā nodokļu reforma.

Baltijas jūras piekrastes tūrisma 
konference 

Konference notiks 27. un 28. aprīlī Jūrmalā, 
Saulkrastos un Carnikavā.

Konferences mērķauditorija: Latvijas un Igaunijas 
valsts pārvaldes, piekrastes pašvaldību un uzņēmē-
ju pārstāvji, piekrastes iedzīvotāji, tūrisma profe-
sionāļi, mediji. 

Pieteikšanās ir noslēgusies.

Papildu informācija: “Lauku ceļotājs”, veronika@
celotajs.lv, tālrunis: 28888760. 

Konference tiek organizēta un līdzfinansēta Igauni-
jas–Latvijas programmā no Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda projekta “Hiking Route Along the Baltic 
Sea Coastline in Latvia–Estonia”. Līdzfinansē Latvi-
jas Investīciju un attīstības aģentūra un Jūrmalas 
pilsētas dome. Organizē un atbalsta: lauku tūrisma 
asociācija “Lauku ceļotājs”, VARAM, LPS un Carni-
kavas novada dome.

Konferences programma 1. pielikumā.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3608-seminars-par-biotopu-kartesanu-jeb-dabas-skaitisanu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3608-seminars-par-biotopu-kartesanu-jeb-dabas-skaitisanu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3608-seminars-par-biotopu-kartesanu-jeb-dabas-skaitisanu
mailto:aino.salmins@lps.lv
mailto:aino.salmins@lps.lv
mailto:aino.salmins@lps.lv
mailto:veronika@celotajs.lv
mailto:veronika@celotajs.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p1.pdf
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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 īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-
mija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, 
Ludzas novada pašvaldība, Līvānu novada pašvaldī-
ba, Madonas novada pašvaldība, biedrība “Latvijas 
Inovatoru apvienība” un biedrība “Biomasas teh-
noloģiju centrs”.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

LPS un Satiksmes ministrijas ikgadējās 
sarunas

Sarunas notiks 28. aprīlī LPS telpās Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē. Laiks tiks precizēts.

Sarunu tēmas:

1. Sabiedriskais transports.

2. Autoceļi.

LPS interneta vietnē http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
des-videoarhivs/tiesraide tiks nodrošināta tiešrai-
de visām pašvaldībām, atskaitot izskatāmo jautā-
jumu slēgto daļu.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

LPS un Veselības ministrijas ikgadējās 
sarunas

Sarunas notiks 3. maijā plkst. 10 Veselības ministri-
jas telpās Rīgā, Brīvības ielā 72.

Sarunu tēmas:

•	 veselības nozares reformas ietvars;

•	 diskusija: pašvaldību loma veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un 
Veselības ministrijas piedāvājums esošo un 

jaunu pārvaldes uzdevumu nodošanai paš-
valdībām;

•	 Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda aktualitātes.

Pieteikšanās dalībai sarunās līdz 28. aprīļa 
plkst. 17: http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-
kalendars/1076-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-
un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Tehnisko problēmu komitejas sēde un 
projekta “CITYnvest” seminārs “Inovatīvie 
finanšu mehānismi energoefektivitātes 
projektiem Latvijā”

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1076-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1076-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1076-1-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p2.pdf
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Seminārs notiks 10. maijā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē. Seminārs no-
tiks latviešu un angļu valodā.

Dienas kārtība:

10.00 Reģistrācija, kafija

10.30–10.35 Semināra atklāšana

 Aivars Okmanis, LPS Tehnisko pro-
blēmu komitejas priekšsēdētājs

10.35–10.50 Iepriekšējā “CITYnvest” semināra at-
skats un izteiktās vadlīnijas projekta 
attīstībai

 Andris Akermanis, LPS padomnieks 
enerģētikas jautājumos

10.50–11.00 “CITYnvest” projekta aktuāla infor-
mācija

 Marija Džovanna Dzamburlīni, pro-
jekta “CITYnvest” koordinatore

11.00–11.25 Valsts loma un atbalsts ēku energo-
efektivitātes celšanā: attīstības fi-
nanšu institūcijas “ALTUM” loma

 Ingus Salmiņš, AFI “ALTUM”

11.25–11.50 Pašvaldības loma energoefektivitā-
tes veicināšanā

 Artis Rimma, SIA “Liepājas namu ap-
saimniekotājs” Valdes loceklis

11.50–12.15 ESCO jaunās iespējas Latvijā

 Harijs Švarcs, fonds LABEEF

12.15–12.40 Pašvaldības siltumapgādes uzņēmu-
ma atbalsts ēku energoefektivitātei

 Ina Bērziņa-Vieta, SIA “Salaspils sil-
tums” Valdes locekle

12.40–13.20 Pusdienas (3. stāva zālē)

13.20–13.50 Ēku renovācijas pieredze Lietuvā

 Daiva Matoniene, Eiropas Reģionu 
komitejas atzinuma “ES siltumapgā-
des un aukstumapgādes stratēģija” 
sagatavotāja

13.50–14.20 Ēku renovācijas pieredze Londonā

 Angels Vurs, Londonas ēku renovāci-
jas programma “RE:FIT”

14.20–14.30 Secinājumi un noslēgums

Reģistrācija semināram: http://www.lps.lv/lv/zi-
nas/notikumu-kalendars/1066-1-tehnisko-proble-
mu-komitejas-sede-projekta-citynvest-seminars.

Seminārs būs skatāms arī tiešraidē: http://www.
lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

 
Andris Akermanis,

LPS padomnieks enerģētikas jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme maijā

Sanāksme notiks 12. maijā plkst. 10 Pāvilostas kul-
tūras namā Pāvilostā, Dzintaru ielā 47.

Dienaskārtība:

9.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00–11.00 Pāvilosta domes priekšsēdētāja Ulda 
Kristapsona uzruna un prezentācija 
par novadu (izpilddirektors Alfrēds 
Magone)

11.00–11.20 LPIA Valdes informācija, LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš

 Kā mierīgi pārdzīvot vēlēšanu laiku 
un noturēt mieru pašvaldībā?

11.20–12.00 Stresa pārvaldīšanas māksla, psiho-
loģe Diāna Strause

12.00–12.30 Izpilddirektors un Darba likums, li-
kums Par pašvaldībām, LPS juriste 
Vineta Reitere

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1066-1-tehnisko-problemu-komitejas-sede-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1066-1-tehnisko-problemu-komitejas-sede-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/1066-1-tehnisko-problemu-komitejas-sede-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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12.30–13.30 Komunikācija krīzes situācijās un sa-
biedrisko attiecību loma starpinstitu-
cionālajā sadarbībā, LPS padomnie-
ce sabiedrisko attiecību jautājumos 
Jana Bunkus

13.30–14.10 Pusdienas

Līdz 17.00 Novada apskate: maizes ceptuve 
“Ievlejas”, Akmeņraga bāka, Pāvilos-
tas novadpētniecības muzejs un eks-
kursija pa pilsētu.

No plkst. 9 – vietējo mājražotāju tirdziņš (zivis, 
maize, gaļas un konditorejas izstrādājumi).

Pieteikt dalību līdz 5. maijam (tad elektronisko pie-
teikšanos slēdz). Atteikt dalību var līdz 9. maijam!

Reģistrācija: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf817JjzcrfDeRl6O9HZyXV-mMmajaJ-
JxcXKTnEUbRrIpK50A/viewform?c=0&w=1.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS rīko pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu semināru

Seminārs notiks 18. un 19. maijā Bauskā, Bauskas 
pilī, Pilskalnā.

Seminārā plaši tiks apskatītas aktuālākās sabiedris-
ko attiecību tēmas un risināti svarīgākie jautājumi 

veiksmīgākas komunikācijas veidošanai pašvaldī-
bās.

Reģistrācija semināram līdz 30. aprīlim, apmeklējot 
šo saiti: https://goo.gl/forms/VvVCnEIBB26qIGYA2. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas pašvaldību aktivitātes attīstības 
sadarbībā novērtētas starptautiskā 
seminārā

18. aprīlī Madridē (Spānijā) LPS ģenerālsekretāre 
Mudīte Priede starptautiskā seminārā “Lokalizē-
jot ilgtspējīgas attīstības mērķus” iepazīstināja ar 
Latvijas pašvaldību aktivitātēm ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķu izvērtēšanā un iekļaušanā vietējos 
plānošanas dokumentos un aktivitātēs. Semināru 
rīkoja starptautiskā pašvaldību interešu pārstāvī-
bas organizācija “Apvienotās pilsētas un vietējās 
pašvaldības” (UCLG) un Eiropas mēroga pašvaldību 
un asociāciju, kas aktīvas attīstības sadarbībā, ap-
vienība “PLATFORMA”.

LPS ģenerālsekretārei bija iespēja pašvaldību pār-
stāvjus no dažādām Eiropas valstīm iepazīstināt 
ar LPS pēdējā laikā organizētajām diskusijām ar 
pašvaldību, skolu un nevalstisko organizāciju pār-
stāvjiem par dažādo ilgtspējīgas attīstības mērķu 
rezonansi pašvaldību ikdienas aktivitātēs, sākot ar 
izglītību un beidzot ar iedzīvotāju labklājību. 

Īpašu dalībnieku interesi izraisīja LPS iniciatīva vai-
rāk pievērsties globālās izglītības tēmai un tiešāk 
iesaistīt skolēnus, tādējādi aptverot gan skolēnu, 
gan to vecāku auditoriju. Tā, piemēram, 19. aprīlī 
LPS sadarbībā ar Jaunpils novada domi un Jaunpils 
vidusskolu rīkoja radošo meistardarbnīcu 6. klases 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf817JjzcrfDeRl6O9HZyXV-mMmajaJJxcXKTnEUbRrIpK50A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf817JjzcrfDeRl6O9HZyXV-mMmajaJJxcXKTnEUbRrIpK50A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf817JjzcrfDeRl6O9HZyXV-mMmajaJJxcXKTnEUbRrIpK50A/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/forms/VvVCnEIBB26qIGYA2
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skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks: izprotam ANO ilgt-
spējīgas attīstības mērķus kopā”. Meistardarbnīcā 
skolēni diskutēja par ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
un kopā ar skolotāju un māksliniekiem no Jaunpils 
izveidoja koka puzli, savu izpratni par ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem atainojot mākslas valodā.

Tāpat Jaunpils Reģionālās attīstības centra “Rats” 
animācijas studijas dalībnieki patlaban veido ani-
mācijas filmas par tēmu “Mani piedzīvojumi ilgt-

spējīgas attīstības 
mērķu labirintā”. 
Vietējo pirmizrādi 
tās piedzīvos attīs-
tības centra “Rats” 
sezonas noslēguma 
pasākumā 28. mai-
jā, savukārt nacio-
nālā pirmizrāde 
plānota novembrī 
Rīgā!

LPS jau rakstījusi, ka ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķi izvirzīti, lai nodrošinātu ikvienas valsts un 
pasaules labklājību, mazinātu iedzīvotāju nabadzī-
bu, vairotu vienlīdzību un sniegtu izglītības iespē-
jas cilvēkiem visā pasaulē, un tie ir īstenojami līdz 
2030. gadam.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

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/. 

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
http://lv100.lv/jaunumi/4-maija-aicinam-svinet-balta-galdauta-svetkus/
http://lv100.lv/jaunumi/4-maija-aicinam-svinet-balta-galdauta-svetkus/
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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-
tic-integrid.eu/index.php/eventreader/country-
workshop-riga.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-
tic-integrid.eu/index.php/eventreader/1st-results-
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 orga-
nizācijas (“stakeholders”) būtu ieinteresēti 
veidot jūras vēja parkus;

•	 kādas ir iespējas, atļaujas un ierobežojumi 
Latvijas teritoriālajos ūdeņos un speciālajā 
ekonomiskajā zonā būvēt vēja parkus;

•	 kādas iespējas selgā saražoto elektroenerģiju 
novadīt līdz elektriskajiem tīkliem un patērē-
tājiem 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.

Aptauja par suņu čipošanas, reģistrēšanas 
un vakcinācijas akcijas rīkošanu

Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina atsaukties 

pašvaldības, veterinārārstus un aktīvos iedzīvo-
tājus, kuri savās teritorijās vēlas organizētas suņu 
apzīmēšanas un trakumsērgas vakcinācijas akcijas. 
Aptaujas anketa pieejama šeit.

Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus 
dalībai konkursā “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2017”

Līdz 19. maijam var iesniegt pieteikumus konkur-
sā “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2017”. Arī šogad 
energoefektivitāte tiks vērtēta atjaunotām daudz-
dzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām jaunbūvēm, 
sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un indus-
triālām ēkām.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energo-
efektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni 

par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kva-
litatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās katego-
rijās:

•	 Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka;

•	 Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka jaunbūve;

•	 Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;

•	 Energoefektīvākā vienģimenes ēka;

•	 Energoefektīvākā industriālā ēka.

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO28qRBI5kmM6H_6RuhtwA49legCGHegH930kAF14MImWq-A/viewform
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Plašāka informācija: http://www.energoefektiva-
kaeka.lv/index.php/home/jaunumi/220-vel-mene-

si-2017-var-iesniegt.

Vizuālās mākslas skolotājus aicina 
pieteikties starptautiskam eTwinning 
semināram Polijā

Ja esi 5.–12. klašu vizuālās mākslas skolotājs, vē-
lies savas stundas padarīt radošākas un vēlies uz-
sākt eTwinning projektu, līdz 21. maijam piesakies 

eTwinning semināram, kas notiks jūlijā Polijā! Nav 
nepieciešama pieredze eTwinning projektos.

Plašāka informācija par šo un citiem projektiem: 
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/vizualas-makslas-
skolotajus-aicina-pieteikties-starptautiskam-
etwinning-seminaram-polija.

Pirmais Latvijas simtgadnieku salidojums

15. jūlijā plkst. 13 Pilsrundālē, Rundāles pils Baltajā 
zālē, notiks pirmais Latvijas simtgadnieku salido-
jums. Šī pilsoniskā iniciatīva veltīta Latvijas valsts 
lielajai jubilejai.

Pasākuma organizatori lūdz atsaukties pašvaldības, 
kuru teritorijā dzīvo joprojām izturīgi, enerģiski Lat-
vijas vienaudži – gan tie, kuriem jau ir 100 un vairāk 
gadu, gan tie, kuri simtgadības slieksnim pārkāps 
vistuvākajā laikā.

Salidojums ir aicinājums simtgadniekiem iziet sa-
biedrībā kopā ar vienaudžiem, ar savas pašvaldības 
vadītājiem. Tas ir aicinājums satikties cilvēkiem, 
kuri ir veidojuši mūsu kopīgās vēsturiskās atmi-
ņas pamatu. Tas ir aicinājums aktualizēt godājamo 

senioru devumu savam novadam, dzimtai, valstij. 
Aicinām atbalstīt svētku veidošanu simtgadību sa-
sniegušiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri joprojām 
spēj apburt gan ar personīgo šarmu, gan aktīvo 
sabiedrisko dzīvi, gan dzīvesprieku un zinātkāri. Un 
šādi cilvēki ir katrā novadā.

Lūdzam atsaukties un pieteikt dalību līdz 1. jūni-
jam.

Būs ekskursijas pa pili, iespēja izstaigāt pils dārzus, 
paredzēts mākslinieku un aktieru koncerts, svētku 
mielasts pēc Latvijas valsts sākuma gados izdotām 
recepšu grāmatām. Bet pāri visam: lai sirdi pilda 
lepnums par mūsu cilvēkiem!

Plašāka informācija pa tālruņiem 20209935 un 
29574170.

CFLA aicina uz semināriem “Labā prakse 
ES fondu projektu īstenošanā”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina 
ES fondu finansējuma saņēmējus un citus intere-
sentus uz semināru par labo praksi ES fondu at-
balsta izmantošanā. Semināri notiks Rīgā, Jelgavā, 
Kuldīgā, Cēsīs un Rēzeknē.

Semināru mērķis ir palīdzēt esošajiem un potenciā-

lajiem ES fondu atbalsta saņēmējiem projektu ievie-
šanas jautājumos, sniedzot ieteikumus veiksmīgai 
rezultātu sasniegšanai. Seminārā paredzēts aplūkot 
visu projekta dzīves ciklu, veltot uzmanību būtiskā-
kajiem aspektiem katrā no tā īstenošanas posmiem.

Plašāka informācija par šo un citiem projektiem: 
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-aici-
na-uz-seminariem-laba-prakse-es-fondu-projektu-
istenosana.

http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/220-vel-menesi-2017-var-iesniegt
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/220-vel-menesi-2017-var-iesniegt
http://www.energoefektivakaeka.lv/index.php/home/jaunumi/220-vel-menesi-2017-var-iesniegt
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/vizualas-makslas-skolotajus-aicina-pieteikties-starptautiskam-etwinning-seminaram-polija
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/vizualas-makslas-skolotajus-aicina-pieteikties-starptautiskam-etwinning-seminaram-polija
http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/vizualas-makslas-skolotajus-aicina-pieteikties-starptautiskam-etwinning-seminaram-polija
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-aicina-uz-seminariem-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-aicina-uz-seminariem-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana
http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2017/cfla-aicina-uz-seminariem-laba-prakse-es-fondu-projektu-istenosana
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Konkurss “Eiropas Savienība manā reģionā”

Ārlietu ministrija izsludina konkursu, kas veltīts Ei-
ropas dienai 9. maijā.

Kas: Skolēni vai studenti aicināti veidot ziņu video-
sižetus par labajiem darbiem savā ciematā, pilsētā, 
novadā.

Ko: Sižetam ir jāatspoguļo labie darbi, kas īstenoti, 
pateicoties ES sniegtajām iespējām. Tie varētu būt, 
piemēram, stāsti par skolu ēku izbūvi vai rekon-
strukciju, pieredzi studiju apmaiņas programmās, 
infrastruktūras uzlabojumiem vai citām pozitīvām 

pārmaiņām jūsu apkaimē.

Kā: Ar viedtālruni nofilmēt videosižetu latviešu 
valodā, maksimālais garums: 5 minūtes. Montāžai 
var izmantot jebkādu palīgprogrammu. Nofilmēto 
materiālu ievietot Facebook ar tēmturi #ESdie-
na2017 un @arlietuministrija un saiti atsūtīt uz 
Ārlietu ministrijas e-pastu media@mfa.gov.lv. Ne-
aizmirstiet pievienot īsu aprakstu par sižetu un tā 
veidotājiem!

Plašāka informācija: http://www.mfa.gov.lv/ak-
tualitates/zinas/56513-konkurss-eiropas-savieni-
ba-mana-regiona.

Biedrības “Centrs MARTA” informatīvais 
materiāls cilvēktirdzniecībā cietušajiem

Biedrība “Centrs MARTA” palīdz upuriem jau kopš 
2002. gada un kopš 2015. gada 6. marta nodroši-

na valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju cilvēku 
tirdzniecības upuriem (vīriešiem un sievietēm).

Plašāka informācija: http://www.marta.lv/marta-
runa/palidziba-cilvektirdznieciba-citusajiem.

Norvēģijas finanšu instrumenta 
programmas noslēguma konference 
“Iedvesmojies nākotnei!”

VARAM 26. aprīlī organizē Nor-
vēģijas finanšu instrumenta 
programmas “Kapacitātes stip-
rināšana un institucionālā sa-
darbība starp Latvijas un Nor-

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

Konferences mērķis ir informēt sabiedrību par pa-
veikto programmas īstenošanas laikā. Tāpat kon-
ferencē piedalīsies vairāki eksperti no Latvijas un 
Norvēģijas, kuri dalīsies ar savu pieredzi, iedves-
mojot klātesošos caur četrām konferences pamat-

vērtībām: sadarbība, jaunrade, komunikācija un 
drosme.

Konferencē aicinām piedalīties pārstāvjus no valsts 
un reģionālajām institūcijām, kā arī pašvaldībām, 
nevalstiskajām organizācijām, medijiem u.c. intere-
sentus. Pieteikšanās dalībai konferencē noslēgusies. 

Papildu informāciju par konferences norisi un pro-
grammu var saņemt, sazinoties ar VARAM Attīs-
tības instrumentu departamenta Nacionālo un 
ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecāko eks-
perti 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”.

mailto:media@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/56513-konkurss-eiropas-savieniba-mana-regiona
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/56513-konkurss-eiropas-savieniba-mana-regiona
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/56513-konkurss-eiropas-savieniba-mana-regiona
http://www.marta.lv/marta-runa/palidziba-cilvektirdznieciba-citusajiem
http://www.marta.lv/marta-runa/palidziba-cilvektirdznieciba-citusajiem
mailto:(natalija.slaidina@varam.gov.lv
mailto:(natalija.slaidina@varam.gov.lv
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Kompensācijas par zaudējumiem, kas 
saistīti ar nemedījamo un migrējošo 
dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem

Līdz ar pavasara iestāšanos Latvijā atgriežas gājput-
ni. Vairums Latvijas iedzīvotāju tos sagaida ar prie-
ku, taču daļa zemnieku uz šo laiku raugās ar bažām, 
jo pēc tālā ceļa dzērves, gulbji un zosis atgūst spē-
kus un labprāt mielojas labības laukos, tādējādi to 
saimniekiem sagādājot zaudējumus.

Latvijā par šāda veida postījumiem ir iespēja sa-
ņemt kompensāciju. To regulē Ministru kabineta 
2016. gada 7. jūnija noteikumi nr. 353 “Kārtība, 
kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi 
to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargā-
jamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnie-
ku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un mini-
mālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasī-
bas postījumu novēršanai”.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

Tiek izsludināts konkurss nacionālā 
finansējuma saņemšanai LIFE 
programmas projektiem

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija informē, ka saskaņā ar ES vides un klimata 
pasākumu programmas LIFE projektu nacionā-
lā finansējuma konkursa nolikumu (apstiprināts 
07.04.2017.) tiek izsludināts nacionālā finansēju-
ma konkurss projektiem, kas 2017. gadā piedalīsies 
ES vides un klimata pasākumu programmas LIFE 
projektu konkursā.

Projektu konkurss šādās apakšprogrammās:

• LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;

• LIFE vide un resursefektivitāte;

• LIFE vides pārvaldība un informācija;

• LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;

• LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;

• LIFE klimata pārvaldība un informācija.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=24140.

Centrālās un Austrumeiropas ekonomikas 
kongress

Polijā, Ptak Warsaw Expo centrā, 7. jūnijā risinā-
sies Centrālās un Austrumeiropas ekonomikas kon-
gress, kurā notiks semināri, diskusijas, prezentāci-
jas un sarunas darba grupās par iespējām sadarbī-
bai ar Ķīnu ekonomiskajā, sociālajā un kulturālajā 
jomā. Pasākumā aicināti piedalīties dalībnieki no 
13 valstīm: Horvātijas, Čehijas, Baltkrievijas, Igau-

nijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Krievijas, Rumā-
nijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ukrainas un Ungārijas, 
kā arī apmēram 1300 dalībnieku no Ķīnas Tautas 
Republikas.

Ja esat ieinteresēti piedalīties kongresā, lūdzu, sa-
zinieties ar organizatori: 

Anna Legutko, e-pasts: al@wig.waw.pl, tel. +48 22 
297 66 26.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24140
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24140
mailto:al@wig.waw.pl
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p3.pdf
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VSS-1045, Par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, 4. pie-
likums.

VSS-372, Par likumprojektu “Grozījumi Zemes pār-
valdības likumā”, 5. pielikums.

Par precizēto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija notei-
kumos nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpoju-
mu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā””, 7. pie-
likums.

Par noteikumu projektu “Valsts un pašvaldību vie-
noto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto 
pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas 
kārtība”, 8. 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, 9. pieli-
kums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozīju-
mi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra no-
teikumos nr. 1185 “Klimata pārmaiņu finanšu instru-
menta finansēto projektu atklāta konkursa “Zema 
enerģijas patēriņa ēkas” nolikums””, 10. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību padotībā 
esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, 
sākot no 2018. gada 1. janvāra”, 11. pielikums.

Par konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes 
sistēmas reformu”, 12. pielikums.

Par informatīvā ziņojuma projektu “Par valsts ad-
ministratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pār-
valdes institūciju sadarbības teritoriju izveidi”, 
13. pielikums.

Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par val-
stij piederošo nekustamo īpašumu Kuldīgas novadā 
nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā”, 
14. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Vispā-
rīgie būvnoteikumi”, 15. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam”, 16. pie-
likums.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-428 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos 
Nr.1065 “Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), 
mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sa-
biedrību attīstības veicināšanai””

VSS-442 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos 
Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa 

“Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 
6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības 
centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas notei-
kumi””

VSS-436 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 
“Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Ieguldī-
jumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvot-
spējas uzlabošanā” īstenošanai””

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423787
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423811
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423795
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40423795
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p9.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p10.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p11.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p12.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p13.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p14.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p15.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_15_p16.pdf
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Ventspils “Fregatei “Valzivs”” – Zelta 
godalga pasaules mēroga konkursā

Ventspils strūklaka “Fregate “Valzivs”” ieguvusi 
augstu novērtējumu starptautiskā konkursā Itāli-
jā “A’ Design Award” – Zelta godalgu nominācijā 
“Ainava un dārzu dizains”. Tik augstu novērtējumu 
pasaules līmenī kāds Ventspils arhitektūras objekts 
iegūst pirmo reizi.

Īsā laikā strūklaka “Fregate “Valzivs”” ieguvusi arī 
augstāko novērtējumu vairākos Latvijas mēroga 
konkursos – Latvijas Būvniecības 2016. gada skatē 
tehnoloģiju un dizaina inovāciju speciālbalvu, skatē 
“Gada labākā būve Latvijā 2016” 1. vietu nominācijā 
“Ainava” un Latvijas Dizaineru savienības konkursā 
gada balvu kategorijā “Vides dizains” un gada balvu 
apakškategorijā “Vides labiekārtojuma objekti”.

Bēnē ielikts pamatakmens “Balticovo” 
graudu kompleksam

11. aprīlī Bēnē, piedaloties Auces novada domes 
un “Balticovo” pārstāvjiem, svinīgi tika iemūrēta 
kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm “Bal-
ticovo” graudu pārstrādes un uzglabāšanas kom-

pleksa pamatos.

AS “Balticovo” Valdes priekšsēdētājs Vadims Vla-
sovs: “Jaunais komplekss atrodas ģeogrāfiski izde-
vīgā vietā, un graudu novākšanas sezonā Zemgales 
un Kurzemes graudkopjiem nu vairs nebūs jāmēro 
tik tāls ceļš līdz graudu nodošanas punktiem. Ce-
ram, ka tālākā nākotnē graudus no Bēnes uz Ieca-
vas ražotni, kur turpinās darboties mūsu graudu 
pieņemšanas un pirmapstrādes komplekss “Baltic
ovo”, varēsim transportēt pa dzelzceļu.”

Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kamin-
skis teic paldies AS “Balticovo” par šo iniciatīvu: 
“Blakus dzelzceļam Bēnē atkal ir iespēja aktivizēt 
uzņēmējdarbību. Ceru, ka jau šoruden mūsu zem-
nieki varēs graudus pārdot par augstāku cenu un 
samazināt transporta izmaksas, tādējādi gūstot 
lielāku peļņu savai saimniecībai.”

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Valmierā atklāti trīs jauni Mākslas soliņi

22. aprīlī pie Valmieras Mūzikas skolas un Valmie-
ras Mākslas vidusskolas atklāti mākslinieku Paulas 
Zariņas-Zēmanes, Jura Dimitera un Andra Vītoli-
ņa apgleznoti soliņi. Darbu tapšanā autorus šogad 
iedvesmoja Valmieras Mākslas dienu tēma “Māk-

slas dārzs”.

Mākslas soliņu atklāšana pilsētvidē ir pērn sākta 
tradīcija dāvināt visiem pieejamu mākslas darbu un 
bagātināt Valmieru ar jaunām krāsām un idejām. 
Pagājušajā gadā Valmierā atklāja pirmos piecus 
“Mākslas soliņus”: mākslinieču Signes Vanadziņas 



18

Pirmo reizi Latvijā – Mediācijas dienas

No 25. līdz 28. aprīlim Tieslietu ministrija sadarbībā 
ar Sertificētu mediatoru padomi pirmo reizi Latvijā 
rīko Mediācijas dienas, kurās sertificēti mediatori 
iedzīvotājus informēs par ārpustiesas strīdu risi-
nāšanas iespējām, kā arī lielākajās Latvijas pilsētās 
nodrošinās mediatoru bezmaksas konsultācijas.

Mediācijas dienās sertificētu mediatoru komanda 
viesosies sešās Latvijas pilsētās: 25. aprīlī Madonā 
un Cēsīs, 26. aprīlī Jēkabpilī, 27. aprīlī Talsos un 
28. aprīlī Bauskā. Noslēguma pasākums būs Rīgā, 
Vērmanes dārzā.

Šeit pieejams pasākumu grafiks un dienaskārtī-
ba.

“Ķiršu lietu” pie Valmieras Kultūras centra, Elitas 
Patmalnieces “Nakts kluso dabu” pie Valmieras 
pilsdrupām ar skatu uz Gauju un Patricijas Brektes 

“Gaujas garšas paleti” Valterkalniņā. Vēl divus soli-
ņus publiskā performancē “Soliņš glezna” apglez-
noja Valmieras Drāmas teātra komanda.

https://www.tm.gov.lv/files/l1_MjAxNy8yMS00L01lZGlhY2lqYV9kaWVuYXNrYXJ0aWJhLmRvY3g/2017/21-4/Mediacija_dienaskartiba.docx
https://www.tm.gov.lv/files/l1_MjAxNy8yMS00L01lZGlhY2lqYV9kaWVuYXNrYXJ0aWJhLmRvY3g/2017/21-4/Mediacija_dienaskartiba.docx
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Kuldīgā izstāde “Kurzemes toņi un pustoņi”

Vēl līdz 27. aprīlim Kuldīgas Mākslas namā apska-
tāma Kurzemes izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde “Kur-
zemes toņi un pustoņi”. Tajā aplūkojami Aizputes, 
Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Kandavas, Kuldīgas, Nī-
cas, Priekules, Saldus, Talsu, Vaiņodes un Ventspils 
novada, kā arī Ventspils un Liepājas pilsētas skolē-

nu darbi.

Izstāde norisinās 5. Latvijas bērnu un jauniešu 
mākslas un mūzikas festivālā “Latvijas toņi un pus-
toņi”. Konkursa pirmā kārtā notika novadu mērogā, 
Kurzemes otrā kārta – Kuldīgā ar izstādi “Kurzemes 
toņi un pustoņi” un modes kolekciju skati Kuldīgas 
kultūras centrā 27. aprīlī, bet trešā kārta jeb fināls 
norisināsies 1. un 2. jūnijā Bauskā.

Starptautiskais akadēmiskās dziedāšanas 
konkurss Talsos

No 27. līdz 29. aprīlim Talsu tautas namā norisi-
nāsies Talsu II Starptautiskais bērnu un jauniešu 

akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu 
konkurss, kurā piedalīsies 64 dalībnieki. To vidū 
būs ne tikai Latvijas akadēmiskās dziedāšanas lau-
reāti, bet arī pārstāvji no Baltkrievijas, Polijas un 
Maltas.
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“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sa-

darbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un 
tirgotāju asociāciju aicina piedalīties “Uzņēmēju 
dienās Zemgalē 2017”, kas notiks 28. un 29. aprīlī 
Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā.

“Uzņēmēju dienas Zemgalē” kļuvušas par ikgadēju 
un gaidītu pasākumu, kas ar katru reizi pulcē arvien 
lielāku dalībnieku un apmeklētāju skaitu. Šogad iz-
stādē darbosies vairāk nekā 200 dalībnieku, kuri iz-
rādīs savu produkciju un pakalpojumu klāstu.

Vairāk informācijas šeit: https://www.chamber.lv/
lv/content/jaunumi/827.

Starptautiska žūrijas komisija ne tikai vērtēs dalīb-
nieku priekšnesumus konkursā, bet arī pasniegs 
meistarklases 27. aprīlī. Tajās var piedalīties kon-
kursanti, pedagogi, kā arī citi interesenti. Konkursa 
laureātu koncerts – 29. aprīļa vakarā.

Kuldīga aicina uz palu šovu “Lido zivis 
Kuldīgā”

Sestdien, 29. aprīlī, visi ceļi vedīs uz Kuldīgu, kur jau 
trīspadsmito reizi ar vērienīgu palu šovu “Lido zivis 
Kuldīgā” atklās vasaras tūrisma sezonu. Daudzvei-
dīgajā pasākuma programmā kaut ko sev interesē-

jošu atradīs ikviens. Paralēli pasākumam ikviens tā 
dalībnieks varēs baudīt unikālus dabas skatus, vē-
rojot vimbu augstlēkšanas paraugdemonstrējumus 
pie Eiropas platākā ūdenskrituma – Ventas rumbas.

Jau no plkst. 10 Liepājas, Pils un Kalna ielā, kā arī 
RPIVA sētā darbosies pavasara tirdziņš, kurā va-
rēs iegādāties gan ēdamas, gan dzīvē un saim-
niecībā noderīgas preces. Zivju lidošanas svētkus 
plkst. 11.15 ieskandinās pazīstamā grupa “Melo 
M” ar programmu “Ūdens mūzika”, kā arī citi no 
tuvienes un tālienes sabraukuši dziedātāji un de-
jotāji. Pilsētas dārzā varēs mieloties ar zivju gardu-
miem un novada muzeja čaklo saimnieču sarūpēto 
zivju zupu un iesaistīties suši darbnīcā.

Tiem, kuri tīko uzzināt ko vairāk par vidi mums ap-
kārt, jādodas uz vides izzināšanas piestātni, kur 
varēs izpētīt, kāpēc zivis negrimst, iepazīt ūdens-
putnus, eksperimentēt ar sauso ledu, veikt šifrētus 

https://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/827
https://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/827
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uzdevumus un atrast citas nodarbes. Savukārt tū-
ristu vilinātāji iepazīstinās ar jaunākajiem tūrisma 
piedāvājumiem, atrakcijām un laivu braucienu pa 
Ventu, bet drosmi, veiklību un nervus varēs pār-
baudīt Skautu gravā, “Zivjblieznī” un “Skrejzivju 
renē”. Darbosies Pludiņa un Āķīša taka, Lidojošo 
pārsteigumu grava, smilšu kino, radošās darbnīcas, 
ūdensbumbas un citas izklaides. Pirmoreiz Kuldīgā 
būs apskatāma un pat aptaustāma divvietīga F2 
sporta laiva un ūdenssacīkšu simulators, kurā varēs 
izjust pilota azartu trasē.

Kam patīk stāstīt un klausīties stāstus, jādodas uz 
11. Kurzemes stāstnieku festivālu “Ziv zup” pie 
Kurzemes kultūras mantojuma centra “Kūrava”, lai 
ieklausītos ticējumos, mīklās, Latvijas piļu un mui-
žu leģendās, teikās un pasakās. Pēcpusdienā mēli 
ielocīt varēs arī skatītāji, par to balvā saņemot kū-
pošas zivju zupas šķīvi.

Plkst. 14 Kuldīgas novada muzejā visi aicināti uz 

Andreja Ameļkoviča gleznu izstādes “Atbalss” at-
klāšanu.

Pēc tirdziņa un izklaidēm mūzikas cienītāji aici-
nāti uz diviem koncertiem Sv. Katrīnas baznīcā – 
plkst. 15 muzicēs E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas sko-
las koris “Cantus” un Valmieras mūzikas skolas koris 
“SolLaRe”, bet plkst. 16.30 koncertā “Ziemeļu sāga” 
operdziedātāja Evija Martinsone, pianists Aldis Lie-
piņš un čellists Ivars Bezprozvanovs izpildīs zviedru, 
norvēģu un somu tautasdziesmas, Ūles Bulla, Ed-
varda Grīga un Žana Sibēliusa radītās melodijas un 
pat leģendārās grupas “ABBA” hitus. Programmu 
bagātinās stāstniece Karina Bērziņa.

Bet, kad satumsīs, plkst. 22.30 uz brīvdabas kino 
sezonas atklāšanu aicina “Goldingen Knight Cine-
ma”, kas izrādīs animācijas filmu “Mēness sargs”.

Detalizēta pasākuma programma – mājaslapā: 
www.kuldiga.lv.

Putnu un tauriņu vērošana Pāvilostā

Jūras klātbūtne, Sakas upe un plašās zaļās zonas 
teritorijas Pāvilostu padara par vienu no labākajām 
putnu vērošanas vietām Latvijas rietumu piekras-

tē. Kopā teritorijā konstatētas 204 putnu sugas, un 
aprīļa beigās putnu pavasara migrācija sasniedz 
maksimumu un starp parastajām putnu sugām 
novērojami arī retumi jeb maldu viesi. Teritorijā 
sastopamas aptuveni 50 tauriņu sugas, Pelēkajā 
kāpā – vairākas zilenīšu un raibeņu sugas.

29. aprīlī Pāvilostā notiks putnu vērošanas pārgā-
jiens. Tikšanās – pie Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja. Tauriņu vērotāji aicināti pulcēties stāvlau-
kumā pie Pelēkās kāpas.

Dienu vēlāk varat apmeklēt svētku tirdziņu Vērga-
les pagasta centrā.

Vairāk informācijas: http://www.pavilosta.lv/lv/
get/nid/2131.

Ventspils novada amatierteātru skate

29. aprīlī Ugāles tautas namā notiks Ventspils no-
vada amatierteātru iestudējumu skate, kurā varēs 
noskatīties 12 izrādes. Pasākumā piedalīsies aktieri 
no 11 pagastiem, kas iestudējuši gan latviešu, gan 

http://www.kuldiga.lv/
http://www.pavilosta.lv/lv/get/nid/2131
http://www.pavilosta.lv/lv/get/nid/2131
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ārzemju autoru darbus.

Pasākuma laikā žūrijas pārstāves noteiks, kuri ak-
tieri, režisori un iestudējumi saņems Ventspils no-

vada pašvaldības Kultūras nodaļas balvas “Sapņu 
laiva 2017”. Balvu pasniegšana paredzēta 25. no-
vembrī, kad Ancē notiks amatierteātru pasākums 
“Bez maskām”.

Lubānas zēni atkal dziedās kā Aiviekstes 
lakstīgalas

Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā 
29. aprīlī notiks Jānim Zāberam veltītais zēnu vokā-
listu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2017”.

Konkursanti savu māku rādīs, izpildot divas dzies-
mas: vienai jābūt latviešu tautasdziesmai bez pava-
dījuma, otrai – latviešu autora vai jaunrades dzies-
mai ar vai bez pavadījuma.

Pēc konkursa – vīru kora “Ķekava” koncerts un kon-
kursa laureātu apbalvošana Meirānu tautas namā.

Pirmo reizi – Pirts rallijs Daugavpils novadā! Pirmo reizi Daugavpils novadā 29. aprīlī visus inte-
resentus aicina “Pirts rallijs 2017” – jautras sacen-
sības starp komandām, apmeklējot un izmēģinot 
visdažādākās pirtis: saunas, melnās pirtis un slapjās 
pirtis visā novada teritorijā. Tā būs savdabīga atvēr-
to durvju diena, kuras laikā apmeklētāji varēs ne 
tikai bez maksas izmēģināt 15 Daugavpils novada 
tūrisma jomas uzņēmēju piedāvātās pirtis, bet arī 
piedalīties balsošanā par labāko pirti un sacensties 
komandu konkurencē par lielisku balvu – apmak-
sātu atpūtu ar savu komandu pirtī, kas pasākuma 
noslēgumā būs ieguvusi nomināciju “Labākā pirts 
Daugavpils novadā 2017”.

Vairāk informācijas šeit: https://www.daugavpilsno-
vads.lv/pirts-rallijs-daugavpils-novada-29-aprili/.

https://www.daugavpilsnovads.lv/pirts-rallijs-daugavpils-novada-29-aprili/
https://www.daugavpilsnovads.lv/pirts-rallijs-daugavpils-novada-29-aprili/
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Rīgas velosvētki un “Sporto Rīga” 
brīvdabas treniņu sezonas atklāšana

Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi 1. maijā tiek aici-
nāti aktīvi un enerģiski pavadīt brīvdienu, dodoties 
kopīgā velobraucienā pa Rīgu un kopā ar “Sporto 

Rīga” profesionālajiem treneriem atklājot brīvda-
bas sportošanas sezonu. Pasākuma noslēgumā da-
lībniekus priecēs Dj Toms Grēviņš un grupas “Otra 
puse” koncerts.

Velobrauciens sāksies pie “Arēnas Rīga” un noslēg-
sies Lucavsalā. Tā maršruts – aptuveni 12 km garš 
un būs pa spēkam ikvienam velobraucējam. Savu-
kārt “Sporto Rīga” treneri vadīs kopīgu “atsildīša-
nās” treniņu un izlozēs abonementus uz sporta zāli 
“People Fitness”. Ap plkst. 14.30 uz skatuves kāps 
mūziķis Normunds Pauniņš, kurš kopā ar grupu 
“Otra puse” un Antru Stafecku sniegs iedvesmojo-
šu koncertu.

Vairāk informācijas Facebook lapā: https://www.
facebook.com/events/1947648925261409.

Preiļos – velokross “Preiļupes līkloči”

1. maijā Preiļos norisināsies tradicionālās riteņ-
braukšanas sacensības “Preiļupes līkloči”. Tās sāk-
sies plkst. 12 pie Preiļu pilsētas parka estrādes 
(bērnu sacensības – plkst. 11.30).

Nolikums pieejams: www.preili.lv.

“top!” ielu stafetes Smiltenē

1. maijs Smiltenē tradicionāli tiks aizvadīts spor-
tiskā un priecīgā gaisotnē, jo “top!” ielu stafetes ik 
gadu pulcē vairākus simtus sportotgribētāju – ne 
tikai bērnus un jauniešus, bet arī pieaugušos no 
Smiltenes novada, Vidzemes reģiona un pat kai-
miņvalsts Igaunijas.

Pasākuma dalībniekus gaida sportiski emocionāla 
atmosfēra, azartisks skrējiens un, protams, garšīgas 
balvas. Šāgada pasākuma īpašā viešņa – pasaules 
vicečempione un Eiropas čempione tāllēkšanā Ine-
ta Radeviča. Pasākuma laikā būs iespējams vērot 
džudo kluba “Dinamo Lat” paraugdemonstrēju-
mus.

https://www.facebook.com/events/1947648925261409
https://www.facebook.com/events/1947648925261409
http://www.preili.lv
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Galvaspilsēta aicina uz valsts svētku 
koncertu “Simtgades ritmos”

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 
27. gadadienas svētku pasākumu programmas 
viens no vērienīgākajiem pasākumiem Rīgā būs 
koncerts “Simtgades ritmos”, kas notiks 4. maijā 
Rīgas Kongresu namā. Tajā piedalīsies mūziķi no 
Rīgas, Pori, Varšavas, Viļņas, Tallinas, kā arī dziedā-
tāja Kristīne Prauliņa un vokālā grupa “Framest”. 
Koncerts būs īpašs, jo kopīgi muzicēs spožākie ska-
tuves talanti no Rīgas sadraudzības pilsētām. Šie 
viesmākslinieki pārstāvēs valstis, kuras, tāpat kā Latvija, gatavojas un svin savas valsts simtgadi.

Orientēšanās spēles “Liepājas pēdas Latvijā”

4. maijā Liepājā jau sesto reizi notiks orientēša-
nās spēles komandām “Liepājas pēdas Latvijā”. 
Tās arī šogad vadīs atraktīvais Renārs Zeltiņš. Spēļu 
atklāšana – plkst. 13 pie Liepājas pilsētas domes, 
savukārt finišs būs Liepājas Olimpiskajā centrā no 
plkst. 17, kur spēļu noslēgumā uzstāsies grupa 
“Gain Fast” un ielu vingrotāji ar īpašu šovu.

Plašāka informācija – pašvaldības mājaslapā www.
liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība, Liepājas pēdas Latvijā 
2017.

Svētku koncerts Ventspilī

4. maijā plkst. 16 Ventspilī, teātra namā “Jūras vār-
ti”, notiks Latvijas Republikas neatkarības atjauno-
šanas dienai veltīts svētku koncerts. Tajā ikvienam 
zināmu un cienītu latviešu komponistu mūziku at-
skaņos “Ventspils bigbends” Renāra Lāča vadībā, 
kā arī solisti – Igo, Ieva Kerēvica un Andris Ērglis.

http://www.liepaja.lv
http://www.liepaja.lv
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Mazsalacas novada svētki no 4. līdz 
7. maijam

Mazsalacas novada svētkos tiks atvērtas vairākas 
izstādes, notiks pavasara gadatirgus, deju kopu 

koncerti un vakara noslēgumā koncerts – balle ar 
kopā “Rumbas kvartetu”. Svētku noslēdzošajā die-
nā ikviens aicināts uz pārgājienu “Solis blakus da-
bas takai”, kā arī vokālās grupas “Ēra” un kora “Sa-
laca” koncertu pie Skaņākalna klints.
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Valmieras pusē tuvojas velo–kino festivāls 
“Kino Pedālis”

No 5. līdz 7. maijam velo- un kinomīļi aicināti uz 
Valmieru, kur jau otro gadu norisināsies kino–velo 
festivāls “Kino Pedālis”. Festivāla unikālais formāts 
ir kino baudīšana īpaši iekārtotos improvizētos ki-
noteātros Valmierā un tuvākajā apkārtnē – Kocēnu 
un Burtnieku novadā. Dalībnieki uz kinoteātriem 
aicināti doties ar velosipēdiem, lai izbaudītu riteņ-
braukšanu neparastā duetā ar filmu baudīšanu.

Šāgada pasākuma krustmāte ir režisore Laila Pakal-

niņa. Ar viņas filmu “Pa Rubika ceļu” piektdienas, 
5. maija, vakarā Vecpuiša parkā tiks atklāta kino 
nakts piecos īpaši iekārtotos kinoteātros, piedāvā-
jot daudzveidīgu filmu programmu. Filmu maratons 
turpināsies arī sestdien, 6. maijā, kad apmeklētā-
jiem būs atvērti jau septiņi kinoteātri, kas ļaus skatīt 
gan pašmāju, gan ārzemju filmas, kuras caurvij velo 
tēma. Pēcpusdienā paredzēts leģendārais bērnu DIP 
DAP brauciens un vakara koncerts ar grupām “Regī-
na” un “Rīgas modes”. 7. maijā ar kopīgu braucienu 
Valmieras centrā tiks dots starts interaktīvai spēlei, 
piedzīvojumu velobraucienam pa Valmieras un ap-
kārtējo novadu skaistākajām vietām trīs maršrutos: 
“Ģimeņu pedālis” (10 km), “Puspedālis” (20 km) 
un “Dižpedālis” (45 km). Maršrutu virziens šogad 
ir noslēpumu miglā tītais Zilaiskalns. Plkst. 16 – no-
slēgums un apbalvošana, jo visi festivāla dalībnieki 
piedalīsies izlozē, kur līdztekus lielākām un mazā-
kām balviņām būs iespējams laimēt velosipēdu.

Plašāka informācija un filmu sadalījums pa kinote-
ātriem pieejams “Kino Pedāļa” mājaslapā: www.
kinopedalis.lv.

Konkurss bērnudārzniekiem “Esi drošs 
kopā ar Skudru Moniku!”

Apdrošināšanas sabiedrība “Balta” (PZU grupa) ai-
cina ikvienu Latvijas pirmsskolas izglītības iestādi 
piedalīties radošo darbu konkursā “Esi drošs kopā 
ar Skudru Moniku!”, lai atgādinātu par drošības no-
zīmi ikdienā.

Lai piedalītos konkursā, nosacījumi ir pavisam vien-
kārši: pirmsskolas izglītības iestādes aicinātas kopā ar 
audzēkņiem līdz 12. maijam iesniegt zīmējumus, ko-

lāžas, aplikācijas vai jebkādā citā taus-
tāmā formātā attēlot, ko nozīmē dro-
ša ikdiena mājās un/vai ārpus tām. 
No visiem konkursa dalībniekiem tiks 
izlozētas piecas pirmsskolas izglītības 
iestādes, uz kurām Skudra Monika 
dosies ciemos, lai kopā ar bērniem 
iedvesmojošā gaisotnē pārrunātu un 
atgādinātu par drošību ikdienā.

Papildu informācija par konkursu un noteikumiem 
pieejama “Baltas” mājaslapā: www.balta.lv.

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

Ziņas sagatavojuši Armands Šterns, Gita Šēfere-Šteinberga, Zane Bulmeistare, Agate Roga, Dana 
Vecmane, Kristīne Duļbinska, Marita Kurčanova, Marlena Zvaigzne, Renāte Čačka, Rolands 

Gradkovskis, Indra Vilde, Leonīds Valdonis, Marita Mūze, Evita Enģele, Antra Lācberga, Anete Gluha, 
Liena Kreišmane, Renāte Franke un Ventspils pilsētas domes Pilsētas mārketinga nodaļa

Apkopojusi Gunta Klismeta
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