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LPS Domes sēdē apstiprina lēmumu par 
pašvaldību nodokļu ieņēmumiem valsts 
kopējos nodokļu ieņēmumos

26. aprīlī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Valdes sēde un Domes ārkārtas sēde. Abās 
tika spriests par valdības ieplānoto nodokļu refor-
mu.

LPS Domes sēdē, kura šoreiz notika gleznainajā 
Melngalvju namā, piedalījās arī Ministru prezidents 
Māris Kučinskis un finanšu ministre Dana Reiz

niece-Ozola. M. Kučinskis savā 
uzrunā uzsvēra pašvaldību lielo 
ieguldījumu nodokļu reformas 
izstrādē, savukārt D. Reizniece-
Ozola iepazīstināja ar plānotās 
reformas galvenajiem aspektiem 
un paredzamajiem rezultātiem.

Uzklausot galvenos argumentus, 
LPS Dome pieņēma jaunu lē-
mumu “Par pašvaldību nodokļu 
ieņēmumiem valsts kopējos no-
dokļu ieņēmumos”.

Ar LPS Domes lēmumu iespē-
jams iepazīties LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/
zinas/lps/3613-lps-domes-sede-

apstiprina-lemumu-par-pasvaldibu-nodoklu-iene-
mumiem-valsts-kopejos-nodoklu-ienemumos. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

AKTUALITĀTES

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3613-lps-domes-sede-apstiprina-lemumu-par-pasvaldibu-nodoklu-ienemumiem-valsts-kopejos-nodoklu-ienemumos
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3613-lps-domes-sede-apstiprina-lemumu-par-pasvaldibu-nodoklu-ienemumiem-valsts-kopejos-nodoklu-ienemumos
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3613-lps-domes-sede-apstiprina-lemumu-par-pasvaldibu-nodoklu-ienemumiem-valsts-kopejos-nodoklu-ienemumos
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3613-lps-domes-sede-apstiprina-lemumu-par-pasvaldibu-nodoklu-ienemumiem-valsts-kopejos-nodoklu-ienemumos


2

Paplašinātā LPS Būvniecības 
apakškomitejas sēde

26. aprīlī notika LPS Būvniecības apakškomitejas 
sēde, kurā tika runāts par grozījumiem Būvniecī-
bas likumā, par dažiem grozījumiem pat paātrinātā 
kārtā.

Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka ir atbalstāmi 
grozījumi paātrinātā kārtā, savukārt nevienojās par 
grozījumiem likumā, kas definē būvvalžu atbildību. 
Dalībnieki uzskatīja, ka šos grozījumus nedrīkst iz-
skatīt paātrināti un iespējamie riski jāizvērtē atkār-
totā sanāksmē Ekonomikas ministrijā.

Sēdes videoieraksts un izskatītā prezentācija pie-
ejamā LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/

tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3623-paplasi-
nata-lps-buvniecibas-apakskomitejas-sede. 

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Noslēgusies konference par Norvēģijas 
finanšu instrumenta ieguldījumu Latvijas 
reģionu attīstības veicināšanā

26. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija (VARAM) organizēja Norvēģijas 

finanšu instrumenta (NFI) programmas noslē-
guma konferenci. Pasākumā tika atzīmēts nor-
vēģu sniegtais atbalsts institucionālās sadar-
bības veicināšanai starp Latvijas un Norvēģijas 
valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām  
iestādēm.

Foto: VARAM
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Konferenci atklāja VARAM valsts sekretārs Rinalds 
Muciņš. Pasākuma atklāšanas daļā piedalījās arī 
Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, LPS un 
Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu aso-
ciācijas (KS) pārstāvji. LPS pārstāvēja LPS padom-
niece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža un ve-
cākais padomnieks Māris Pūķis. 

Konferences atklāšana tika organizēta kā diskusija, 
kurā katram tās dalībniekam bija jāatbild uz būtisku 
un skaidrojošu jautājumu. LPS padomniecei L. Pu-
džai tika uzdots jautājums: kāpēc un kādās jomās 
pašvaldībām šī programma ir bijusi īpaši būtiska, 
kādi ir galvenie Latvijas pašvaldību ieguvumi?

“Programmas pamatvērtība ir ietverta LPS īste-
notā projekta nosaukumā: pašvaldību lietpratīga 
pārvaldība. Programmā īstenotais projekts deva 
jaunas zināšanas un rosināja pašvaldības domāt, 
kā prasmīgāk konkurēt un kā prasmīgāk sadarbo-
ties, kā radīt jaunas idejas un kā jaunās idejas īste-
not. Mūsu pieeja bija vērsta uz dažādības attīstīša-
nu, palīdzot katrai pašvaldībai meklēt individuālus 
risinājumus. 

Projekta darbības virzienus noteica mūsu biedri. 
Ņemot vērā to, ka reģionālās attīstības un terito-
riālās attīstības plānošanas jautājumi tika risināti 
VARAM īstenotajos projektos, LPS projektā tika dis-
kutēts par finanšu vadības, izglītības, sociālās palī-
dzības, veselības veicināšanas, ceļu un mājokļu po-
litikas jautājumiem. Iesaistīto pašvaldību ieguvums 
ir pašu izstrādāti pakalpojumu uzlabojumu plāni 
šajās nozarēs, kuri tagad tiek īstenoti.

Projektā ir izveidota salīdzināmo datu datubāze, lai 
pašvaldības, analizējot datus, uzlabotu savu prak-
tisko darbību. 

Savukārt līdzdalība pašvaldību sadarbības tīklos 
veicina aktīvāku attieksmi pret valstī un pašvaldībā 

notiekošo, dod iespēju mācīties no citu pašvaldību 
kļūdām un izmantot citu pašvaldību sasniegumus 
un labo praksi. 

Esam gandarīti par Latvijas pašvaldību lielo intere-
si izmantot sadarbības tīklus kā pieredzes un zinā-
šanu apmaiņas platformu arī pēc projekta beigām 
(tagad pieteikušās 79 pašvaldības, projektā bija 
44). Tas apliecina, ka šī darba metode – mācīties 
salīdzinot –, ko esam pārņēmuši no norvēģu kolē-
ģiem, veiksmīgi darbojas arī Latvijā,” skaidroja LPS 
padomniece.

Konferencē donorvalsts partneri (KS un Oplannes 
reģionālās pašvaldības pārstāvji no Norvēģijas), kā 
arī programmas projektu īstenotāji (VARAM, LPS 
un Dabas aizsardzības pārvalde) dalījās ar labās 
prakses piemēriem. Klātesošie tika iepazīstināti ar 
svarīgākajiem projektu ieguvumiem un būtiskajiem 
atslēgvārdiem: sadarbība, komunikācija, jaunrade 
un drosme. Par katru projektu tika demonstrēts 
neliels viena novada videosižets, kas atainoja pro-
jekta aktivitāšu, novada, pašvaldības un cilvēku 
mijiedarbību.

M. Pūķis klātesošajiem pastāstīja par lietpratīgu 
pārvaldību un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzla-
bošanu. Vecākā padomnieka prezentācija apskatā-
ma 1. pielikumā.

Konferences diskusijās īpaši tika uzsvērts, ka šī 
programma un starptautiskā sadarbība ar Norvēģi-
ju ir devušas stimulu jaunai daudzlīmeņu pārvaldī-
bas un teritoriālās plānošanas pieejai.

Pasākumā ikviens tika iedrošināts sekot savām ide-
jām un jauniem izaicinājumiem apkārtnes, novada 
un valsts attīstībai.

Papildu informācija VARAM vietnē: http://www.va-
ram.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24204.

Ģerboņu svētkos pasniegti jaunie ģerboņi

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 27. aprīlī Rīgas 
pilī svinīgā ceremonijā desmit pašvaldībām pasnie-
dza Valsts heraldikas komisijas apstiprinātos un 
Valsts prezidenta parakstītos ģerboņus.

Valsts heraldikas komisija ir apstiprinājusi jaunos 
identitātes simbolus Apes un Varakļānu novadam, 

līdz ar to noslēdzies svarīgs posms valsts heraldikas 
izveidē: tagad oficiāli apstiprināti ģerboņi visiem 
110 Latvijas novadiem. Tāpat apstiprināti un svinīgi 
pasniegti ģerboņi Ances, Daugmales, Puzes, Us
mas, Vārves, Ziru un Zlēku pagastam.

Plašāka informācija un fotogrāfijas: http://www.
president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_
id=24924.

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24204
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24204
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_id=24924
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_id=24924
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=605&art_id=24924
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p1.pdf
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Latgales kongresa simtgadei veltītā forumā 
uzsver vajadzību stiprināt valsts ilgtspēju

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 28. aprīlī notika 
Latgales kongresa simtgadei veltīts forums “Ilgt-
spējas faktori un dabas vērtību saglabāšana Latvi-
jas nākamajos simts gados”. Tas tika rīkots Latgales 
kongresa vēsturiskajā laikā, īstenojot Latvijas Vides 
aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvi-
jas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Lat-

vijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti.

No LPS šajā kongresā piedalījās arī priekšsēdis An
dris Jaunsleinis.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
pasvaldibas/3624-latgales-kongresa-simtgadei-
veltita-foruma-dalibnieki-uzsvera-valsts-ilgtspejas-
stiprinasanas-nepieciesamibu un http://www.rta.
lv/aktualitates/940.

Satiksmes ministrijas un LPS ikgadējās 
sarunas

28. aprīlī notika Satiksmes ministrijas (SM) un LPS 
kārtējās sarunas. Lai tās noritētu pēc iespējas sek-
mīgāk, pirms tām notika trīs darba grupas sēdes.

Sadaļā Autoceļi puses vienojās: lai atjaunotu valsts 
vietējos autoceļus, ik gadu jāpalielina Valsts auto-
ceļu fonda finansējums. Mērķis ir katru gadu palie-
lināt Valsts autoceļu fonda finansējumu un pakāpe-
niski sasniegt 80% no bāzes finansējuma. Lai likvi-
dētu paredzēto finansējuma deficītu, programmas 
realizācijai jāparedz ilgtermiņa valsts aizņēmums, 
piemēram, no investīciju fondiem.

Tāpat SM un LPS vienojās, ka nākamgad paredza-
mais papildus piešķirtais finansējums no ieņēmu-
miem par akcīzes nodokli 25,6 miljonu eiro apmērā 
virzāms grants seguma autoceļu sakārtošanai. Pre-
tēji Finanšu ministrijas uzstādījumam, abas puses 
uzskata, ka gaidāmais finanšu pieaugums iekļau-
jams Valsts autoceļu fonda budžeta bāzē.

Vēl puses vienojās, ka jāgroza likums “Par autoce-
ļiem”, no likuma 12. panta ceturtās daļas izslēdzot 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3624-latgales-kongresa-simtgadei-veltita-foruma-dalibnieki-uzsvera-valsts-ilgtspejas-stiprinasanas-nepieciesamibu
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http://www.rta.lv/aktualitates/940
http://www.rta.lv/aktualitates/940
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vārdus “ja gadskārtējā valsts budžeta likumā nav no-
teikts citādi”. Valsts budžeta programmai “Valsts au-
toceļu fonds” piešķirto finansējumu no valsts budže-
ta dotācijas no vispārīgajiem ieņēmumiem palielina 
šādā apmērā, līdz tiek sasniegts likuma “Par auto-
ceļiem” 12. panta ceturtajā daļā noteiktais apmērs:

1) no 2018. gada par summu, kas nav mazāka par 
starpību starp valsts budžeta faktiskajiem ieņēmu-
miem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem 
un gadskārtējā valsts budžeta likumā plānotajiem 
ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas pro-
duktiem, ja faktiskie ieņēmumi attiecīgajā gadā 
pārsniedz plānotos ieņēmumus, par bāzes gadu 
pieņemot pēdējo gadu, par kuru zināmi akcīzes no-
dokļa par naftas produktiem faktiskie ieņēmumi;

2) papildus šī likuma pārejas noteikumu 21. pun-
kta 1. apakšpunktā minētajam no 2020. gada par 
vismaz 5% gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gadā 
valsts budžeta programmai “Valsts autoceļu fonds” 
novirzīto valsts budžeta finansējumu, ja nominālā 
iekšzemes kopprodukta prognoze attiecīgajam ga-
dam pieaug vismaz par 5%.

Sadaļā Sabiedriskais transports puses vienojās:

- sabiedriskā transporta ikgadējais bāzes finansē-
jums pārvadājumu dotācijām nav pietiekams un 
ir jāpārskata dotāciju bāzes noteikšanas principi 
un kārtība;

- jārisina finansējuma jautājums 6 miljonu eiro 
(ieskaitot dzelzceļu) zaudējumu segšanai par 
2016. gadu;

- 2017. gadam kompensācijām sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu sniedzējiem un republikas 
pilsētu pašvaldībām prognozētie zaudējumi pār-
sniedz 13 miljonus eiro (ieskaitot dzelzceļu) un 
iespējami vēl papildu izdevumi, ja tiks palielinā-
ta degvielas akcīzes nodokļa likme un pārvadā-
jumiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem 
tiks piemērots PVN.

LPS un SM vienojās par grozījumu atbalstīšanu 
Autopārvadājumu likumā tikai autoostu jomā. Sa-
vukārt par likumprojekta sadaļu, kas regulē takso-
metru jomu un pasažieru komercpārvadājumus ar 
vieglajiem automobiļiem, kā arī taksometru pakal-
pojumu organizāciju, balstoties uz dalītās ekono-
mikas principiem, viedokļi atšķīrās, tādēļ puses vie-
nojās organizēt atsevišķu sanāksmi, kurā piedalītos 
SM, LPS, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un Rīgas 
domes pārstāvji.

Sarunu apraksts un videoieraksts pieejams LPS in-
terneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-vi-
deoarhivs/videoarhivs/3625-lps-un-satiksmes-mi-
nistrijas-ikgadejas-sarunas.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Aicinām noskatīties videoierakstu 
no semināra par 3. jūnija pašvaldību 
vēlēšanām

2. maijā LPS notika seminārs, kurā Centrālās vēlē-
šanu komisijas (CVK) pārstāvji pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisijām sniedza detalizētu informāciju 
par 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rīkošanu, balsu 

skaitīšanu, vēlēšanu datu apkopošanu un paziņo-
šanu. Seminārā tika sniegta plaša informācija arī 
par programmas “Balsis PV 2017” vēlēšanu admi-
nistrēšanas sadaļu.

Seminārā piedalījās: CVK priekšsēdētājs Arnis Cim
dars, priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Kamradzis, 
sekretārs Ritvars Eglājs, SIA “SOAAR” projektu va-
dītājs Renārs Kadžulis.

Semināra videoieraksts un prezentācijas pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
des-videoarhivs/videoarhivs/3628-tiessaistes-se-
minars-republikas-pilsetu-un-novadu-velesanu-ko-
misijam-par-3-junija-pasvaldibu-velesanu-rikosa-
nu. 

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3625-lps-un-satiksmes-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3625-lps-un-satiksmes-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3625-lps-un-satiksmes-ministrijas-ikgadejas-sarunas
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LPS un Veselības ministrijas ikgadējās 
sarunas

3. maijā notika LPS un Veselības ministrijas (VM) 
ikgadējās sarunas. Veselības ministre Anda Čakša 
sarunu sākumā iepazīstināja ar piedāvāto veselības 
aprūpes sistēmas reformas plānu.

Aktīvākās diskusijas izvērtās par jomām, kuras VM 
vēlētos nodot pašvaldību pārziņā: atbalsts ģimenes 
ārstu praksēm, veselības aprūpe mājās, aprūpes 
gultas, HOSPISE tipa pakalpojumu attīstīšana. Mi-
nistrijas pārstāvji atzina, ka, turpinot izstrādāt re-
formas plānu, jau veiktas izmaiņas sākotnējā piedā-
vājumā, tomēr pašvaldību pārstāvji bija piesardzīgi, 
vērtējot papildu funkciju nodošanu pašvaldībām. 

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/

lps/3621-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veseli-
bas-ministrijas-ikgadejas-sarunas un http://www.
vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5428_
parruna_aktualos_jautajumus_veselibas_nozare.

Diskutē par jaunām metodēm darbā ar 
jaunatni pašvaldībās

3. maijā jaunatnes lietu speciālisti pulcējās uz kon-
ferenci “Jaunas metodes darbā ar jaunatni paš-
valdībās”, kuru organizēja Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra Eiropas Jaunatnes nedēļā 

2017. Konferencē piedalījās Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvji, eksperti no Austrijas, Somijas, 
Lietuvas, Latvijas un pašvaldību pārstāvji.

Plašāka informācija LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3634-diskute-par-
jaunam-metodem-darba-ar-jaunatni-pasvaldibas.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3621-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3621-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3621-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5428_parruna_aktualos_jautajumus_veselibas_nozare
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5428_parruna_aktualos_jautajumus_veselibas_nozare
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5428_parruna_aktualos_jautajumus_veselibas_nozare
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3634-diskute-par-jaunam-metodem-darba-ar-jaunatni-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3634-diskute-par-jaunam-metodem-darba-ar-jaunatni-pasvaldibas
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3634-diskute-par-jaunam-metodem-darba-ar-jaunatni-pasvaldibas
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LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde un 
projekta “CITYnvest” seminārs “Inovatīvie 
finanšu mehānismi energoefektivitātes 
projektiem Latvijā”

Seminārs notiks 10. maijā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē. Seminārs no-
tiks latviešu un angļu valodā.

Sēde ietilpst projektā “CITYnvest”.

Ņemot vērā ēku energoefektivitātes svarīgumu Lat-
vijā, šis jautājums detalizēti jau skatīts LPS Tehnisko 
problēmu komitejas sēdēs. Patlaban Latvijā ir pa-
radoksāla situācija: ar valstij piederošās attīstības 
finanšu institūcijas “ALTUM” starpniecību ir pie-
ejams ES fondu atbalsts, taču reālā ēku siltināšana 

notiek lēni. Seminārā “Inovatīvie finanšu mehānis-
mi energoefektivitātes projektiem Latvijā” ēku sil-
tināšanas jautājumi tiks skatīti plašākā kontekstā, 
analizējot Latvijas situāciju kopumā, Liepājas un 
Salaspils labās prakses piemērus, kā arī ārvalstu 
pieredzi. Semināra gaitā gūtie secinājumi un ietei-
kumi papildinās projekta “CITYnvest” rekomendā-
cijas ES politikas veidotājiem.

Jaunākā semināra dienaskārtība atrodama šeit: 
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3629-tehnisko-proble-
mu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars.

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

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības 
Valdes sēde

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
Valdes sēde notiks 10. maijā plkst. 14.30 Jūrmalā, 
Jaundubultos, Abavas ielā 12, sanāksmju zālē.

Darba kārtība:

1. Par LPPA gada sapulci (laiks, vieta, tēma) un 
Valdes vēlēšanām.

2. Aktualitātes un informācija:

2.1. LPS un VARAM jūnijā. Piekrastes apsaim-
niekošanas un finansēšanas jautājums. Par 
VARAM vēlmi autotransporta pārvietoša-
nās un stāvēšanas kontroli Baltijas jūras un 
Rīgas līča krasta kāpu aizsargjoslā nodot 
pašvaldību pārraudzībā

 M. Dadzis, LPPA priekšsēdis

2.2. Par piekrastei aktuālo jautājumu virzību: 
SAM 5.5.1. projektu iesniegšanas un izska-
tīšanas indikatīvie termiņi

 M. Dadzis, LPPA priekšsēdis

 G. Lukstiņa, LPPA sekretāre

2.3. Grozījumi Zemes pārvaldības likumā: 
priekšlikums pludmales, kuras atrodas na-
cionālo parku ainavu zonā, nodot pašvaldī-
bu valdījumā (attiecas uz Jūrmalu, Enguri, 
Dundagu) un izsludināto likuma grozījumu 
uz piekrasti attiecināmo pantu precizētā re-
dakcija

 G. Lukstiņa, LPPA sekretāre

 E. Kāpostiņš, VARAM

2.4. Par piesārņojuma un atkritumu kartēšanu 
piekrastē 2017. gada vasarā un par zila
jiem karogiem

 J. Ulme, “Zemes draugi” (saskaņošana)

2.5. Par roņu aizsardzības plāna izstrādi un 
biotopu kartēšanu piekrastē

 S. Bērziņa, LPS padomniece vides jautājumos

2.6. Par jauniem projektiem piekrastē, kuros 
tiks iesaistītas pašvaldības: par kampaņas 
projektu “Saglabāsim Latvijas kāpas 2017” 
(J. Matulis) un iespējamo LPPA līdzdalību; 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-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/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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par “Lauku ceļotāja” kājāmgājēju maršruta 
projektu gar piekrasti un pašvaldību līdzda-
lību

 G. Lukstiņa, LPPA sekretāre

3. Citi jautājumi

Gunta Lukstiņa, 
LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

Videokonference par universālo IT 
platformu visiem nekustamā īpašuma 
nozares dalībniekiem

Videokonference notiks 11. maijā plkst. 10, un tai 
būs iespējams sekot līdzi LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides tēma: universāla IT platforma Rention 

visiem nekustamā īpašuma nozares dalībniekiem – 
maksājumu un dokumentu aprites sistēma, integ-
rācija ar esošiem risinājumiem, datu apmaiņa ar 
lielākajām kredītinformācijas datubāzēm utt.

Plašāk par piedāvājumu 2. pielikumā.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Videokonference par interneta mājaslapu 
pieejamību un vieglo valodu pašvaldību 
vietnēs

Videokonference notiks 11. maijā plkst. 13, un to 
būs iespējams vērot LPS interneta vietnē: http://
www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz tiesraide@lps.lv.

Videokonferencē tiks skatīts jautājums par MK 
noteikumu nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā” prasību – sadaļu “Viegli la-
sīt”. Kā pareizi interpretēt šo noteikumu punktu, kā 
pareizāk sagatavot tekstus vieglā valodā, praktiski 
piemēri – biežākās kļūdas un veiksmes stāsti.

Videokonferencē piedalīsies apvienības “Apeirons” 
pārstāvji.

Sanāksmē varēs piedalīties arī klātienē. Pieteikša-
nās: jana.bunkus@lps.lv. 

Jana Bunkus, 
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme maijā

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

Jaunākā sanāksmes dienaskārtība pieejama LPS 
interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/

lps/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-
projekta-citynvest-seminars.

Pieteikšanās sanāksmei noslēgusies. Atteikt dalību 
var līdz 9. maijam!

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3629-tehnisko-problemu-komitejas-sede-un-projekta-citynvest-seminars
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p2.pdf
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LPS un Tieslietu ministrijas ikgadējās sarunas

Sarunas notiks 13. maijā plkst. 11–13 Tieslietu mi-
nistrijas telpās Brīvības bulvārī 36, 250. kabinetā.

Sarunās piedalīsies LPS priekšsēdis Andris Jaunslei
nis un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Plašāk par sarunu tēmām lasiet LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-
pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ik-
gadejas-sarunas.

Kristīne Kinča,
LPS padomniece juridiskajos 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. 

Divu dienu semināra dienaskārtība pieejama 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3567-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-spe-
cialistu-seminars-bauska.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

VUGD 17. maijā aicina uz atvērto durvju 
dienu

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un uguns-
dzēsības Latvijā 152. gadadienu, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests (VUGD) jau sesto gadu 
pēc kārtas 17. maijā rīkos atvērto durvju dienu vi-

sās VUGD daļās un posteņos, kā arī Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības koledžas Praktisko mācību 
nodaļā.

Atvērto durvju dienā 17. maijā no plkst. 10 līdz 19 
VUGD aicina ikvienu interesentu nākt ciemos pie 
ugunsdzēsējiem un glābējiem visā Latvijā! Šajā 
dienā mazos un lielos apmeklētājus iepazīstinās 
ar ugunsdzēsēju un glābēju ikdienu, izrādīs uguns-
dzēsēju depo un parādīs VUGD tehniku, kā arī ļaus 
izmēģināt un pielaikot ugunsdzēsēju aizsargtērpu, 
sniegs atbildes uz visiem interesējošajiem jautāju-
miem, atgādinās par drošību un pastāstīs par ie-
spējām nākotnē kļūt par ugunsdzēsēju un glābēju.

Jau šobrīd ļoti daudz izglītības iestāžu ir pieteiku-
šas apmeklējumus, tāpēc aicinām interesentus 
savlaicīgi pieteikties, sazinoties ar VUGD daļu un 
posteņu kontaktpersonām (saraksts pieejams šeit: 
http://vugd.gov.lv/files/textdoc/ADD_kontaktper-
sonas.pdf).

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3632-latvijas-pasvaldibu-savienibas-un-tieslietu-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-bauska
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-bauska
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3567-lps-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialistu-seminars-bauska
http://vugd.gov.lv/files/textdoc/ADD_kontaktpersonas.pdf
http://vugd.gov.lv/files/textdoc/ADD_kontaktpersonas.pdf
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Aptauja par iespējām uzlabot sadarbību 
starp uzņēmējiem un politiķiem Latvijā

Pētījumu Latvijā organizē Biznesa augstskola “Turī-
ba”, Lietuvā – Viļņas Universitāte, Igaunijā – Igauni-
jas Biznesa skola un Zviedrijā – Upsalas Universitā-
te. Pētījuma rezultāti ļaus analizēt, kā uzņēmēji un 
politiķi dažādās valstīs vērtē savas spējas izveidot 
uzticēšanās pilnas attiecības un kādi faktori ietek-
mē abu pušu sadarbību.

Aptaujas dati ir anonīmi un tiks izmantoti tikai ap-
kopotā veidā zinātniskiem mērķiem un publikāci-
jām, kā arī sadarbības veicināšanai starp uzņēmē-
jiem un politiķiem.

Ikviens respondents, kurš pieteiksies, norādot ap-
taujā savu e-pastu, saņems šī nozīmīgā un plašā 
pētījuma kopsavilkumu.

Vairāk informācijas par pētījumu “Mijiedarbība un 
sadarbība starp uzņēmējiem un politiķiem” var sa-
ņemt no Biznesa augstskolas “Turība” Komunikā-
cijas fakultātes dekāna profesora Andra Pētersona 
(andris.petersons@turiba.lv) vai Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras konsultantes Rūtas 
Grikmanes (pr@chamber.lv).

Aptaujas anketu atradīsiet šeit: https://batis.
turiba.lv/Interpetijums/Interpetijums_170425.
dll?nr=77&val=lv&valsts=lv.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina 
pieteikties diasporas jauniešu vasaras 
nometnei

LVA rīkoto nometņu mērķis ir veicināt latviešu va-
lodas apguvi un pilnveidi, kā arī stiprināt latvisko 
identitāti un piederību etniskajai dzimtenei.

Diasporas jauniešu nometne notiks no 7. līdz 
12. augustam Amatas novada “Laimes ligzdā”. 

Dalība nometnē ir bez maksas.

Aicināti ārpus Latvijas dzīvojošie jaunieši vecumā 
no 15 līdz 18 gadiem. Lai pieteiktos nometnē, nav 
obligāta prasība, lai jaunietis apmeklē diasporas 
nedēļas nogales latviešu skolu.

Plašāka informācija: http://www.valoda.lv/aici-
nam-pieteikties-lva-rikotajai-diasporas-jauniesu-
vasaras-nometnei/.

5.–12. klašu dabaszinātņu skolotājus 
aicina pieteikties starptautiskam 
eTwinning semināram Jūrmalā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Ei-
ropas skolu sadarbības tīklā eTwinning izsludina 
pieteikšanos dalībai starptautiskā kontaktu veido-
šanas seminārā “eTwinning projekti dabaszinātņu 
priekšmetos”. Seminārs notiks no 15. līdz 18. jū
nijam Jūrmalā. Pieteikšanās termiņš – 21. maijs 

(plkst. 24), aizpildot tiešsaistes anketu http://bit.
ly/anketa_science. Semināra darba valoda – angļu.

Seminārs palīdzēs dabaszinātņu skolotājiem da-
žādot mācību metodes, kā arī sadarbībā ar skolo-
tājiem no dažādām Eiropas valstīm savā mācību 
priekšmetā īstenot eTwinning skolu sadarbības 
projektus, tādējādi mācību stundas padarot intere-
santas un radošas.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

mailto:andris.petersons@turiba.lv
mailto:pr@chamber.lv
https://batis.turiba.lv/Interpetijums/Interpetijums_170425.dll?nr=77&val=lv&valsts=lv
https://batis.turiba.lv/Interpetijums/Interpetijums_170425.dll?nr=77&val=lv&valsts=lv
https://batis.turiba.lv/Interpetijums/Interpetijums_170425.dll?nr=77&val=lv&valsts=lv
http://www.valoda.lv/aicinam-pieteikties-lva-rikotajai-diasporas-jauniesu-vasaras-nometnei/
http://www.valoda.lv/aicinam-pieteikties-lva-rikotajai-diasporas-jauniesu-vasaras-nometnei/
http://www.valoda.lv/aicinam-pieteikties-lva-rikotajai-diasporas-jauniesu-vasaras-nometnei/
http://bit.ly/anketa_science
http://bit.ly/anketa_science
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p3.pdf
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Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas neizbē-
gamības nodrošināšanu apbūves tiesības gadīju-
mā, 4. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Par pašvaldību profe-
sionālās izglītības iestāžu finansēšanas principiem”, 
5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par valsts sta-
tistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības jomā”, 6. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Notei-
kumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatperso-
nu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sis-
tēmu un citu valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu (darbinieku) atlīdzības uzskaites sistēmu”, 

7. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra 
noteikumos nr. 1065 “Noteikumi par aizdevumiem 
sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās dar-
bības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai””, 
8. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2016. gada 17. maija noteikumos nr. 299 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba 
tirgū” īstenošanas noteikumi””, 9. pielikums.

VSS-454 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

VSS-470 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6.specifiskā 
atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monito-
ringa sistēmu” 8.3.6.2.pasākuma “Izglītības kvalitā-
tes monitoringa sistēma” īstenošanas noteikumi”

VSS-447 – Informatīvais ziņojums “Par projekta 
“Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un 
savstarpēja mācīšanās” īstenošanu Eiropas Savie-
nības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pil-
sonība 2014–2020” sadaļas “Dotācijas nacionālo 
romu platformu atbalstam” ietvaros”

VSS-476 – Noteikumu projekts “Noteikumi par so-
ciālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”

VSS-473 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr.50 
“Vietvārdu informācijas noteikumi””

VSS-475 – Noteikumu projekts “Būvju klasifikācijas 
noteikumi”

VSS-455 – Noteikumu projekts “Dabas lieguma 
“Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”

VSS-457 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažā-
da veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrā-
di un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu 
pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi””

VSS-458 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
zemes dzīlēm”” 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424382
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424403
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424353
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424410
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424406
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424408
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424408
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424383
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424385
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424386
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40424386
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_16_p9.pdf
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Latvijas simtgade – atklāta!

Latvijas valsts simtgades atklāšanā 4. maijā satikās 
cilvēku rokas un gara spēks: unikālā akcijā “Apskauj 
Latviju” ap Latvijas robežu tika stādīti ozoli, Latvijā 
un pasaulē tika klāti balti galdauti un tika godināti 
drosmīgie valstsvīri, kas pirms simts gadiem apvie-
noja Latvijas tautu ceļā uz neatkarīgu valsti.

Simtgades atklāšana 4. maijā rīta agrumā sākās Lat-
vijas ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu galē-
jos punktos Ipiķos, Demenē, Nīcā un Pasienā, un 
dienas gaitā Latvija piepildījās ar daudzveidīgiem 
un krāšņiem notikumiem. Iekšlietu ministrijas ro-
sinātās akcijas “Apskauj Latviju” gaitā visas dienas 
garumā ar pasākumiem un plašu cilvēku iesaisti 45 
Latvijas pierobežas novados un pilsētās tika iestā-
dīti 100 ozoli ar īpašu simtgades norādi, simboliski 
iezīmējot Latvijas robežlīniju un Latvijas vienotību, 
ko ieguvām, pateicoties pirms simts gadiem noti-
kušajam Latgales kongresam un tā lēmumam.

Dienu iepriekš Preiļos norisinājās nesen izdotās 
fotogrāmatas “Latgalietis XXI gadsimtā” prezen-
tācija. Grāmata godina Latgales kongresa simtgadi, 
un tās tapšanā nozīmīgs ir idejas autora Igora Pliča 
personīgais ieguldījums.

Foto: Ilmārs Znotiņš,  
KM Latvijas valsts simtgades birojs

Svētku pasākumi vairāku dienu garumā risinājās 
Rēzeknē, kur plaši tika atzīmēta vēsturiskā Latga-
les kongresa simtgade. Viens no saviļņojošākajiem 
brīžiem bija pieminekļa “Latgales kongresam 100” 
atklāšana. Mākslinieks Visvaldis Asaris veidojis pie-
minekli no trim Latvijas laukakmeņiem, kas simbo-
lizē vēsturiskos Kurzemes, Vidzemes un Latgales 
novadus. Kā latviskās identitātes simbols tos apjož 
bronzas tautiskā josta. Pieminekļa centrā no akme-
ņiem veidojas Latvijas kontūra, kas izvirzīta uz aug-
šu, akcentējot, ka tikai kopā šīs trīs vienības veido 
Latvijas valsti. Centriskais starojums iezīmē Latga-
les zvaigzni, kuras stari pāriet riņķveida granīta pa-
kāpienos, vēstot par laiku un vēsturiskajiem proce-
siem pirms Latgales kongresa. Granītā kalti stari ar 
pilsētu un apdzīvotu vietu nosaukumiem laukuma 
segumā rāda virzienus, no kurienes kongresā iera-
dās delegāti. Tādējādi atainota dažādu ģeogrāfisko 
vietu un cilvēku vēsturiskā apvienošanās kopīgas 
idejas vārdā par vienotu Latvijas valsti.

Savukārt 6. maijā Daugavpilī – Vienības namā un 
Daugavpils Teātrī, kā arī vairākās pilsētas vēsturis-
kā centra kafejnīcās – notika Tautu forums, uz kuru 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS
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pulcējās 14 dažādu tautību pārstāvji no 19 Latvijas 
pašvaldībām, kopumā vairāk nekā 100 mazākum-
tautību nevalstisko organizāciju aktīvistu. Šāds Tau-

tu forums risinājās jau piekto reizi un šoreiz notika 
Latgales kongresa simtgades un ceturtā Pasaules 
latgaliešu saieta ietvarā.

Atklāts Rēzeknes novada VPVKAC

2. maijā tika atklāts Rēzeknes novada valsts un 
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC) ar klientu apkalpošanas vietām Dricānu, 
Maltas, Kaunatas pagastā un Nautrēnu pagasta Ro-

govkā.

VARAM valsts budžeta dotācija šim mērķim ir 
19 200 eiro. 2017. gadā VARAM piešķīris valsts bu-
džeta dotāciju 182 794 eiro apmērā 13 novadu no-
zīmes VPVKAC izveidei un darbības nodrošināšanai.

Rīgā iedarbināta interaktīvā strūklaka

3. maijā Kronvalda parkā pie Kongresu nama tika 
iedarbināta interaktīvā strūklaka, kas ir kompāni-
jas “Connection Codes” dāvinājums pašvaldībai. 
Strūkl akas interaktīvais stends ļauj ūdens kustību 
iedarbināt ar rokas mājienu. Šī iekārta, kas ļauj 
ikvienam garāmgājējam kļūt par strūklakas “diri-
ģentu”, tika uzstādīta jau pērn un guva ievērojamu 
rīdzinieku un pilsētas viesu uzmanību. Rīgā sāku-
šas darboties arī visas pārējās strūklakas. Pavisam 
galvaspilsētā ir 11 strūklaku.

Foto: Renārs Koris
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Atkal durvis ver Ēveles tautasnams

4. maijā pēc gana vērienīgas rekonstrukcijas durvis 
vēra Ēveles tautasnams Burtnieku novada Ēveles 
pagastā. Par godu šim notikumam un arī Brīvības 
svētkiem tika rīkotas kārtīgas svinības ar dziesmām, 
dejām un vakarēšanu pie lielā saimes galda.

Ēveles tautasnama rekonstrukcija sākās pagājušā 
gada vasarā. Nu nams ir pilnībā pārbūvēts un no 
iepriekšējās ēkas saglabātas tikai sienas (vēsturis-
kais mūris) un skursteņi. Viss pārējais tapis no jau-
na. Ēveles tautasnamā ir divas zāles: lielajā ir 90 
skatītāju vietas, bet mazā zāle paredzēta mazāka 
formāta pasākumiem – pulciņiem, dažādām rado-
šām darbnīcām utt. Mazo zāli no lielās var atdalīt ar 
bīdāmajām durvīm, tādējādi padarot tautas namu 

funkcionālu. Ēveles tautasnamam izbūvēta arī āra 
terase sētas pusē ar skatu uz nupat izrakto ainavis-
ko dīķi un Ēveles pļavām.

Reņģu svētkos Nīcā top jauna filma par 
Jūrmalciemu

Jūrmalciema interešu kopas “Kalvas” 29. aprīlī sarī-
kotie Reņģu svētki bija jauka kopāsanākšana, kurā 
netrūka ne dažādu sacensību un balvu, ne grupas 
“Laima” muzikantu un “zivju dziesmu”. Ar zvejnie-
ku ikdienu senatnē iepazīstināja ekspozīcijas “Jūr-
malnieku senatne” vadītāja Gita Vanaga, bet par 
šodienas darbu Jūrmalciema kūpinātavā pastāstīja 
Arnis Ķergalvis.

Apmeklētājiem bija iespēja noskatīties kinoope-
ratora Ivara Selecka Jūrmalciemā agrāk uzņemtās 
dokumentālās filmas “Sāļā dzīve” un “Krasts” un 
arī satikties ar pašu filmu veidotāju un tapt iemū-
žinātiem jaunā lentē. Latvijā populārais kinomeis-

tars savā uzrunā veltīja Jūrmalciemam cildinošus 
vārdus par tā stiprajiem cilvēkiem un īpašo ciema 
auru, kas vilina šeit atgriezties.

Burtnieka ezerā makšķerniekiem jauni 
noteikumi

29. aprīlī stājušies spēkā Burtnieku novada paš-
valdības saistošie noteikumi, kas nosaka jaunu 
kārtību, kā tiks organizēta licencētā makšķerēšana 

Burtnieka ezerā. Ar tiem Burtnieku novada pašval-
dība vēlas pasargāt ļoti nelabvēlīgā situācijā esošās 
plēsīgās zivis (zandartus, līdakas), tāpēc makšķer-
niekus sagaida stingrāki ierobežojumi. Galvenās 
izmaiņas noteikumos: samazināts paturamā loma 
skaits, sezonas krasta bezmaksas licenču īpašnieki 
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lomā nevarēs paturēt plēsīgās zivis, mainīti licenču 
veidi un to cena, kā arī paredzēti ierobežojumi vel-
cēšanai no laivas u.c.

Lai ilgtermiņā palielinātu plēsīgo zivju populāciju 
un to izmēru, pašvaldībā tika nolemts, ka jāsama-
zina arī makšķernieku spiediens uz ezeru, un tika 
veidoti jauni noteikumi par licencēto makšķerēša-

nu Burtnieka ezerā. Pašvaldībā atzīst, ka turpmāk 
ezers būs vilinošāks sportiskā azarta makšķernie-
kiem.

Ar saistošajiem noteikumiem par licencēto mak-
šķerēšanu Burtnieka ezerā var iepazīties Burtnieku 
novada pašvaldības mājaslapas www.burtniekuno-
vads.lv sadaļā “Burtnieka ezers”.

Lielais dzejas slams Liepājā

12. maija vakarā Liepājā, Vecajā Ostmalā 54, norisi-
nāsies sevi jau pierādījušais pasākums “Lielais dze-
jas slams”. Tas ir gan jauno, gan jau pieredzējušo 
dzejnieku radošs konkurss, kurā iespējams pierādīt 
savas prasmes un sacensties ar citiem dzejniekiem.

Pasākums norisināsies festivālā “Boltik baik 2017” 
kā viens no kultūras vakara pasākumiem. “Boltik 
baik 2017” ir ērmriteņu veidošanas festivāls, kurā 
tiek sniegta iespēja no veciem sadzīves priekšme-
tiem un velosipēdu detaļām izveidot unikālu, pat 
netradicionālu ērmriteni, satikt cilvēkus ar zaļu dzī-
vošanas veidu un izbaudīt dažādus kultūras pasā-
kumus. Šogad festivāls svin piecu gadu jubileju, tā-
dēļ organizatori parūpējušies, lai ikkatrs liepājnieks 
un pilsētas viesis tajā atrastu kaut ko tieši sev.

Plašāku informāciju varat meklēt Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/boltikbaik/.

Liepājas vasaras sezonas atklāšana ar nu 
jau 8. Tvīda retro velobraucienu

13. maijā Liepājā notiks vasaras sezonas atklāšanas 
svētki. Šajā dienā durvis vērs vairāk nekā 40 Liepā-
jas vietas, sniedzot iespēju ikvienam liepājniekam 
un ciemiņam ielūkoties Liepājas izklaides, tūrisma 
un ražošanas uzņēmumu ikdienas darbā un iepazīt 
nezināmo.

Pasākums tiks atklāts plkst. 18 pie koncertzāles 
“Lielais dzintars”, bet diena noslēgsies ar koncer-
tiem pludmalē, restorānos, kafejnīcās un citās pil-
sētas atpūtas un izklaides vietās. Pie koncertzāles 

starts tiks dots arī tradicionālajam, nu jau 8. Tvīda 
retro velobraucienam. Tas pulcēs velomīļotājus, 

http://www.burtniekunovads.lv
http://www.burtniekunovads.lv
https://www.facebook.com/boltikbaik/
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kas tērpušies tradicionālā 30. gadu stila apģērbā, 
lai kopīgi dotos izbraucienā pa pilsētu.

Plašāk: http://liepajaskalendars.lv/events/
event/20383/98034 un www.liepaja.travel.

Pasākums ģimenēm “Meža ABC” Padures 
pagastā

13. maijā Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņ-
ķukrogā” (12 km no Kuldīgas Ventspils virzienā) 

vairāk nekā 50 meža nozares uzņēmumi un orga-
nizācijas aicina visus interesentus, jo īpaši ģimenes 
un meža īpašniekus, uz meža nozares lielāko Meža 
dienu pasākumu Kurzemē – “Meža ABC” un Latvi-
jas atklāto čempionātu koku gāzējiem, kā arī Latvi-
jas medību suņu parādi.

Apmeklētājus gaidīs aizraujošās Aivara Bergmaņa 
meža spēles, pastaiga pa koku galotnēm kopā ar 
kokkopjiem, tikšanās ar meža nozares profesionā-
ļiem, meža dārgumu meklēšana, fantastiski izstrā-
dājumi no meža materiāliem, sēņošana pavasarī, 
baskāju taka, meža tehnikas paraugdemonstrēju-
mi, meža teātris, māksla mežā, zaļais tirdziņš un at-
pūta pie ugunskura. Vairāk informācijas šeit: www.
mezakonsultants.lv.

Ķekavā pirmo reizi “Sudrabgārņa kauss” 
un jauniešu festivāls “Ūdensmalas 
atvēršanas svētki”

13. maijā pirmo reizi Ķekavā, atpūtas vietā pie 
Daugavas, Ķekaviņas upes ietekā (pie īpašuma 
“Ūdensrozes”), no visas Latvijas pulcēsies jaunieši, 
lai piedalītos meistarsacīkstēs smaiļošanā un ka-
noe airēšanā 200 m distancē “Sudrabgārņa kauss” 
un festivālā “Ūdensmalas atvēršanas svētki”. Sa-
censībās varēs sastapt Latvijas Olimpiešu kluba 
pārstāvjus un Eiropas Fair Play kustības dalībnie-
kus. Jaunieši varēs izmēģināt spēkus stāvairēšanā 
ar sup dēli.

Svētku izklaidējošajā daļā biedrības “Lūzum-
punkts”, “Slackline” un “Pulse effect” aicinās pie-
dzīvot dažādus līdzsvara akrobātikas izaicinājumus, 
augstās virves un kopradīt ritma skaņdarbus. Ķeka-
vas novada jauniešu ritma skaņdarba pirmatskaņo-
jumu klausītāji varēs dzirdēt īpašajā festivāla kon-
certā plkst. 16.30. Radošās darbnīcas interesentus 
gaidīs visas dienas garumā, piedāvājot jauniešiem 
muzikālas aktivitātes, sportiskus pārbaudījumus un 
aizraujošus akrobātikas paraugdemonstrējumus.

http://liepajaskalendars.lv/events/event/20383/98034
http://liepajaskalendars.lv/events/event/20383/98034
http://www.liepaja.travel
http://www.mezakonsultants.lv
http://www.mezakonsultants.lv
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Latvijas Stādu dienas Jelgavā

13. un 14. maijā, kā katru pavasari, Jelgavā pulcē-
sies labākie dārznieki, lai Jelgavas pils parkā pieda-
lītos Stādu dienās. Tās vienviet pulcēs vairāk nekā 
240 stādu audzētājus, dažādu sēklu, dārza tehnikas, 
darbarīku, apģērba un citu dārza preču tirgotājus.

Latvijas stādu audzētāji, kolekcionāri un dārza in-
ventāra tirgotāji Stādu dienās pārdod Latvijā au-
dzētu stādāmo materiālu, dekoratīvus elementus 
dārzam, augsnes bagātinātājus, dārza inventāru, kā 
arī sniedz profesionālas konsultācijas, bet vietējie 
mākslinieki rūpējas par patīkamu svētku gaisotni.

Vasaras tūrisma un velosezonas atklāšana 
Ventspilī

14. maijā Ventspils Piedzīvojumu parkā notiks 
Ventspils vasaras tūrisma un velosezonas atklāšanas 

pasākums, ko tradicionāli ievadīs velobrauciens pa 
pilsētas ielām, kura motīvs šogad ir “Ieripo vasarā!”.

Velobrauciens notiks divās trasēs – garajā trasē 
(8,6 km) un mazajā trasē bērniem (2,1 km).
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Ziņas sagatavojuši Linda Pastare, Laura Jansone, Lita Kokale, Arita Rudzīte, Gunita Šime, Edīte Stērste, 
Sintija Pusaudze, Sigita Vaivade, Marlena Zvaigzne un Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību daļa

Apkopojusi Gunta Klismeta

11. amatnieku spiets Ancē

14. maijā Ventspils novada Ances kultūras namā 
notiks 11. amatnieku spiets “Radi, dari, rādi”. 
Pirmajā gadā, kad notika šāds pasākums, kopā 
sanāca rokdarbnieki no Ances un kaimiņu pagas-
tiem, bet katru gadu dalībnieku loks paplašinās. 
Šoreiz viesos tiek gaidīti rokdarbnieki un mājra-
žotāji no Tārgales un Puzes, Dundagas, Tiņģeres, 

Spāres, Brocēniem un Ventspils. Ar savām pras-
mēm, protams, dižosies Ances saimnieces un  
saimnieki.

Kā jau tas ierasts, arī šoreiz pasākuma programmā 
iekļauti muzikāli priekšnesumi. Uzstāsies Dundagas 
pils vokālais ansamblis un pils aktieri. Amatnieku 
spietu tradicionāli organizē rokdarbnieku kopa 
“Paukers” un tās vadītāja Līga Grīnberga.

Iznācis LPS žurnāls “LOGS” nr. 4

Iznācis LPS žurnāla “LOGS” 2017. gada ceturtais 
numurs. Tajā apkopoti aprīlī veiktie darbi un dar-
biņi.

4. numurā lasiet:

• par aprīli Latvijas un pasaules vēsturē;

• aprīļa aktualitātes Latvijas Pašvaldību savienībā, 
LPS padomnieku komentāri par nozīmīgāko viņu 
pārraugāmajās jomās aprīlī un informācija no LPS 
pārstāvniecības Briselē;

• ieskats Izpilddirektoru asociācijas izbraukuma sa-
nāksmē Jelgavā;

• Latvijas simtgadi gaidot, pašvaldību simtgades 
koordinatoru tikšanās ar Valsts prezidentu, Valsts 
simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu 
vadītājas Jolantes Borītes stāstījums par simtgades 
programmu un pašvaldību iesaisti tajā un LPS Meža 
dienu veikums projektā “Pašvaldību labie darbi 
parkos Latvijas simtgadei”;

• turpinot sēriju par Latvijas gada simboliem, šo-
reiz informācija par Gada ģeovietu – Dzerkaļu kal-
nu Latgalē, Rāznas nacionālajā parkā;

• žurnāla “LOGS” apsveikums valsts augstāko ap-
balvojumu saņēmējiem, Eiropas jauno profesionā-
ļu meistarības konkursa “EuroSkills 2016” izcilnie-
kiem, starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu 
uzvarētājiem, labākajiem kultūrizglītības audzēk-
ņiem un pedagogiem, konkursu “Gada bibliotekārs 
2016” un “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” 
uzvarētājiem un “Laukiem būt!” finālistiem;
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• Ģerboņu svētki Rīgas pilī, kas noslēdz svarīgu pos-
mu Latvijas heraldikā, jo tagad oficiāli apstiprināti 
ģerboņi ir visiem 110 Latvijas novadiem;

• turpinot žurnāla tradīciju – joku lapa.

Žurnāls LPS mājaslapā: šeit; lasīšana tiešsaistē: šeit.

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

http://www.lps.lv/uploads/magazine_module/Logs_3.2017_XmNrGOo3iH.pdf
https://indd.adobe.com/view/b2d4456b-b265-40b0-b4c1-c487e1823611
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