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Pašvaldību uzvara Augstākajā tiesā: ir 
atzīta pašvaldību mediju nepieciešamība

13. februārī Augstākā tiesa vērtēja Administratī
vās rajona tiesas atteikumu pieņemt sūdzību no 
SIA “Bauskas Dzīve”. Augstākā tiesa atstāja spē
kā divas atteikuma daļas un uzdeva tomēr pir
majā instancē izskatīt prasību izslēgt pašvaldības 
laikrakstu “Iecavas Ziņas” no Masu informācijas 
līdzekļu reģistra pēc būtības. Kaut arī Augstākā 
tiesa pati neizskatīja jautājumu pēc būtības, tā 
norādīja uz principiem Latvijai saistošos starptau
tiskajos dokumentos, kuros nepārprotami atzīta 
pašvaldību mediju nepieciešamība.

Augstākā tiesa varēja rīkoties trīs veidos: noraidīt 
zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” sagatavoto 

blakussūdzību un atstāt spēkā apstrīdēto pirmās 
instances lēmumu, pilnībā vai daļēji pieprasīt pra-
sību izskatīšanu vai pati izlemt apstrīdētos jautāju-
mus.

Tiesa atzina par nepamatotām prasības atcelt pir-
mās instances atteikumus divos pušu savstarpējās 
komunikācijas jautājumos, tomēr uzdeva izlemt 
sabiedrībā svarīgu jautājumu: vai pašvaldība drīkst 
pilnvērtīgi darboties mediju lomā, vai arī tai jāap-
robežojas ar formālu informēšanu, neskaidrojot un 
nepamatojot savus lēmumus.

Lēmums būs jāpieņem pirmajā instancē, tomēr 
motivācijas daļā Augstākās tiesas lēmums satur 
svarīgas norādes. 

Pirmkārt, svarīgus jautājumus pat tad, ja tie vairāk 
balstās uz mītiem nekā likumiem, nevajag atstāt 
neatbildētus. Tāpēc tiesai jāpauž viedoklis par aici-
nājumu liegt pašvaldībai likumā paredzēto iespēju 
reģistrēt pašvaldībai piederošu laikrakstu, kā arī li-
kumā atļauto iespēju publicēt tajā reklāmu.

Otrkārt, atzinīgi vērtējama sniegtā norāde uz Eiro-
pas Padomes Ministru komitejas rekomendāciju 
CM2007(2), kurā nepārprotami atzīts, ka vajadzīgs 
pēc iespējas plašāks gan publiskām personām, gan 
privātpersonām piederošo mediju klāsts. Tāpat 
vērtīga ir norāde uz Satversmes 100. pantu, kas 
garantē tiesības ne vien brīvi paust savas domas, 
bet arī saņemt informāciju. Tas nozīmē brīvību gan 
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neatkarīgiem žurnālistiem, gan likumīgajiem tautas 
vai vietējo iedzīvotāju pārstāvjiem. Lai varētu vēr-
tēt, iedzīvotājam jāsaņem viedokļa pamatojums no 
abām pusēm – gan no varas, gan tās kritizētājiem.

Tāpat vērtīga ir norāde uz valsts tiesību teorētiķa 
Egila Levita domām par demokrātisku publisko dis-
kusiju telpu, kurā jāizvērtē arī tādi viedokļi, kas kā-
dai no pusēm nepatīk.

Jautājumā par atturēšanos no likumiski atļautās 
reklāmas publiskajām personām piederošajos 
medijos jāņem vērā, ka Latvijai ir saistošs Eiropas 

vietējo pašvaldību hartas princips par vienotu eko-
nomisko politiku. Ja budžetā ir tik daudz naudas, 
ka var pilnvērtīgi finansēt augstas kvalitātes pub-
liskos medijus gan valsts mērogā, gan 119 pašval-
dību mērogā, tad atturēšanās no reklāmas var būt 
privāto mediju daudzveidības atbalsta pasākums. 
Taču, kā atzīmē Levits, valsts pienākums aizstāvēt 
savu pilsoņu intereses informācijas karā ir augsta 
prioritāte, kurai nedrīkst žēlot līdzekļus.

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks

LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē 
spriež par dabasgāzes tirgus liberalizāciju 
un energoefektivitātes pasākumiem 
dzīvojamajās mājās

22. februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Tehnisko problēmu komitejas sēde, kurā tika 
spriests par dabasgāzes tirgus liberalizācijas jautā-
jumiem. Par jaunajiem dabasgāzes piegādes un lie-
tošanas noteikumiem, norēķiniem ar mājas lieto-
tājiem un siltumapgādes uzņēmumiem klātesošos 
informēja AS “Latvijas gāze” Juridiskā departamen-
ta vadītāja vietnieks Māris Onževs, kurš uzsvēra, ka 
ar šo noteikumu projekta stāšanos spēkā 3. aprīlī 
būtiski tiek mainīts dabasgāzes tirgus modelis: da-

basgāzes cenas noteikšanas mehānisms, norēķinā-
šanās kārtība, kā arī tirgotāja, lietotāja un sadales 
sistēmas operatora tiesības un pienākumi. Šie no-
teikumi neregulē pārvades operatora pakalpoju-
mus. Juridiskām personām gala izvēle jāizdara līdz 
30. jūnijam. Līdz šim juridiskās personas gāzi sa-
ņem par regulētu cenu. Pašlaik regulatora reģistrā 
fiksēti astoņi potenciālie tirgotāji. Tirgus mērvienī-
bas tiks mainītas no m3 uz kWh. Gāzes lietotājam 
būs tikai viens līgums ar gāzes tirgotāju.

Noteikumi paredz: ja mainās īpašuma vai lietoša-
nas tiesības, iepriekšējais dabasgāzes tirdzniecības 
līgums ir pārtraucams, lai sistēmas operators varē-
tu nodrošināt dabasgāzes piegādi jaunajam gazifi-
cētā objekta īpašniekam.
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Lai mazinātu sociālo spriedzi, noteikumu projektā 
mājas lietotājiem ir paredzēta pakāpeniska dabas-
gāzes tirgus atvēršana, tas ir, tiek saglabātas tiesī-
bas neizmantot iespēju kļūt par tirgus dalībniekiem 
un iespēja saņemt dabasgāzi par Enerģētikas liku-
mā noteiktajā kārtībā veidotu dabasgāzes cenu. 
Šādas saimes kļūst par saistītajiem lietotājiem līdz 
2019. gada 1. janvārim, un dabasgāzi tiem tirgo 
publiskais tirgotājs.

Plašāka informācija, komitejas sēdes videoieraksts 
un prezentācijas: http://www.lps.lv/lv/seminari-
un-video/videoarhivs/3545-lps-tehnisko-proble-
mu-komitejas-sede-spriez-par-dabasgazes-tirgus-
liberalizacijas-jautajumiem.

 
Aino Salmiņš,

LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Pašvaldību pārstāvji rosina sadarboties 
migrācijas pamatcēloņu novēršanai

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā vadītājs An
dris Jaunsleinis 22. februārī Sandžiljanā (Maltā) 
piedalījās Reģionu komitejas Biroja sēdē un mig-
rācijas tēmai veltītajā konferencē “Migrācijas pa-
matcēloņu novēršana un migrantu uzņemšana”. 
Sanāksmēs Eiropas un Vidusjūras valstu vietējo un 
reģionālo pašvaldību pārstāvji rosināja valstu valdī-
bas un starptautisko sabiedrību vairāk sadarboties 
ar pašvaldību pārstāvjiem, lai sekmīgāk veicinātu 
situācijas stabilizēšanos Ziemeļāfrikas un Tuvo Aus-
trumu valstīs.

Reģionu komitejas prezidents Marku Markula 

(Markku Markkula) norādīja: “Mums nevar būt 
patiesi droša un plaukstoša Eiropa, ja situācija kai-
miņvalstīs ir nestabila. Tikai strādājot kopā ar paš-
valdībām, Eiropas Savienība varēs atrast ilgtspējī-
gus risinājumus migrācijas krīzei, cilvēku tirdzniecī-
bai, kariem un terorisma draudiem.”

Pēc Reģionu komitejas Biroja sēdes pašvaldību 
pārstāvji varēja apmeklēt migrantu patvēruma un 
atbalsta centru “Marsa Open Center”. Šis centrs 
darbojas kā nevalstiska organizācija, tas nodroši-
na pajumti un sekmē migrantu piekļuvi bezmaksas 
pamatpakalpojumiem, proti, veselības aprūpei un 
izglītībai.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3545-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-spriez-par-dabasgazes-tirgus-liberalizacijas-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3545-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-spriez-par-dabasgazes-tirgus-liberalizacijas-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3545-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-spriez-par-dabasgazes-tirgus-liberalizacijas-jautajumiem
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3545-lps-tehnisko-problemu-komitejas-sede-spriez-par-dabasgazes-tirgus-liberalizacijas-jautajumiem
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Diskusija par izmaiņām Publisko 
iepirkumu likumā

Attēlā: LPS iepirkumu speciāliste Daina Dzilna

23. februārī LPS notika diskusija par izmaiņām Pub-
lisko iepirkumu likumā.

Darba kārtībā skatāmie jautājumi:

1. Iepirkumu plānošana, iepirkumu plāns, tā pub-
licēšana.

2. Robežvērtības iepirkumu norises plānošanai.

3. Iepirkumu komisija, kompetence, interešu kon-
flikti un atbildība.

4. Tirgus priekšizpētes un tirgus izpētes (cenu ap-
taujas).

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

6. Pasūtītāju savstarpēji iepirkuma līgumi (in-
house).

7. Iepirkumu procedūras, 9. panta un 10. panta ie-
pirkumi.

Diskusijas videoieraksts un prezentāci-
jas: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
videoarhivs/3541-diskusija-par-izmainam-publis-
ko-iepirkumu-likuma.

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

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

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 priekšsē-
dētāja Andreja Ceļapītera uzruna 
un izpilddirektora Āra Vilšķērsta 
prezentācija par novadu

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

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3541-diskusija-par-izmainam-publisko-iepirkumu-likuma
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3541-diskusija-par-izmainam-publisko-iepirkumu-likuma
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3541-diskusija-par-izmainam-publisko-iepirkumu-likuma
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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 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 iespē-
jas pašvaldībām, Lattelecom pārstā-
vis 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 
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

Ja rodas apstākļi, ka pieteiktie dalībnieki netiek, lū-
dzu, atsauciet dalību 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

Ielūgums piedalīties diskusijā “Attīstības 
izglītība sabiedrības attīstībai: kā finansēt 
un īstenot”

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: kā finansēt un īstenot”. Mūsu pašvaldī-
bas, iedzīvotāji un skolas saskaras ar izaicinājumu 
piemēroties 21. gadsimta globālajām pārmaiņām. 
Pašvaldības arvien aktīvāk piedalās attīstības sa-
darbības un izglītības aktivitātēs, vairākas skolas 
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iesaistījušās Valsts izglītības satura centra vadītajā 
projektā par kompetenču pieejā balstīta mācību 
satura izstrādi. Pašvaldībām ir iespēja mācīties no 
labajiem piemēriem, izmantojot dažādus finansē-
juma avotus attīstības izglītības veicināšanai. Par 
to, kāpēc patlaban attīstības izglītība ir aktualitā
te, kādi finanšu līdzekļi pieejami pašvaldību pro
jektiem pieredzes apmaiņai un skolotāju tālāk
izglītībai, stāstīsim un diskutēsim seminārā.

Ar diskusijas darba kārtību varat iepazīties LPS in-

terneta vietnē.

Aicinām pievienoties diskusijai pašvaldību, izglī
tības nozares, nevalstisko organizāciju pārstāv
jus un vietējos aktīvistus, piesakoties dalībai līdz 
28. februārim epastā Zane.Zaceva@lps.lv vai šajā 
interneta vietnē!

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar LPS ģene-
rālsekretāri Mudīti Priedi (e-pasts Mudite.Priede@
lps.lv; tālr. 67508532, 29197601).

Novadu apvienības Valdes sēde 

Sēde notiks 3. martā plkst. 10 LPS ēkā Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par Novadu dienas otras darba grupas izveido-
šanu.

2. Par Novadu dienas organizatoriskajiem jautāju-
miem:
a) dalības maksas lielums;
b) norises vietas apskatē gūtie secinājumi;
c) uzaicināmie viesi, tai skaitā pilsētu pārstāvji.

3. Par LPS Valdes sēdes darba kārtību.

4. Dažāda informācija.

Līvānos notiks Latgales kongresa 
simtgadei veltīta konference “Tranzīts un 
vides aizsardzība”

Līvānu novada pašvaldība ir iesaistījusies projekta 
“Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un 
dabas vērtību saglabāšana” īstenošanā. Tā ir daļa 
no Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) multi-
sektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību 
cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 
simtgadi”. Projekts tiek īstenots ar LVAF un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas fi-
nansiālu atbalstu.

Projekta īstenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-
mija un partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, Lu-
dzas, Līvānu, Madonas pašvaldība, biedrība “Lat-
vijas Inovatoru apvienība” un biedrība “Biomasas 
tehnoloģiju centrs”.

Tiek rīkoti forumi un konferences Rēzeknē, Ludzā, 
Madonā un Līvānos, kā arī tiek veidota Rāznas na
cionālā parka desmitgadei veltīta izstāde. Pasāku-
mos tiek aplūkotas būtiskākās problēmas un valsts 
līmenī risināmie uzdevumi, lai veidotu augstvērtīgu 

vides un reģionālo politiku Latvijā un jo īpaši Lat-
galē.

3. martā plkst. 11.30 Līvānu novada kultūras cen-
trā (Rīgas ielā 105) tiek rīkota praktiskā konference 
“Tranzīts un vides aizsardzība”. Tajā iecerēts ap-
spriest tranzīta lomu un ietekmi uz Latvijas nacio-
nālo attīstības centru ilgtspējīgu un līdzsvarotu at-
tīstību, ņemot vērā tranzīta gan kā izaugsmes, gan 
kā vidi apdraudoša faktora nozīmi.

Konferencei paredzētas divas daļas. Pirmajā daļā 
eksperti pievērsīsies tēmai “Ceļu un savienojumu 
sistēma kā pilsētas ilgtspējīgas attīstības resurss”, 

http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/3543-ielugums-piedalities-diskusija-attistibas-izglitiba-sabiedribas-attistibai
C:\Users\Jana.Bunkus\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Zane.Zaceva@lps.lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY_7SZcTMKInOrsrQ5pGqM6-btoNH8IEfgnJBrYj6PXz6sjA/viewform?c=0&w=1
C:\Users\Jana.Bunkus\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Mudite.Priede@lps.lv
C:\Users\Jana.Bunkus\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Mudite.Priede@lps.lv
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otrajā daļā – “Tranzīts un vide: kā līdzsvarot iespē
jamās pretrunas pilsētas izaugsmes un vides kva
litātes kontekstā?”.

Konferencē piedalīsies: Līvānu novada domes 
priekšsēdētājs Andris Vaivods, LR 12. Saeimas Ilgt-
spējīgās attīstības komisijas priekšsēdētāja Laim
dota Straujuma, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministra padomniece Vija Gēme, Satik-
smes ministrijas Autosatiksmes departamenta di-
rektors Tālivaldis Vectirāns, SIA “Grupa 93” direk-
tors Neils Balgalis, Latvijas Universitātes profesors 
Mārcis Auziņš, LU asociētā profesore Iveta Štein
berga, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
padomnieks Mārtiņš Zemītis, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas di-
rektore Anda Zeize, Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, Latgales 
plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsē-
dētāja, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna 

Gendele, Madonas novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters, Līvānu novada domes priekšsē-
dētāja vietniece Aija Usāne, Jēkabpils PMK valdes 
priekšsēdētājs Māris Dimants, Līvānu novada do-
mes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba 
Vucenlazdāne, Latvijas Inovatoru apvienības val-
des loceklis Andris Nātriņš, LU studente, Latvijas 
Studentu apvienības sociālā virziena vadītāja Eiže
nija Matiļēviča un vairāki citi valsts institūciju un 
nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Projekts ir veltīts Latgales kongresa simtgades atce-
rei un Latvijas simtgadei, un tā noslēguma forums 
“Ilgtspējas faktori un dabas vērtību saglabāšana 
Latvijas nākamajos simts gados” notiks Latgales 
kongresa vēsturiskajā datumā 2017. gada 28. aprīlī 
Rēzeknē.

Andra Mangale,
projekta koordinatore

Taivānas filmu festivāls

Taipejas misija ielūdz uz četriem filmu seansiem 4. 
un 5. martā kinoteātrī “Splendid Palace” Rīgā. Ieeja 
bez maksas. Būs nodrošināts sinhronais tulkojums 
latviešu valodā. 

Sestdien, 4. martā

17.00 “Piekraste nr. 7” (romantika, komēdija, mu-

zikāla drāma)

19.30 “Dzīves rats” (drāma, romantika)

Svētdien, 5. martā

16.00 “Pī dzīve” (piedzīvojumu drāma)

18.30 “Tīģeris un drakons” (asa sižeta, cīņas māk-
slas un piedzīvojumu filma, romantika, drāma)

Lūdzam reģistrēties šeit!

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

“Ghetto Games” izsludina vokālo 
konkursu “Ghetto faktors”

“Ghetto Games” sadarbībā ar mūzikas klubu “FIRST 
Dacha” izsludina vokālo konkursu “Ghetto faktors” 
ar devīzi “Seko savam sapnim!”.

Aicināts ikviens neatkarīgi no dzimuma, tautības, 
rases, reliģiskās piederības, politiskajiem uzska-

tiem, sociālā stāvokļa, muzikālās pieredzes un 
vecuma, bet konkursantiem, kas jaunāki par 16 
gadiem, uz visām atlasēm līdzi jābūt pilngadīgam 
aizbildnim. “Ghetto faktors” ir ne tikai par mūziku, 
bet arī par vienlīdzību un iespēju došanu ikvienam.

Plašāka informācija: http://jaunatneslietas.lv/com-
ponent/content/article/16-jaunumi/3161-ghetto-
games-izsludina-vokalo-konkursu-ghetto-faktors.

https://goo.gl/forms/QbUiqGVqciRmw1Sr1
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3161-ghetto-games-izsludina-vokalo-konkursu-ghetto-faktors
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3161-ghetto-games-izsludina-vokalo-konkursu-ghetto-faktors
http://jaunatneslietas.lv/component/content/article/16-jaunumi/3161-ghetto-games-izsludina-vokalo-konkursu-ghetto-faktors
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Apmācības jauniešiem par brīvprātīgo 
darbu vietējā līmenī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aici-
na jauniešus no visas Latvijas piedalīties apmācībās 
par brīvprātīgo darbu vietējā līmenī! Apmācības 
notiks 3.–5. martā viesu namā “Rāmavas Depkina 
muiža” Ķekavas novadā.

Plašāka informācija: http://jaunatneslietas.lv/
jaunumi/3160-apmacibas-jauniesiem-par-brivpra-
tigo-darbu-vieteja-limeni.

Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības 
misija Leipcigā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ai-
cina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties 

tirdzniecības misijā Leipcigā (Vācijā) 6.–10. martā.

Plašāka informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/pa-
sakumi/inzeniernozaru-uznemumu-tirdzniecibas-
misija-vacija-leipciga.

Atklāta lekcija par apdraudēto savvaļas 
sugu nelegālo tirdzniecību

Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 2. martā ielūdz uz atklāto lekciju “No su-

venīriem līdz bruņotiem konfliktiem jeb Īsumā par 
apdraudēto savvaļas sugu nelegālo tirdzniecību”.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23772.

Projektu konkurss par bērnu tiesību 
aizsardzību un vardarbības prevenciju

Labklājības ministrija aicina pašvaldības un neval-
stiskās organizācijas no 20. februāra līdz 6. martam 
piedalīties projektu konkursā par bērnu tiesību 
aizsardzību un vardarbības prevenciju. Projekta 
mērķis ir sniegt bērniem, īpaši pirmsskolas un sā-

kumskolas vecumā, un speciālistiem, kuri ikdienā 
strādā ar bērniem, (pedagogi, sociālie pedagogi, 
sociālie darbinieki u.c.) pamatprasmes un zināša-
nas par drošību un vardarbības risku mazināšanu 
attiecībās ar citiem cilvēkiem.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7528.

http://jaunatneslietas.lv/jaunumi/3160-apmacibas-jauniesiem-par-brivpratigo-darbu-vieteja-limeni
http://jaunatneslietas.lv/jaunumi/3160-apmacibas-jauniesiem-par-brivpratigo-darbu-vieteja-limeni
http://jaunatneslietas.lv/jaunumi/3160-apmacibas-jauniesiem-par-brivpratigo-darbu-vieteja-limeni
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/inzeniernozaru-uznemumu-tirdzniecibas-misija-vacija-leipciga
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/inzeniernozaru-uznemumu-tirdzniecibas-misija-vacija-leipciga
http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/inzeniernozaru-uznemumu-tirdzniecibas-misija-vacija-leipciga
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23772
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23772
http://www.lm.gov.lv/news/id/7528
http://www.lm.gov.lv/news/id/7528
http://www.lm.gov.lv/news/id/7528
http://www.lm.gov.lv/news/id/7528
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Izsludināta darbu pieteikšana Latvijas 
Arhitektūras gada balvas 2017. gada 
konkursam

Līdz 10. martam var pieteikt darbus Latvijas Arhi-
tektu savienības izsludinātajam Latvijas Arhitektū-
ras gada balvas 2017. gada konkursam.

Balvai var pieteikt gan objektus, gan darbus, kas 
saistīti ar arhitektūras procesiem, šādās kategori-
jās:

•	 kultūras būves (kultūras, izglītības, sakrālās 
ēkas)

•	 sabiedriskas ēkas (viesnīcas, biroju ēkas, veselī-
bas un ārstniecības iestādes)

•	 daudzdzīvokļu ēkas

•	 tirdzniecības ēkas, ražošanas, sporta, inženier-
tehniskās būves

•	 privātmājas

•	 renovācija, rekonstrukcija, restaurācija

•	 interjers

•	 ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides 
objekti

•	 procesi

Plašāka informācija: https://www.km.gov.lv/lv/kul-
tura/visi-jaunumi/izsludinata-darbu-pieteiksana-
latvijas-arhitekturas-gada-balvas-2017-gada-kon-
kursam-160.

Zemgalē izsludināts nevalstisko 
organizāciju projektu konkurss

Zemgales NVO centrs sadarbībā ar Kultūras minis-
triju izsludina projektu programmu, kuras mērķis 
ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, ie-
dzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu Zem-
gales plānošanas reģionā, tai skaitā mazākumtau-
tību darbu. Kopā 2017. gada konkursam pieejami 
24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

• pilsoniskās sabiedrības un Latvijas valsts simtga-
des iniciatīvu projektiem 8 000 EUR,

• starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR,

• mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR 
(t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 

1500 EUR).

Konkursa mērķis: veicināt Zemgales plānošanas re-
ģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotā-
ju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā ma-
zākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts 
simtgades svinību virsmērķi “stiprināt Latvijas sa-
biedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai 
valstij, rosinot pašorganizāciju un sadarbību”.

Vienam projektam pieejami līdz 2000 EUR. Termiņš 
projektu iesniegšanai: 21. marts (pasta zīmogs vai 
iesniedzot personīgi Zemgales NVO centrā Jelgavā 
vai Jēkabpils NVO Resursu centrā līdz plkst. 18).

Plašāka informācija: http://www.lv100.lv/jaunu-
mi/zemgale-izsludinats-nevalstisko-organizaciju-
projektu-konkurss/.

Aicinājums piedalīties vietvārdu talkā

Ikvienam ir iespēja piedalīties UNESCO Dzimtās 

valodas dienas akcijā 2017 “Vietvārdu talka”. Lai 
to izdarītu, jāapmeklē Tautas vietvārdu datubāze: 
https://vietvardi.lv/talka/.

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/izsludinata-darbu-pieteiksana-latvijas-arhitekturas-gada-balvas-2017-gada-konkursam-160
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/izsludinata-darbu-pieteiksana-latvijas-arhitekturas-gada-balvas-2017-gada-konkursam-160
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/izsludinata-darbu-pieteiksana-latvijas-arhitekturas-gada-balvas-2017-gada-konkursam-160
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/izsludinata-darbu-pieteiksana-latvijas-arhitekturas-gada-balvas-2017-gada-konkursam-160
http://www.lv100.lv/jaunumi/zemgale-izsludinats-nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
http://www.lv100.lv/jaunumi/zemgale-izsludinats-nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
http://www.lv100.lv/jaunumi/zemgale-izsludinats-nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss/
https://vietvardi.lv/talka/
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Pūču sugu grupas aizsardzības plāna 
izstrādes uzsākšanas sanāksmes

Latvijas Ornitoloģijas biedrība Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā ir uzsākusi pūču sugu grupas 
aizsardzības plāna izstrādi.

Latvijā ir sešas regulāri ligzdojošas pūču sugas. Tās 
var būt sastopamas gan mežu biotopos, gan tiešā 
cilvēku tuvumā – no lauku viensētām līdz pat pil-
sētu parkiem. Ar Latvijā ligzdojošo pūču sugām var 
iepazīties 1. pielikumā.

Lai cilvēki un pūces veiksmīgāk pastāvētu līdzās un 
lai rastu balansu starp cilvēku un pūču vajadzībām, 
ir uzsākta sugu grupas aizsardzības plāna izstrāde: 
tiks apkopotas ziņas par sugu populācijām, mate-
mātiski raksturotas to dzīvotnes, sagatavotas vad-

līnijas sugu sastopamības konstatēšanai dabas in-
ventarizācijās u.c.

Lai informētu par aizsardzības plāna uzsākšanu, 
apzinātu problēmas un meklētu tām risinājumus, 
aicinām jūs uz pūču aizsardzības plāna izstrādes uz-
sākšanas sanāksmēm:

7. martā plkst. 14 Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, 
Mārtiņzālē (pieteikšanās līdz 2. martam);

17. martā plkst. 14 Rēzeknes novada Lipuškos, 
Skolas ielā 3, dabas izglītības centrā “Rāzna” (pie-
teikšanās līdz 12. martam);

21. martā plkst. 14 Siguldā, Baznīcas ielā 7, Dabas 
aizsardzības pārvaldē (pieteikšanās līdz 16. martam).

Pieteikšanās un plašāka informācija: Agnis Bušs, e-
pasts agnis@putnidaba.lv, mob. tālr. 26028225.

Par noteikumu projektu “Noteikumi par informā-
cijas sniegšanas kārtību par savākto, reģenerācijai 
nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu 
poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu”, 
2. pielikums.

Par pozīciju nr. 1 “Priekšlikums par Eiropas Parla-
menta un padomes direktīvu par atjaunojamo ener-
goresursu izmantošanas veicināšanu”, 3. pielikums.

Par plāna projektu “Zemes politikas plāns 2017.–
2020. gadam”, 4. pielikums.

VSS-200 – Rīkojuma projekts “Par valsts kustamās 
mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašu-
mā”

VSS-193 – Likumprojekts “Grozījumi Alkoholisko 
dzērienu aprites likumā”

VSS-194 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
akcīzes nodokli””

VSS-196 – Noteikumu projekts “Sabiedrisko pakal-
pojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 
konkursu norises kārtība”

VSS-207 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-

šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-209 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-210 – Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”

VSS-216 – Rīkojuma projekts “Par valstij piedero-
šo nekustamo īpašumu nodošanu Amatas novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-217 – Rīkojuma projekts “Par valstij piede-
rošā nekustamā īpašuma “V683”, Višķu pagastā, 

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

mailto:agnis@putnidaba.lv
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413990
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413990
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413990
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413973
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414006
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414006
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414006
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414008
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414009
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414015
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414016
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_8_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_8_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_8_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_8_p4.pdf
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Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-201 – Noteikumu projekts “Oficiālo elektronis-

ko adrešu informācijas sistēmas noteikumi”

VSS-205 – Likumprojekts “Grozījumi Meliorācijas 
likumā”

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Latgaliešu kultūras gada balvas “BOŅUKS 
2016”

26. februārī Latgales vēstniecībā GORS jau devī
to reizi tika pasniegtas Latgaliešu kultūras gada 
balvas “Boņuks 2016”, lai īpaši izceltu un godinātu 
sasniegumus latgaliešu kultūras dzīvē, aptverot ne 
vien Latgales reģionu, bet arī latgaliskās aktivitātes 
citur Latvijā un pasaulē. Šogad pretendentu skaits 
sasniedza rekordu: balvai bija pieteikti 162 cilvēki, 
notikumi un aktivitātes. Latgales zelta – māla – Bo-
ņukus pasniedza 18 nominācijās.

Sabiedrības un kultūras sadaļā par Gada cilvēku 
kultūrā atzīta filoloģijas doktore literatūrzinātniece 
un latgaliešu kultūrvides aktīviste Ilga Šuplinska; 
par Gada notikumu – Latvijas Radio Latgales mul
timediju studijas atklāšana; par latgaliešu valodas 
popularizēšanu – Latgaliešu kultūras ziņu portāls 
LaKuGa.lv; par Gada amatnieku/saimnieku – Prei
ļu tirdzniecības centra “Ūga” saimnieki Ingūna 
un Aigars Zīmeļi; par Gada sniegumu vizuālajā 

mākslā – māksliniece Daina Salmiņa; par Gada 
sniegumu skatuves mākslā – Rēzeknes Tautas te
ātra izrāde “Pupas”; par Gada sniegumu audiovi-
zuālajā mākslā – Latvijas kods. Dokumentālā filma 
“Runātāji”; par latgaliešu kultūras popularizēšanu 
Latvijā un pasaulē – dokumentālā filma “Likteņ
zeme”. Mūzikas jomā kā labākais sniegums pop/
rock mūzikā novērtēts “Sovvaļnīks” ar albumu 
“Napaseitynuots”, videoklipu un koncertdarbību; 
kā labākais sniegums tautas mūzikā – tradicionālās 
dziedāšanas grupa “Saucējas” ar izdevumu “Trīci, 
munu ustabeni” un koncertdarbību; kā labākais 
sniegums alternatīvajā mūzikā – projekts “Jezups 
i Muosys” ar albumu “LAI SLAVA JAM!”, video
klipu un koncertdarbību; kā labākais sniegums 
akadēmiskajā mūzikā – kamerkoris “Muklājs” ar 
albumu “Ar Laimeņu runojūt”; kā labākais mūzi-
kas video – “Jezups i Muosys” ft. Guntix ft. Jezups 
Martinovs – “Sirds. Sirds. Sidrs”; kā Gada debija 
mūzikā – grupa “Piparmētra”; kā labākais snie-
gums šlāgermūzikā – grupa “Dvinskas muzikanti” 
ar dziesmas “Hej, bruoļ latgalīt” sasniegumiem 
un koncertdarbību. Literatūras sadaļā par labāko 
sniegumu balva piešķirta Sandrai Ūdrei un Juoņam 
Ryučānam par romānu “Aizlauztais spaits”; par la-
bāko izdevumu/grāmatu atzīta grāmata un audio 
CD “Škilbanu sīvas”, Edīte Husare, Anda Beitāne; 
par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūrvides attīstī-
bā godināti diriģenti un skolotāji Antoņina un Vi
tolds Milaševiči.

Apbalvošanas ceremonijas ieraksts pieejams šeit.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414016
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40413998
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414003
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414003
http://www.lsm.lv/lv/raksts/teatris-un-deja/kultura/dirigenti-milasevici-tas-ir-milestibas-darbs.a225561/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/teatris-un-deja/kultura/dirigenti-milasevici-tas-ir-milestibas-darbs.a225561/
http://straume.lmt.lv/lv/kultura/kultura/bonuks/6459
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“Vidzemes fitnesa diena 2017” Valmierā

4. martā Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, no-
tiks lielākais fitnesa pasākums Vidzemē “Vidzemes 
fitnesa diena 2017”, kurā aicināti piedalīties gan fit-
nesa un aktīva dzīvesstila piekritēji, gan arī tie, kas 
vēlas iepazīties ar kādu no piedāvātajām fitnesa ak-

tivitātēm, jo pasākuma programmā paredzētas da-
žādas fitnesa nodarbības un paraugdemonstrējumi 
pieredzējušu, Latvijā un ārzemēs pazīstamu treneru 
vadībā gan sievietēm, gan vīriešiem, gan bērniem.

Plašāka informācija: https://voc.lv/2017/02/03/vi-
dzemes-fitnesa-diena-2017-notiks-valmiera/.

Daugavpilī griezīsies “Svētku dancis”

2017. gads Daugavpilī rit Vienības nama zīmē, 
jo šogad ēkai – 80 gadi. Vienības nama jubile-
jas gadā Latviešu kultūras centrs veido pasā-
kumu virkni un aicina skatītājus tikties ar da-
žādu žanru mūzikas un deju kolektīviem.

4. martā Vienības nama koncertzālē būs ska-
tāms tautas deju koncerts ar Daugavpils un 
Viļņas kolektīvu piedalīšanos.

Vairāk informācijas šeit: https://kultura.
daugavpils.lv/lv/Zinas/1/2206/Latviesu_kul-
turas_centra_norisinasies_tautas_deju_
koncerts_%22Svetku_dancis%22.

https://voc.lv/2017/02/03/vidzemes-fitnesa-diena-2017-notiks-valmiera/
https://voc.lv/2017/02/03/vidzemes-fitnesa-diena-2017-notiks-valmiera/
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/2206/Latviesu_kulturas_centra_norisinasies_tautas_deju_koncerts_%22Svetku_dancis%22
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/2206/Latviesu_kulturas_centra_norisinasies_tautas_deju_koncerts_%22Svetku_dancis%22
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/2206/Latviesu_kulturas_centra_norisinasies_tautas_deju_koncerts_%22Svetku_dancis%22
https://kultura.daugavpils.lv/lv/Zinas/1/2206/Latviesu_kulturas_centra_norisinasies_tautas_deju_koncerts_%22Svetku_dancis%22
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“Kalpaka atceres pasākumi 2017”

No 6. janvāra līdz 6. martam notiek “Kalpaka atce
res pasākumi 2017” – cīņa par Kalpaka kausu kat
rā disciplīnā un godalgām kopvērtējumā. Vairāki 
pasākumi jau aiz muguras, bet daži vēl priekšā.

2. martā Degumnieku pamatskolā notiks kon-
kurss “Latvija. Dievs. Zemnieks. Karavīrs”. Savu-
kārt 6. martā plkst. 12 paredzēts piemiņas brīdis 
Visagala kapsētā, bet plkst. 15 Varakļānu kultūras 
namā – NBS orķestra koncerts un “Kalpaka atceres 
pasākumi 2017” sacensību uzvarētāju apbalvoša-
na.

Pasākumus organizē pulkveža Oskara Kalpaka pie-
miņas fonds sadarbībā ar NBS, AM, Jaunsardzi, 
Zemessardzi, Latviešu virsnieku apvienību un Ma-
donas, Lubānas un Varakļānu novada pašvaldību 
atbalstu.

Jau desmito gadu meklē “Gaismas 
nesējus” Latvijas pagastos

Līdz 10. martam Latvijas Nacionālās bibliotēkas at-
balsta biedrība aicina lasītājus pieteikt bibliotekā-
rus balvai “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”. 
Biedrība gaida vēstules un stāstus par pagastu 
bibliotekāriem, kuri ir pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, 

entuziasma pilni savā darbā un neaizstājami savā 
pagastā.

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz e-
pasta adresi gaisma@gaisma.lv vai LNB atbalsta 
biedrībai Rīgā, Mūkusalas ielā 3, LV-1048.

Vairāk šeit: https://www.gaisma.lv/lv/projekts/pa-
gasta-bibliotekars-gaismas-nesejs.

Ziņas sagatavojušas Edīte Zaube un Līga Korsaka

Apkopojusi Gunta Klismeta

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

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

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

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

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

https://www.gaisma.lv/lv/projekts/pagasta-bibliotekars-gaismas-nesejs
https://www.gaisma.lv/lv/projekts/pagasta-bibliotekars-gaismas-nesejs
jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw



