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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēdē VARAM iepazīstina ar 
pārskatu par šajā gadā plānotajiem 
darbiem reģionālajā attīstībā

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas sēdi 14. februārī 
ievadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) pārskats par 2017. gadā plā-
notajiem darbiem reģionālās attīstības jomā.

Ziņotāju – VARAM Reģionālās politikas departa-
menta direktoru Raivi Bremšmitu – papildināja 
viņa kolēģes, Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāja 
Dzintra Muzikante un Telpiskās plānošanas depar-
tamenta direktore Ingūna Urtāne. Zinot, cik daudz 
dažādu neatrisinātu problēmu bija, ir un būs paš-
valdību un ministrijas starpā, noklausītais pārskats 
gan drīzāk tika pieņemts zināšanai, jo jaunu infor-
māciju tas sniedza maz, varbūt tāpēc neradīja pa-
matu kaismīgām diskusijām.
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LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos 
Ivita Peipiņa ziņoja par piedāvātajiem tematiem 
2017. gada sarunām ar VARAM, bet padomniece 
lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe – par 
sarunu tematiem ar Zemkopības ministriju (ZM). 
Pagaidām atklāts paliek jautājums, cik lietderīgs 
bija 2016. gada eksperiments – rīkot trīspusējas 
sarunas ar abām ministrijām. Komitejas priekšsē-
dētājs LPS priekšsēža vietnieks no novadu pašvaldī-
bām Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Ka-
minskis atzina, ka trīspusējo sarunu organizēšana 
tomēr bija visai sarežģīta un to turpināt būtu vērts 
tikai tad, ja visu trīs pušu iesaiste palīdzētu vieglāk 
rast risinājumu.

Šīs un citu sēžu prezentācijas meklējiet http://
www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komi-
teju-dokumenti/.

Lūgums pašvaldībām – divu nedēļu laikā iesūtīt sa-
vus priekšlikumus sarunu tematiem ar VARAM un 
ZM, lai tos varētu precizēt un saskaņot ar ministri-
jām. Visi sarunu jautājumi tiks apstiprināti komite-
jas marta sēdē. Ar sarunu tematiem varat iepazī-
ties minētajā saitē.

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/videoarhivs/3519-lps-regionalas-attis-
tibas-un-sadarbibas-komitejas-sede.

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēdē uzklausa Valsts kontroles 
veiktās lietderības revīzijas galvenos 
secinājumus

Attēlā: LPS Veselības un sociālo jautājumu komite-
jas priekšsēdētājs Aivars Lācarus un LPS padomnie-
ce Ilze Rudzīte

14. februārī notika LPS Veselības un sociālo jautā-
jumu komitejas sēde, kurā kā pirmais tika skatīts 
jautājums par Valsts kontroles (VK) veikto lietderī-
bas revīziju “Vai valsts pacientiem spēj nodrošināt 
efektīvu ambulatoro veselības aprūpi?” un ietei-
kumiem šajā sakarā.

Ar šo jautājumu iepazīstināja VK Trešā revīzijas de-
partamenta direktore Inga Vārava, Trešā revīzijas 
departamenta Otrā sektora vadītāja Agnese Jaun-
zeme un revīzijas grupa: vecākā valsts revidente 

Sandra Batalova, valsts revidente juriste Linda San-
dere.

Noklausoties speciālistu stāstīto, komiteja nolēma 
pieņemt zināšanai VK sniegto informāciju par revīzi-
jā konstatēto. Ņemot vērā, ka VK revīzijā konstatēts, 
ka netiek pildīts Sabiedriskā transporta pakalpoju-
mu likums, kas nosaka, ka maršrutu tīklu veido, lai 
apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabied-
riskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu 
maršrutu tīklā iespēju apmeklēt izglītības iestādes, 
ārstniecības iestādes, darba vietas, valsts un paš-
valdību institūcijas to normālajā (vispārpieņemtajā) 
darba laikā, iekļaut jautājumu par maršruta tīkla at-
bilstību pakalpojumu pieejamībai ikgadējās sarunās 
ar Satiksmes ministriju un Veselības ministriju.

Kā otrais tika skatīts jautājums par informācijas 
apmaiņas tehniskajiem risinājumiem bērnu tie-
sību aizsardzībā. Par šo jautājumu klāstīja LPS pa-
domnieks Guntars Krasovskis, Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra Administratīvo pārkāpumu uz-
skaites nodaļas vadītāja Margita Kukjāne, Nozares 
politikas departamenta Plānošanas nodaļas vecākā 
referente Valija Kalvāne, Valsts policijas Galvenās 
kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kon-
troles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja ve-
cākā inspektore Vineta Pavlovska. Ņemot vērā dzir-
dēto, komiteja nolēma pieņemt sniegto informāci-
ju zināšanai, kā arī sagatavot vēstuli iesaistītajām 
institūcijām par identificētajām problēmām Ne-
pilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā.

Vēl komitejas dalībnieki tika iepazīstināti ar sa-
līdzināmo datu datubāzē BLIS ievietoto jaunāko 

http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
http://www.lps.lv/lv/pasvaldibu-darbiniekiem/lps-komiteju-dokumenti/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3519-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3519-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3519-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
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informāciju, šoreiz – par audžuģimeņu pārklā-
jumu Latvijā. Aicinām jūs apmeklēt šo datu-
bāzi internetā: https://blis.lps.lv/lv/struk-
tureti-dati?view=data&file_id=114&sheet_
id=129&start=0.

Sēdes videoieraksts un prezentācijas pieejamas 

LPS internet vietnē: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/videoarhivs/3525-lps-veselibas-un-so-
cialo-jautajumu-komitejas-sede-uzklausa-valsts-
kontroles-veiktas-revizijas-secinajumus.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS ar darba devējiem pārrunā jaunās 
nodokļu politikas tapšanu

LPS vadība un padomnieki 14. februārī viesojās 
Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK), lai ie-
pazītos ar uzņēmēju priekšlikumiem jaunajai vidēja 
termiņa nodokļu politikai.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone pauda, 
ka šie priekšlikumi ir vērtējami tikai kompleksi un 
atsevišķu piedāvājumu vai nodokļu izraušana no 
konteksta nedos vajadzīgo rezultātu. Turklāt viens 
no svarīgākajiem principiem ir stabilitāte un pro-
gnozējamība.

LDDK vīzija ir izveidot tādu nodokļu politiku, kas pa-
līdzētu veicināt uzņēmējdarbību un līdz ar to vidē-
jais labklājības līmenis pietuvotos Eiropas Savienī-
bas vidējam līmenim. Nodokļu politika, kas ir viens 
no valsts izaugsmes priekšnoteikumiem, var kalpot 
par pamatu ekonomikas attīstībai, jo, izveidojot to 
konkurētspējīgu reģionā, var piesaistīt investīcijas 
un palielināt eksporta apjomu.

Stratēģiskais mērķis ir palielināt tādu uzņēmumu 
skaitu un apgrozījumu, kas fokusējas uz eksportu, 
augstu produktivitāti un spēj nodrošināt vidējo 
atalgojuma līmeni virs 1000 eiro mēnesī neto. Ko-
pumā tas palīdzēs celt nodokļu ieņēmumus, jo būs 
vairāk nodokļu maksātāju, esošie uzņēmumi palie-
linās pelnītspēju un biznesa apjomu un pieaugs go-
dīgo nodokļu maksātāju motivācija.

Savukārt LPS pārstāvji norādīja: lai varētu izvērtēt 
LDDK priekšlikumu ietekmi uz dažādiem nodokļu 
maksātāju veidiem, kā arī uz valsts un pašvaldību 
budžetiem, ir vajadzīga papildu informācija (pie-
mēram, LDDK priekšlikumos bija uzsvērta iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes samazinājuma 
nepieciešamība, bet netika runāts par izmaiņām 
ar IIN neapliekamajā minimumā) un LDDK priekšli-
kumu finansiālās ietekmes modelējumi gan pa da-
žādām nodokļu maksātāju grupām, gan valsts un 
pašvaldību budžetiem. Puses vienojās, ka pēc LDDK 
veikto modelējumu un ietekmes aprēķinu saņem-
šanas puses turpinās sarunas.

https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=114&sheet_id=129&start=0
https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=114&sheet_id=129&start=0
https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=114&sheet_id=129&start=0
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3525-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-uzklausa-valsts-kontroles-veiktas-revizijas-secinajumus
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3525-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-uzklausa-valsts-kontroles-veiktas-revizijas-secinajumus
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3525-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-uzklausa-valsts-kontroles-veiktas-revizijas-secinajumus
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3525-lps-veselibas-un-socialo-jautajumu-komitejas-sede-uzklausa-valsts-kontroles-veiktas-revizijas-secinajumus
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Videokonference–seminārs “Pašvaldību 
loma un iespējas Latvijas valsts simtgades 
svinībās”

15. februārī LPS notika videokonference, kurā Kul-
tūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja 
pārstāji informēja un ar pašvaldību pārstāvjiem 

apspriedās par Latvijas valsts simtgades nacionālās 
programmas ietvaru un pašvaldību iesaistes iespē-
jām.

Video un prezentācijas: http://www.lps.lv/lv/se-
minari-un-video/videoarhivs/3524-videokonferen-
ce-seminars-pasvaldibu-loma-un-iespejas-latvijas-
valsts-simtgades-svinibas.

Par jaunatnes jautājumiem informē LPS 
Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu 
apakškomitejas sēdē

16. februārī LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes jau-
tājumu apakškomitejas sēdi varēja vērot tiešraidē 
LPS mājaslapā, un tā tika veltīta jaunatnes jomas 
jautājumiem.

Projekta brivpratigie.lv vadītājs Ints Teterovskis 
iepazīstināja ar mājaslapas www.brivpratigie.lv 
iespējām brīvprātīgā darba veicināšanai, uzsverot 
brīvprātīgo skaita palielināšanos Latvijā. I. Tete-
rovskis aicināja pašvaldības iesaistīties platformas 
veidošanā, kura apvieno gan brīvprātīgā darba vei-
cējus, gan brīvprātīgā darba organizatorus visos 
Latvijas reģionos, nodrošinot iespēju pieteikties un 
koordinēt brīvprātīgā darba veikšanu visos reģio-
nos. Savukārt Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības 
integrācijas pārvaldes brīvprātīgā darba koordina-
tore Sņežana Zinovjeva informēja par brīvprātīgā 

darba koordinēšanu Jelgavā, kā arī uzsvēra brīvprā-
tīgo vienotās sistēmas izveides svarīgumu.

Par Jaunatnes politikas valsts programmu informēja 
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu 
un attīstības departamenta vecākais referents Edgars 
Lākutis, kurš norādīja uz pieņemtajiem grozījumiem 
Jaunatnes likumā, izvirzītajām prioritātēm 2017. ga-
dam, valsts programmā pieejamo finansējumu, at-
balstītajiem projektiem un citām aktualitātēm. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja 
Rasa Lazdiņa informēja par aktualitātēm un diviem 
jauniem projektu veidiem, kas palielinājuši pro-
grammā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” pieejamo 
finansējumu, kā arī uzsvēra, ka nākamais projektu 
iesniegšanas termiņš ir 26. aprīlis.

Zane Začeva,
LPS jaunatnes lietu speciāliste

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3524-videokonference-seminars-pasvaldibu-loma-un-iespejas-latvijas-valsts-simtgades-svinibas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3524-videokonference-seminars-pasvaldibu-loma-un-iespejas-latvijas-valsts-simtgades-svinibas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3524-videokonference-seminars-pasvaldibu-loma-un-iespejas-latvijas-valsts-simtgades-svinibas
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3524-videokonference-seminars-pasvaldibu-loma-un-iespejas-latvijas-valsts-simtgades-svinibas
http://www.brivpratigie.lv
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Vidzemes forums “Viedā ekonomika: 
zinātne, tehnoloģijas un inovācijas”

16. februārī Vidzemes Augstskolā norisinājās fo-
rums “Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un 
inovācijas”, kurā piedalījās ar LPS vecākais padom-

nieks Māris Pūķis. Foruma mērķis: analizēt Vid-
zemes reģiona ekonomisko situāciju mūsdienu, kā 
arī tuvākas un tālākas nākotnes kontekstā.

Foruma videoieraksts atrodams šeit: www.youtube.
com/watch?v=Yy7LfvdVUeI&feature=youtu.be.

Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Monitoringa komiteja

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis 16. februārī 
piedalījās Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Monitoringa komitejas sēdē, kurā tika iz-
skatīti cilvēktiesību jautājumi vietējā un reģionālā 
līmenī, migrācijas jautājumi, kā arī vietējās demo-
krātijas monitoringa rezultāti Somijā, Islandē, Igau-
nijā un Maltā. Rudenī tiks veikta arī vietējās demo-
krātijas izpēte Latvijā.

Delegāti tika informēti, ka kongresa darba grupa 
turpina izstrādāt rokasgrāmatu cilvēktiesību jautā-
jumu risināšanā vietējā līmenī.

Attēlā: LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ar Baltijas 
valstu delegātiem

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēde

Sēde notiks 22. februārī plkst. 13 Rīgā, M. Pils 
ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Darba kārtība:

1. Par dabasgāzes tirgus liberalizācijas jautāju-
miem:

1.1. Jaunie Dabasgāzes piegādes un lietošanas 
noteikumi, norēķini ar mājsaimju lietotājiem 

un siltumapgādes uzņēmumiem (uzaicināts: 
AS “Latvijas gāze” Juridiskā departamenta 
vadītāja vietnieks M. Onževs).

1.2. Par risinājumiem dabasgāzes un siltumtarifu 
regulēšanā pēc dabasgāzes tirgus liberalizāci-
jas (uzaicināts: Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas padomes loceklis G. Ābele).

2. Par energoefektivitātes pasākumiem dzīvoja-
mās mājās:

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://www.youtube.com/watch?v=Yy7LfvdVUeI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yy7LfvdVUeI&feature=youtu.be
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2.1. Par energoefektivitātes pasākuma 4.2.1.1. 
“Veicināt energoefektivitātes paaugstinā-
šanu dzīvojamās ēkās” ieviešanas gaitu un 
grozījumiem normatīvajos aktos (uzaicināts: 
“Altum” Energoefektivitātes programmu de-
partamenta vadītājs I. Salmiņš).

2.2. Ēku saglabāšanas un energoefektivitātes bi-
roja piedāvājums ēku renovācijai ESCO for-
mā, piesaistot ERAB finansējumu (uzaicināts: 

ESEB pārstāvis K. Zvaigznītis).

3. Par sarunu tēmām ar Satiksmes, Ekonomi-
kas, Aizsardzības un Iekšlietu ministriju (ziņo: 
LPS padomnieks A. Salmiņš).

Komitejas sēdes norisi būs iespējams vērot tiešrai-
dē LPS mājaslapā: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/tiesraide/. Tiešraides laikā jautājumus 
varēs uzdot, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@
lps.lv.

Diskusija par izmaiņām Publisko 
iepirkumu likumā

Diskusija notiks 23. februārī plkst. 10–12.30 LPS 
ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāvā.

Skatāmie jautājumi:

1. Iepirkumu plānošana, iepirkumu plāns, tā 
publicēšana.

2. Robežvērtības iepirkumu norises plānošanai.

3. Iepirkumu komisija, kompetence, interešu 
konflikti un atbildība.

4. Tirgus priekšizpētes un tirgus izpētes (cenu 
aptaujas).

5. Izņēmumi, nacionālie izņēmumi zem ES sliek-
šņiem.

6. Pasūtītāju savstarpēji iepirkuma līgumi (in 
house).

7. Iepirkumu procedūras, 9. panta un 10. panta 
iepirkumi.

Videokonferenci varēs skatīties LPS interneta 
vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
tiesraide/. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jau-
tājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@
lps.lv.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Videokonference par infografiku veidošanu

Videokonference notiks 2. martā plkst. 11–13 LPS 
ēkā Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē. Lek-
tors: Māris Grīnvalds, infografiku dizainers.

Videokonferenci varēs skatīties LPS interneta viet-
nē: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/ties-
raide/. Praktiskajā diskusijā varēs piedalīties arī 

klātienē. Lūgums iepriekš pieteikties.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv. Jautāju-
mus var arī iepriekš sūtīt uz e-pasta adresi: jana.
bunkus@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
mailto:jana.bunkus@lps.lv
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Ielūgums uz diskusiju “Attīstības izglītība 
sabiedrības attīstībai”

2. martā Kuldīgas Mākslas namā (1905. gada ielā 6 
Kuldīgā) LPS sadarbībā ar Kuldīgas novada domi 
un biedrību “Zaļā brīvība” aicina uz diskusiju par 
attīstības izglītības nozīmi mūsu sabiedrības attīs-
tībā un labklājībā “Attīstības izglītība sabiedrības 
attīstībai”. Mūsu pašvaldības, iedzīvotāji un skolas 
saskaras ar izaicinājumu piemēroties 21. gadsimta 
globālajām pārmaiņām. Pašvaldības arvien aktīvāk 
piedalās attīstības sadarbības un izglītības aktivi-
tātēs, vairākas skolas iesaistījušās Valsts izglītības 
satura centra vadītajā projektā par kompetenču 
pieejā balstīta mācību satura izstrādi. Pašvaldībām 
ir iespēja mācīties no labajiem piemēriem, izman-
tojot dažādus finansējuma avotus attīstības izglītī-
bas veicināšanai. Par to, kāpēc patlaban attīstības 
izglītība ir aktualitāte, kādi finanšu līdzekļi pieejami 
pašvaldību projektiem pieredzes apmaiņai un sko-
lotāju tālākizglītībai, stāstīsim un diskutēsim semi-
nārā.

Aicinām pievienoties diskusijai pašvaldību, izglī-
tības nozares, nevalstisko organizāciju pārstāv-
jus un vietējos aktīvistus, piesakoties dalībai līdz 
28. februārim LPS mājaslapā, kur atradīsiet arī dis-
kusijas darba kārtību!

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 3. martā plkst. 10 Madonā, Raiņa 
ielā 12, kultūras namā.

Dienas kārtība:

09.30–10.00 Dalībnieku reģistrācija 

10.00–10.20 Madonas novada domes priekšsēdē-
tāja Andreja Ceļapītera uzruna un iz-
pilddirektora Āra Vilšķērsta prezen-
tācija par novadu

10.20–10.40 LPIA valdes informācija, LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš

 Atkritumu apsaimniekošana

10.40–11.10 Normatīvo aktu izmaiņas. Jaunumi 
un prioritātes, VARAM Vides aiz-
sardzības departamenta direktore 
Rudīte Vesere un LPS padomniece 
Sniedze Sproģe

11.10–11.30 Investīciju pieejamība atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktū-
ras sakārtošanai ES fondu 2014.–

2020. gada plānošanas periodā, 
VARAM Vides investīciju nodaļas va-
dītāja Zanda Krūkle

11.30–11.50 Madonas pieredze un priekšlikumi, 
SIA “Madonas namsaimnieks” Val-
des loceklis O. Lucāns

11.50–12.10 Pašvaldību iepirkumi sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanai. Rēzeknes 
pieredze, Rēzeknes domes izpilddi-
rektors Raimonds Oļehno

12.10–12.40 Atkritumu apsaimniekošana LVM 
dabas objektos, LVM valdes loceklis 
Edvīns Zakovics

12.40–13.00 Lietu interneta tīkla sniegtās iespējas 
pašvaldībām, Lattelecom pārstāvis 
Ivars Dzalbe

13.00–13.20 Teritorijas uzkopšanas un uzturēša-
nas iekārtas un tehnika, AS “Ferrus” 
pārstāve Juta Priede

13.20–13.45 Veselīga dzīvesveida organizēšana 
un pašvaldības atbalsts sportiskām 
aktivitātēm, Madonas novada spor-
ta darba organizators Māris Gailums 

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/831-1-ielugums-piedalities-diskusija-attistibas-izglitiba-sabiedribas-attistibai
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3543-ielugums-piedalities-diskusija-attistibas-izglitiba-sabiedribas-attistibai
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3543-ielugums-piedalities-diskusija-attistibas-izglitiba-sabiedribas-attistibai
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un LPS padomnieks Guntis Apīnis

13.45–14.05 Sporta būves un to izmantošanas 
iespējas, Latvijas Peldēšanas fede-
rācijas Valdes priekšsēdētājs Aivars 
Platonovs

14.05–14.40 Pusdienas

14.45–17.30 Novada apskate

Pieteikt dalību līdz 27. februārim! Ja rodas apstākļi, 
ka pieteiktie dalībnieki netiek, lūdzu, atsauciet dalī-
bu līdz 1. martam!

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS Domes sēde

Sēde notiks 15. martā plkst. 14 Rīgas domē.

Savu dalību LPS Domes sēdē apstiprinājis Ministru 

prezidents Māris Kučinskis.

Olga Kokāne,
LPS priekšsēža padomniece

Par Ministru kabineta komitejas 2016. gada 6. jū-
nija protokola nr. 19 4. § 2. punkta izpildi, 1. pieli-
kums.

Par informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 
2015. gada 31. marta noteikumu nr. 153 “Noteiku-
mi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas iz-
mantot braukšanas maksas atvieglojumus maršru-
tu tīkla maršrutos” ieviešanu”, 2. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jums Ministru kabineta 2011. gada 20. septembra 

noteikumos nr. 706 “Dabas parka “Pape” indivi-
duālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, 
3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Gro-
zījumi Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta 
noteikumos nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā””, 
4. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

VSS-168 – Noteikumu projekts “Latvijas Ģeotelpis-
kās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu 
cenrādis un tā piemērošanas kārtība”

VSS-169 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos 
Nr.113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistē-
mas noteikumi””

VSS-171 – Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu li-
kumā”

VSS-185 – Likumprojekts “Bērnu antisociālās uzve-
dības prevencijas likums”

VSS-186 – Noteikumu projekts “Noteikumi par atlīdzī-
bas apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās 
personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē”

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413250
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413250
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413250
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413251
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413251
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413251
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413251
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413255
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413279
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413279
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413280
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413280
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413280
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_7_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_7_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_7_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_7_p4.pdf
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VSS-189 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos 
Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un fi-
nansēšanas kārtība””

VSS-179 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā 
dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodo-

šanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-174 – Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības 
likumā”

VSS-176 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža zemes 
nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā”

Konferencē “Kurzemes un Zemgales 
pašvaldību pārvaldība” prezentēts 
nozīmīgs pētījums

18. februārī Saldus Mākslas skolā notika “Sabied-
rības par atklātību Delna” un domnīcas “Providus” 
rīkotā priekšvēlēšanu konference “Kurzemes un 
Zemgales pašvaldību pārvaldība”, kurā Saldus, Kul-
dīgas, Tukuma un Dobeles novada vadītāji novērtē-
ja labas pārvaldības principu ievērošanu savās paš-
valdībās, bet žurnālisti un pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvji diskutēja, ko var darīt līdz 3. jūnijam.

Konferencē tika arī prezentēts “Providus” pētnie-
ču Ivetas Kažokas un Līgas Stafeckas pētījums par 
Latvijas pašvaldību varas līdzsvarojumu un varas 
kontroles mehānismiem (5. pielikums). Tas būs no-
derīgs materiāls gan žurnālistiem, gan pašvaldību 
deputātiem, vietējiem iedzīvotājiem, kā arī amat-
personām, kas uzrauga pašvaldību darbu. Pētījumā 
ietverti kritēriji, pēc kuriem vērtēt, cik veiksmīgs bi-
jis pašvaldību līdzšinējais darbs, lai veiksmīgāk plā-
notu uzlabojumus nākamajiem četriem gadiem.

Noslēgts pirmais līgums ūdenssaimniecības 
programmā Zemgales reģionā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un SIA 
“Jelgavas ūdens” ir noslēgušas vienošanos par Ko-
hēzijas fonda (KF) līdzfinansēta projekta īstenoša-
nu – attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 

pieslēgšanās iespējas Jelgavā.

Šis ir pirmais Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. 
gada plānošanas perioda projekts, kas tiks īstenots 
Zemgales reģionā. Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 28 313 227,45 eiro, tajā skaitā KF finan-
sējums – 12 726 887 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 
2022. gada janvārim.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Bauskas patriotiskā kafejnīcu nedēļa

No 16. līdz 26. februārim Bauskas Tūrisma infor-
mācijas centrs sadarbībā ar septiņiem Bauskas 
un apkārtnes ēdināšanas uzņēmumiem – kafejnī-
cu “Pils krogs”, viesu nama “Bērzkalni” kafejnīcu 
un kafejnīcu “Pauze” Bauskā, atpūtas kompleksu 
“Rožmalas” Ceraukstes pagastā, atpūtas komplek-

su “Miķelis” Gailīšu 
pagastā, kafejnīcu 
“Upene” Iecavā un 
kafejnīcu “Pie Mē-
meles” Skaistkal-
nē – organizē “Baus-
kas patriotisko ka-
fejnīcu nedēļu”, lai 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413287
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413277
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413263
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413265
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413265
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_7_p5.pdf
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kopā ar viesiem nosvinētu Lietuvas un Igaunijas 
valsts svētkus ar īpašiem šo valstu ēdieniem par 
īpaši pievilcīgām cenām.

Kafejnīcu piedāvājums šeit: http://www.tourism.
bauska.lv/allfiles/files/Bauskas_kafejnicu_patrio-
tiska_nedela_febr_2017_kopa(3).pdf.

Smeceres sils pie Madonas aicina uz liela 
mēroga slēpošanas sacensībām

No 20. līdz 25. februārim Madonā norisināsies 49. 
Eiropas meža darbinieku sacensības slēpošanā, uz 
kurām ieradīsies ap 550 dalībnieku no 20 Eiropas 
un Skandināvijas valstīm. 22. un 23. februārī pare-

dzētas dalībnieku individuālās biatlona sacensības, 
savukārt 24. februārī notiks komandu stafetes dis-
tanču slēpošanā.

 
Plašāka informācija: http://www.madona.lv/
lat/?ct=iespejas&fu=read&id=32.

Ventspils topošie un jaunie uzņēmēji 
aicināti uz konferenci “Biznesa radars”

24. februārī Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti”, 
pirmo reizi norisināsies jauno un topošo uzņēmēju 
konference “Biznesa radars”. Tajā pieredzē dalīsies 
15 panākumus guvuši uzņēmēji, kuri Latvijā attīstī-
juši biznesa idejas un kuru produkti ir novērtēti arī 
ārvalstīs.

http://www.tourism.bauska.lv/allfiles/files/Bauskas_kafejnicu_patriotiska_nedela_febr_2017_kopa(3).pdf
http://www.tourism.bauska.lv/allfiles/files/Bauskas_kafejnicu_patriotiska_nedela_febr_2017_kopa(3).pdf
http://www.tourism.bauska.lv/allfiles/files/Bauskas_kafejnicu_patriotiska_nedela_febr_2017_kopa(3).pdf
http://www.madona.lv/lat/?ct=iespejas&fu=read&id=32
http://www.madona.lv/lat/?ct=iespejas&fu=read&id=32
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Konferences saturs sadalīts trīs savstarpēji saistītās 
tēmās: klientu atrašana un piesaiste; produkta at-
tīstība un pārdošana; eksporta tirgus iekarošana. 
Organizatori īpaši aicina šo pasākumu apmeklēt 
topošos, jaunos un mazos uzņēmējus, kam node-
rētu praktiskas zināšanas un noderīgi padomi biz-
nesa idejas veiksmīgai attīstībai. Lekciju starplaikos 

konferences dalībniekiem būs sagatavoti praktiski 
uzdevumi, kas mudinās pielietot iegūtās zināšanas 
praksē.

Plašāka informācija par lektoriem un reģistrēšanās 
konferencei pieejama mājaslapā www.biznesara-
dars.lv.

        Š. g. 24., 25. un 26. februārī  
 Pāvilostas pilsētas sporta zālē 

notiks ikgadējās  
PĀVILOSTAS NOVADA 

SPORTA DIENAS 
SPORTA DIENU IETVAROS TIKS VĀKTI ARĪ ZIEDOJUMI  
PĀVILOSTNIECES RITAS BĒRZIŅAS REHABILITĀCIJAI!   

Ziedojumu kastīti meklējiet Pāvilostas sporta zālē, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā. 
 
24. februārī plkst.18.00 komandu sporta veidu sacensības: 

 Ceļojošā kausa izcīņa basketbolā 
 
 

25. februārī plkst.10.00 komandu sporta veidu sacensības:  
 Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 4+2  
                                             (ne mazāk kā 2 sievietes laukumā) 
 Ceļojošā kausa izcīņa zāles futbolā 
 Zolīte 

  

26. februārī plkst. 10.00 individuālo sporta veidu sacensības: 
 Novuss  
 Galda teniss  
 Dambrete  
 Šahs 
 Šautriņu mešana     
 
Sacensībās var piedalīties Pāvilostas novadā dzīvojošie no 10 gadu vecuma, 
bumbu spēlēs no 14 gadu vecuma. Individuālos sporta veidos dalībnieki tiek 
dalīti pamatskolas un pieaugušo grupā (t.sk. vidusskolēni). Šahā un zolītē 
dalībnieki netiek iedalīti grupās.  
 

Vērgales pagasta iedzīvotājiem transports līdz Pāvilostai tiks nodrošināts,  
vairāk informācijas pie Vērgales sporta nama vadītāja Dzintara Semenkova 

pa tel.26166146. 

http://www.biznesaradars.lv/
http://www.biznesaradars.lv/
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Gulbenes pilsētas 89. dzimšanas dienas 
svinības

25. februārī Gulbenes kultūras centrā tiks atzīmēta 
Gulbenes pilsētas 89. dzimšanas diena. Sarīkoju-
mu ievadīs radošās darbnīcas bērniem “Radi rāmi”, 
kam sekos Amandas Kaspares un Inetas Kokinas 

portretu izstādes “Ierāmēts Gulbenē” atklāšana, 
bet pēc tam gulbenieši un viesi tiek aicināti uz dzie-
došo gulbeniešu koncertu “Manai pilsētai”.

Vairāk informācijas šeit: http://www.gulbene.lv/lv/
zr/klt-z/2787-fbr1702.

Smeķīgā sestdiena Kuldīgas novada muzejā

Sestdien, 25. februārī, Kuldīgas novada muzejs ai-
cina uz kārtējo Smeķīgo sestdienu, kuras tēma ir 
graudaugi, kas seno latviešu virtuvē tika izmantoti 
visai daudzveidīgi. Arī dažādi svētki nebija iedomā-
jami bez galdā celta grūdeņa, ķūķes vai zīdeņa. Šajā 
reizē būs iespējams degustēt kādu senu ēdienu 
mūsdienu izpildījumā.

Vairāk informācijas šeit: http://www.kuldigasmu-
zejs.lv/id455/smekiga-sestdiena-kuldigas-novada-
muzeja.

Meteņi Pedvālē, Vecumniekos, Daugavpilī, 
Pededzē un citviet

* Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs aicina kopīgi 
svinēt Meteņus 25. februārī. Ķekatnieku pavadībā 
būs gan tradicionālās Meteņu dziesmas un rotaļas, 
gan dažādas radošās aktivitātes ar Pedvāles lauk-
akmeņiem. Vairāk lasiet: http://www.pedvale.lv/
jaunumi/925/.

* Šajā dienā Mete-
ņus Vecumnieku 
novadā svinēs gan 
vietējie iedzīvotāji 
un kaimiņi no bla-
kus novadiem, gan 
arī 18. starptautiskā 
masku tradīciju fes-
tivāla viesu kopas 
no tālākām zemēm. 
Sarīkojuma pro-

grammā paredzētas daudzveidīgas aktivitātes: tēlu 
izdarības lauku sētās, Meteņu tirgus, maskotais gā-
jiens no Vecumnieku centra līdz Jaunajam ezeram, 
Meteņu svinības ezera krastā un danču vakars Ve-
cumnieku tautas namā.

Plašāk šeit: http://vecumnieki.lv/novads/jaunumi/
article/gatavojas-svetkiem-meteni-vecumnieku-
novada.html.

http://www.gulbene.lv/lv/plan/icalrepeat.detail/2017/02/25/1950/-/gulbenes-pilsetas-89-dzimsanas-dienas-svinibas
http://www.gulbene.lv/lv/plan/icalrepeat.detail/2017/02/25/1950/-/gulbenes-pilsetas-89-dzimsanas-dienas-svinibas
http://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/2787-fbr1702
http://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/2787-fbr1702
http://www.kuldigasmuzejs.lv/id455/smekiga-sestdiena-kuldigas-novada-muzeja
http://www.kuldigasmuzejs.lv/id455/smekiga-sestdiena-kuldigas-novada-muzeja
http://www.kuldigasmuzejs.lv/id455/smekiga-sestdiena-kuldigas-novada-muzeja
http://www.pedvale.lv/jaunumi/925/
http://www.pedvale.lv/jaunumi/925/
http://vecumnieki.lv/novads/jaunumi/article/gatavojas-svetkiem-meteni-vecumnieku-novada.html
http://vecumnieki.lv/novads/jaunumi/article/gatavojas-svetkiem-meteni-vecumnieku-novada.html
http://vecumnieki.lv/novads/jaunumi/article/gatavojas-svetkiem-meteni-vecumnieku-novada.html
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* “Plašā Masļeņica” šajā dienā tiks svinēta arī Dau-
gavpilī, Vienības laukumā https://www.daugavpils.
lv/files/components/news/images/15_02_21_06.
jpg, kurhttps://www.daugavpils.lv/files/compo-
nents/news/images/Mals_uguns.jpg paredzēts 
folk loras kolektīvu koncerts, cienāšana ar pankū-
kām un citiem gardumiem, spēles un citas izklai-
des, kā arī salmu lelles dedzināšana: to visu gatavo 
pasākuma organizatori Krievu kultūras centrs. Svēt-
ku viesi būs profesionālais kolektīvs “Ļubo-milo” 
(“Любо-мило”) no Krievijas.

Vairāk informācijas šeit: https://www.daugavpils.
lv/lv/71/read/14846.

* Svētdien, 26. februārī, notiks tradicionālais Mas-

ļeņicas pasākums Alūksnes novada Pededzē. Šī 
būs jau 51. reize, kad Pededzes pagastā šajos tra-
dicionālajos slāvu svētkos svinēs pavasara tuvoša-
nos. Teatralizētā uzvedumā “Masļeņica ar mums, 
pavasaris nav aiz kalniem” gan Pededzes tautas 
nama telpās, gan laukā pie ēkas notiks dažādas 
norises, kurās apmeklētājus ar priekšnesumiem 
priecēs amatiermākslas kolektīvi. Pasākuma da-
lībnieki varēs iesaistīties dažādās spēlēs, izpriecās, 
konkursos un atrakcijās. Kā jau Masļeņicā ierasts, 
būs tradicionālais šo svētku ēdiens pankūkas, 
amatniecības izstrādājumu tirdziņš, vizināšanās 
zirgu pajūgos.

Vairāk informācijas šeit: http://www.aluksne.lv/
info_data/info17/feb16_02.htm.

Latgaliešu kultūras gada balva “BOŅUKS 
2016”

26. februārī Latgales vēstniecībā GORS notiks Lat-
galiešu kultūras gada balvas “Boņuks 2016” svinī-
gā ceremonija, kurā godinās padarīto un sasniegu-
mus latgaliešu kultūras dzīvē 2016. gadā. Ik gadu 
Latgaliešu kultūras gada balvas pasniegšanas ce-
remonija ir ne vien apkopojums par iepriekšējā 
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gadā paveikto, bet arī sirsnīga latgaliešu kultūras 
aktīvāko ļaužu, interesentu un atbalstītāju satik-
šanās. Šoreiz Latgales zelta – māla – Boņuki tiks 
pasniegti jau devīto reizi.

Tāpat kā pērn, arī šogad Latgaliešu kultūras gada 
balva “Boņuks” būs vērojama tiešraidē lietotnē 
“LMT Straume”.

Vispasaules nevalstisko organizāciju dienā 
svinēsim pilsoniskās sabiedrības mazās un 
lielās uzvaras!

27. februārī visā pasaulē jau sesto gadu tiks atzīmē-
ta Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) die-
na! Tā ir Latvijā radusies iniciatīva, kas tika aizsākta 
2009. gadā, un to iniciēja Mārcis Liors Skadmanis 
un biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA).

eLPA aicina ik gadu 27. februārī uz brīdi apstāties 
no sava ikdienas skrējiena, Latvijā esošajām NVO 
uzslavēt pašām sevi par paveiktajiem nozīmīgajiem 
darbiem un atzīmēt Vispasaules NVO dienu, jo svi-
nībām ir iemesls:

– Latvijas NVO saimē ir vairāk nekā 21 000 NVO;

– Latvijas NVO kopīgi sniedz cilvēkiem iespējas 
uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves 
kvalitāti, tiem profesionāli pašapliecināties un 
augt kā personībām;

– Latvijas NVO nodrošina darbvietas gandrīz 
13 000 cilvēku;

– Latvijas NVO popularizē demokrātiskas vērtības;

– Latvijas NVO rūpējas par cilvēku drošību, labsa-
jūtu, dabu un cilvēces nākotni;

– Latvijas NVO aicina arī līdzcilvēkus būt pilsoniski 
aktīviem un iesaistīties dažādos sabiedriski nozī-
mīgos procesos.

Šogad Latvijas NVO var arī svinēt 2016. gadā no-
tikušos nozīmīgos pavērsienus NVO dzīvē, pie-
mēram, Nacionālā NVO fonda izveidi, Brīvprātīga 
darba likuma stāšanos spēkā, likuma “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu” izmaiņu apturēšanu, kas 
paredzēja nesamērīgu nodokļu slogu gan NVO, gan 
uzņēmējiem, un citas pilsoniskās sabiedrības uzva-
ras, panākot, ka tiek uzklausīts un ņemts vērā sa-
biedrības viedoklis.

eLPA aicina 27. februārī Latvijas NVO, valsts pār-
valdes un pašvaldības iestādes, kā arī pilsoniski 
aktīvus iedzīvotājus rīkot pasākumus, svinības un 
tikšanās, lai atzīmētu Vispasaules NVO dienu, tādē-
jādi pierādot, ka tiem rūp un tie atbalsta pilsonisko 
sabiedrību un to aktivitāšu nozīmīgumu!

Plašāka informācija organizācijas mājaslapā: http://
www.nvo.lv.

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina 
Dzintara Soduma balvu literatūrā

Jau piekto gadu Ikšķiles novada pašvaldība aicina 
Latvijas grāmatu apgādus pieteikt autorus rakst-
nieka un tulkotāja Dzintara Soduma balvai par no-
vatorismu literatūrā dzejas, prozas, dramaturģijas 
un tulkojumu žanrā.

Latviešu rakstnieks un tulkotājs Dzintars Sodums 
ir viena no mūsu kultūras izcilībām. Vairāk nekā 
60 gadus dzīvodams trimdā Zviedrijā un ASV, viņš 
savu dzīvi veltījis latviešu valodas un literatūras 

saglabāšanai un novatorisma attīstīšanai. Sodums 
sarakstījis romānu ciklu, kurā caur viņa personis-
ko stāstu dziļi atklāta Latvijas neseno laiku vēstu-
re. Dzejā viņš bijis formas pirmatklājējs. Skolojies 
anglosakšu literatūras tradīcijā, kā dāvanu latvie-
šu valodai Sodums pasniedzis pasaules literatūras 
meistardarba “Uliss” tulkojumu, kam veltījis visu 
mūžu, tādējādi latviešu kultūrai paverot pasaules 
kultūras kontekstu. Soduma uzticība latviešu valo-
dai un novatorisms kalpos par piemēru un iedves-
mu daudzām latviešu literatūras paaudzēm. Savas 
dzīves pēdējos gadus Sodums pavadīja Ikšķilē, kur 
arī atrodas viņa mūža atdusas vieta. Varētu teikt, 

http://www.nvo.lv
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Ikšķilei tā ir likteņa dāvana.

Dzintara Soduma balvas fonds ir 4269 eiro. Žūrijai 
ir tiesības pasniegt vienu vai vairākas balvas. Balvas 
pasniegšana īpašā sarīkojumā notiks Dzintara So-
duma dzimšanas dienā 2017. gada 13. maijā pulk-
sten 15 Ikšķiles tautas namā.

Autoru grāmatas, kas izdotas laikposmā no 
2016. gada marta līdz 2017. gada martam, trīs eks-
emplāros līdz 13. martam iesūtāmas vai nogādā-
jamas Ikšķiles novada pašvaldībā Peldu ielā 22 Ik-
šķilē, LV-5052, vai sazinoties ar Kultūras pārvaldes 
vadītāju Daci Jansoni pa e-pastu dace.jansone@
ikskile.lv vai tālruņiem 65020893; 29231470.

LPS interneta vietnē pieejams plašs 
diskusiju, sēžu un citu notikumu videoarhīvs

LPS jau vairākus gadus uztur videokonferenču 
platformu, lai diskusijas, sēdes, konferences, kas 
notiek LPS ēkā, būtu pieejamas neierobežotam 
skatītāju pulkam un sasniegtu pēc iespējas lielāku 
skaitu interesentu. LPS interneta vietnē www.lps.lv 
pieejams plašs videoarhīvs ar videoierakstiem no 
minētajiem notikumiem.

Aicinām apmeklēt videoarhīvu LPS interneta viet-
nē www.lps.lv, sadaļā “Semināri un video”, “Video-
arhīvs”.

Saite uz LPS videoarhīvu: http://www.lps.lv/lv/se-
minari-un-video/videoarhivs/.

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 sagatavojušas Liene Gātere, Linda Laure, Sanita Soma, Jolanta Mediņa, Agrita Laudurga, Evita 
Aploka, Bauskas Tūrisma informācijas centrs un Krievu kultūras centrs

Apkopojusi Gunta Klismeta
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