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Izpilddirektori Madonā bija gaidīti

Madonas pilsētas saukli “Pilsēta, 
kur esi gaidīts” 3. martā nenācās 
apšaubīt Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācijas (LPIA) 
izbraukuma sēdes kuplajam dalīb-

nieku pulkam. Viņus 
gaidīja un aprūpēja 
ne tikai mājinieki 
ar galveno rīkotāju 
Madonas novada 
domes izpilddirek-
toru Āri Vilšķērstu 
priekšgalā, bet pat 
saule sakopoja pa-
vasarīgos spēkus, lai 
paspilgtinātu dienu, 

par spīti sniegota-
jām prognozēm. Arī 
domes priekšsēdē-
tājs Andrejs Ceļapī-
ters paspēja uzrunāt 
ciemiņus, izklāstot 
arī savu novada vīzi-
ju. (Todien Madonu 
apmeklēja arī vese
lības ministre Anda 
Čakša, tāpēc nova

da vadības klātbūtne, spriežot par Latvijai aktuālo 
problēmu, bija pašsaprotama.) Pēc A. Ceļapītera 
domām, LPIA izbraukuma sēžu formāts esot ļoti 

labs, jo ļauj bagātināt citam cita pieredzes pūru un 
saskatīt pašu veiksmes. Par labu “formātu” viņš 
uzskata arī 2009. gadā izveidoto Madonas novadu 
(14 pagasti un pilsēta), kas ir lielākais Vidzemē. Sevi 
attaisnojis arī dekoncentrētais pārvaldes modelis: 
katrā pagastā ir atsevišķa pārvalde, pilsētā gan 
pārvaldnieks ir bez pārvaldes, tomēr iedzīvotāju 
skaits arī šajā “centrālajā” novadā sarūk. Aptuveni 
20 miljonu eiro kopbudžets ļauj īstenot ambiciozus 
projektus, ja spēj koncentrēties uz prioritātēm. Ta-
gad tā ir uzņēmējdarbības aktivitāte un uzņēmēju 
piesaiste.

Madonas novada prezentāciju Āris Vilšķērsts uzti-
cēja sabiedrisko attiecību speciālistei Dzintrai Stra-
diņai, solot, ka atbildību par viņas teikto uzņemsies 
pats.

Pēc LPIA priekšsēdētāja Gunta Kalniņa pārskata 
par Valdē lemto izpilddirektori ķērās pie... atkritu-
miem. Gan ne tiešā, bet sarunu un diskusiju nozī-
mē. Atkritumu problēmām veltīto sadaļu vadīja LPS 
padomniece Sniedze Sproģe, kurai šis ir viens no 
ikdienas darba jautājumiem. Ievadot diskusiju par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, viņa uzsvēra, 
ka pašvaldība atbild par tīru teritoriju un apmieri-
nātiem iedzīvotājiem. Pašreizējā perioda prioritā-
te ir dalīti vākto sadzīves atkritumu infrastruktūras 
izveidošana un kopīga atkritumu apsaimniekošana 
reģionā. Īpaša problēma, kas vēl apspriežama, sais-
tās ar būvgružu un riepu savākšanu.

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi At-
kritumu apsaimniekošanas likumā. Tos skaidroja 
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VARAM Vides aizsardzības departamenta direk-
tore Rudīte Vesere, bet viņas kolēģe Vides inves-
tīciju nodaļas vadītāja Zanda Krūkle informēja par 
investīciju pieejamību atkritumu apsaimniekoša-
nas infrastruktūras sakārtošanai ES fondu 2014.–
2020. gada plānošanas periodā. Advokāts Edgars 
Atlācis iepazīstināja ar iespējamajiem sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas modeļiem (pakalpoju-
ma iepirkums, pašvaldības komersants, privātā un 
publiskā partnerība), akcentējot katra izdevīgumu 
un trūkumus konkrētā situācijā.

Šoreiz īpaši veiksmīgi bija izvēlētie pieredzes mo-
deļi, ar kuriem iepazīstināja SIA “Madonas nam-
saimnieks” valdes loceklis Osvalds Lucāns, Rēzek-
nes domes izpilddirektors Raimonds Oļehno un 
Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sa-
biedrības (ALAAS) izpilddirektors Juris Petkevičs.

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis Edvīns Za-
kovics izklāstīja problēmas atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā LVM dabas objektos un novados, kā arī 
aicināja visiem kopā veidot plaukstošu Latviju.

Pabeidzot diskusiju par atkritumu apsaimniekoša-
nu, izpilddirektori vienojās par jaunizveidotā LPS 
“tīkliņa” prioritātēm:

• dabas resursu nodokļa iekasēšana un iemaksu 
pārdale; 

• vienoties, kā visus nepieciešamos atkritumu 
veidus iekļaut vienotā atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmā; 

• maksas noteikšana; 

• apsaimniekošanas modeļu analīze, lai pašvaldība 
vieglāk atrastu sev visvajadzīgāko un efektīvāko.

LPIA sēdes otrs bloks bija veltīts daudz optimistis-
kākam tematam. Sarunu par sportisko aktivitāšu 
nozīmi iedzīvotāju veselības veicināšanā uzsāka 
Madonas novada sporta darba organizators Māris 
Gailums, bet papildināja LPS padomnieks Guntis 
Apīnis. Tiem, kuru pilsētās vai novados top vai, 
vēl labāk, tikai taps peldbaseini, daudz noderīga 
pastāstīja Latvijas Peldēšanas federācijas Valdes 
priekšsēdētājs Aivars Platonovs. Varbūt tiešām 
labāk septiņreiz nomērīt un apdomāt, lai lieki ne-
tērētu pašvaldības naudu, bet peldbaseina atdeve 
būtu maksimāli liela.

Abas tēmas atspoguļojās arī mājinieku ieplānotajos 
Madonas novada “paraugdemonstrējumos” – Ma-
donas sporta un aktīvās atpūtas bāzē “Smeceres 
sils”, kur tajās dienās risinājās Skandināvijas kau-
sa izcīņas sacensības, un Madonas pilsētas sporta 
centrā, kas spēj lieliski kalpot gan sporta, gan kultū-
ras “mūzai”, kā arī “Madonas namsaimnieka” pār-
ziņā esošajā atkritumu šķirošanas stacijā.

NB! Madonas sēdes materiālus un saiti uz video-
ierakstiem meklējiet LPIA tradicionālajā “mājvie-
tā” – http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvie-
nibas/izpilddirektoru-asociacija/. Jau šonedēļ tur 
varat ne tikai iedziļināties sanāksmes prezentācijās 
un protokolos, bet arī veikli atrast vietu, kur uzklik-
šķinot nonāksiet pie videoierakstiem. Un tad klāt-
būtnes efekts garantēts!

Daina Oliņa

Finanšu un ekonomikas jautājumu 
komitejā

28. februārī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē tika izska-
tīts Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumā “Par 
Latvijas Republikas 2015. gada pārskatu par valsts 
budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” aktu-
alizētais jautājums par kadastra un zemesgrāmatu 
datu kvalitāti. VK revīzijā konstatējusi, ka kadastra 
un zemesgrāmatu lietotājiem vēl arvien nav pieeja-
ma kvalitatīva, pašreizējam stāvoklim atbilstoša un 
skaidri saprotama informācija, tajā skaitā pašvaldī-
bām – pārskata gada inventarizācijas veikšanai, kas 

ietekmē arī saimnieciskā gada pārskatā sniegtās in-
formācijas kvalitāti.

Valsts kontrole ir ieteikusi:

• veikt nepieciešamās darbības, lai kadastra 
sniegtajā informācijā par pašvaldībām piedero-
šajiem vai to tiesiskajā valdījumā esošajiem ne-
kustamajiem īpašumiem netiktu uzrādītas citām 
fiziskām un juridiskām personām piederošas vai 
nenoskaidrotas piederības būves;

• izvērtēt iespēju uz kādu laiku ieviest īpašu režīmu 
datu apmaiņai starp kadastru un tā subjektiem, 
tajā skaitā pašvaldībām, kļūdaino datu labošanai;

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/
http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/
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• izstrādāt normatīvo regulējumu īpašuma tiesību 
noteikšanai tiem nekustamajiem īpašumiem, 
par kuriem nav pieejami īpašumtiesības aplieci-
noši dokumenti;

• iniciēt normatīvo regulējumu kopīpašuma do-
mājamo daļu aprēķināšanai un pārrēķināšanai, 
nodrošinot, ka kopīpašuma domājamo daļu 
kopsumma veido vienu veselumu un ka domāja-
mā daļa ir atsevišķā īpašuma (telpu grupas) pla-
tības attiecība pret visu dzīvojamajā mājā esošo 
atsevišķo īpašumu kopējo platību.

Komitejas sēdē Tieslietu ministrijas (TM) un Valsts 
zemes dienesta (VZD) pārstāvji bija uzaicināti sniegt 
informāciju par šo ieteikumu ieviešanas gaitu. Pozi-
tīvi vērtējams, ka visu ieteikumu ieviešana tiek plā-
nota, tomēr negatīvi, ka pie tās lielākoties ķersies 
tikai 2018. gadā, jo VK noteiktais ieteikumu ievie-
šanas termiņš ir 2019. gada 1. maijs. TM pārstāvji 
atgādināja, ka 3. un 4. punktā norādītās problemā-
tikas risināšanai jau pirms vairākiem gadiem Saei-
mā bija iesniegti likumprojekti, kas netika atbalstīti, 

diemžēl nepiedāvājot nekādu citu risinājumu. TM 
ieskatā vispirms tiks tuvināti kadastra un zemes-
grāmatu procesi, lai uzlabotu sistēmu sadarbību, 
taču ieteikumu ieviešanai jāveido jauna kadastra 
informācijas sistēma. LPS padomniece finanšu un 
ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere uzsvēra: lai 
pēc būtības uzlabotu kadastra un zemesgrāmatu 
sadarbību un datu kvalitāti, VK ieteikumi normatī-
vajos aktos būtu jāievieš pirms informācijas sistē-
mu izmaiņu programmēšanas uzsākšanas, turklāt 
jau valdības līmenī ir noteikts, ka šajā plānošanas 
periodā nedrīkst turpināt nepareizo praksi, kad vis-
pirms kaut ko dara informācijas sistēmās, bet tikai 
pēc tam virza atbilstošus grozījumus normatīvajos 
aktos, paredzot procedūru izmaiņas.

Plašāks apraksts: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3549-finansu-un-ekonomikas-jautajumu-komi-
teja.

Lāsma Ūbele un Sanita Šķiltere,
LPS padomnieces

Videokonferencē stāsta par infografiku 
veidošanas pamatiem

2. martā LPS ēkā notika videokonference, kurā tika 
sniegti praktiski ieteikumi infografiku veidošanā. 
Teorētiskus un praktiskus ieteikumus sniedza info-
grafiku dizainers Māris Grīnvalds.

Pieredzē dalījās Ķekavas novada domes Sabiedrisko 
attiecību daļas vadītāja Vineta Geka un Rēzeknes 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3549-finansu-un-ekonomikas-jautajumu-komiteja
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3549-finansu-un-ekonomikas-jautajumu-komiteja
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3549-finansu-un-ekonomikas-jautajumu-komiteja
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pilsētas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kār-
lis Pozņakovs.

Šīs tikšanās videoieraksts un prezentācija pieejama 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/seminari-

un-video/videoarhivs/3540-videokonference-stas-
ta-par-infografiku-veidosanas-pamatnoteikumiem.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Kuldīgā diskutē par attīstības izglītības un 
sabiedrības labklājības veicināšanu 

LPS sadarbībā ar Kuldīgas novada domi un biedrī-
bu “Zaļā brīvība” 2. martā Kuldīgā organizēja dis-
kusiju “Attīstības izglītība sabiedrības attīstībai: kā 
finansēt un īstenot”. Diskusijas centrālā tēma bija 
izglītības un pedagogu tālākizglītības nozīme, lai ar 
kvalitatīvas izglītības un pētniecības palīdzību vei-
cinātu ilgtspējīgas pārmaiņas, līdztekus sasniedzot 
arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un veicinātu 
mūsu sabiedrības labklājību.

Diskusiju atklāja Kuldīgas novada domes priekšsē-
dētāja Inga Bērziņa, kura informēja par īstenota-
jiem un plānotajiem izglītības infrastruktūras sakār-
tošanas projektiem Kuldīgā. Savukārt LPS ģenerāl-
sekretāre Mudīte Priede iepazīstināja ar pašvaldību 
iespējām iesaistīties attīstības izglītības aktivitātēs, 
piedaloties LPS īstenotajos projektos vai izmantojot 
Ārlietu ministrijas līdzfinansējuma iespējas.

Ar pieredzi globālās izglītības ieviešanā mācību 
programmā dalījās Kuldīgas Centra vidusskolas so-
ciālo zinību skolotāja Antra Spuļģe. Kuldīgas Centra 
vidusskolai bija iespēja trīs gadus piedalīties Eiropas 

Komisijas līdzfinansētā projekta “Globālā dimensi-
ja sociālo zinātņu mācību priekšmetos” īstenošanā. 
A. Spuļģe atklāja, ka globālā izglītība tiek īstenota 
mācību materiālu testēšanā, skolotāju apmācībās, 
semināros, vecāku sapulcēs, kā arī projektu dienā. 
“Globālās izglītības tēma sniedz skolēniem būtis
kas zināšanas un prasmes, tā ir daļa no mācību 
pro grammas un paver iespējas sadarbībai vietējā, 
nacionālā, globālā līmenī. Arī sabiedrība pamazām 
sāk iesaistīties, cenšoties mainīties, izvērtējot savu 
skatu uz pasaules notikumiem un savas iespējas 
tos ietekmēt,” atklāja Kuldīgas Centra vidusskolas 
pārstāve.

Diskusijas dalībniekiem bija iespēja uzklausīt arī 
“Vējpuses salu lauksaimnieku asociācijas” (Wind
ward Islands Farmers Association, Karību jūras salu 
valstis) koordinatori Kozelu Freizeri (Kozel Fraser), 
kura dalījās savā pieredzē ar globālās attīstības me-
todēm, labajiem piemēriem un darbiem. “Darbo
joties kopā kā vienota sabiedrība, mēs varēsim sa
sniegt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un izpildīt 
150 uzdevumus,” uzsvēra Freizere un īpaši atzīmē-
ja godīgās tirdzniecības mērķa nozīmīgumu. Viņa 
mudināja aktualizēt šo tēmu un izglītot sabiedrī-
bu par gudrāku izvēlēšanos, nabadzības un bada 

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3540-videokonference-stasta-par-infografiku-veidosanas-pamatnoteikumiem
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3540-videokonference-stasta-par-infografiku-veidosanas-pamatnoteikumiem
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3540-videokonference-stasta-par-infografiku-veidosanas-pamatnoteikumiem
http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
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pārtraukšanu, cīnīties par pārtikas drošību, vides 
ilgtspēju un ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Savukārt par pedagogu tālākizglītības iespējām, 
pašvaldību, interešu izglītības centru un biedrību 
iesaistīšanos izglītojamo kompetenču uzlabošanā 
diskusijas dalībniekus informēja Valsts izglītības 
satura centra projektu vadītāja Liene Voroņenko. 
Viņa pastāstīja par plānotajām aktivitātēm divos 
projektos, proti, “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” un “Nacionāla un starptau-
tiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo ta-
lantu attīstībai”, un drīzumā plānotajiem informatī-
vajiem pasākumiem martā un aprīlī.

Diskusijas noslēgumā LPS padomniece ārējo sa-

karu jautājumos Elita Kresse aicināja pašvaldības 
iesaistīties LPS izsludinātajā attīstības izglītības un 
sabiedrības izpratnes veicināšanas projektu kon-
kursā, kā arī gatavot projektu pieteikumus Ziemeļ-
valstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai.

Ar diskusijā rādītajām prezentācijām varat iepazī-
ties LPS mājaslapā.

Diskusija notika pēc LPS īstenotā un Eiropas Komi
sijas līdzfinansētā projekta “Strādājot kopā iespēju 
sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”.

Zane Začeva,
projekta asistente

Novadu apvienības Valdes sēdē visplašāk 
diskutē par Novadu dienas norisi un 
skatāmajiem jautājumiem

3. martā notika Novadu apvienības Valdes sēde, 
kuras dienas kārtībā bija 31. martā plānotās Nova-
du dienas programma un ar to saistītie organiza-
toriskie jautājumi, kā arī LPS Valdes sēdes kārtībā 
iekļaujamie jautājumi un Dziesmu un deju svētku 
padomes sastāvs. 

LPS priekšsēža padomniece Olga Kokāne informē-
ja, ka ir sagatavota Novadu dienas provizoriskā die-
nas kārtība (programmas projekts 1. pielikumā). 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs, ņemot vērā Novadu dienas programmā 
iekļauto jautājumu nopietnību, uzsvēra, ka pasāku-
mā, iespējams, būs vajadzīgas ne tikai speciālistu 
un pašvaldību pārstāvju diskusijas, bet arī reāla rī-
cība – jāsagatavo LPS rezolūcijas.

Vēl O. Kokāne sēdes dalībniekus informēja par saga-
tavoto LPS Valdes sēdes dienas kārtību. Aiz kraukles 

novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums pie-
vērsa uzmanību 2018. gada dziesmu un deju svēt-
ku programmai: svētku gājiens plānots 1. jūlijā, bet 
šajā datumā Koknesē tiks atklātas sporta veterānu 
sacensības.

Novadu apvienības Valdes sēdi vadīja Rūjienas no-
vada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins.

Attēlā priekšplānā: Aleksandrs Lielmežs

http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml
http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_832.shtml
http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_832.shtml
http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_832.shtml
http://norden.lv/grantu-programmas/valsts-administracija/
http://norden.lv/grantu-programmas/valsts-administracija/
http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa/3560-kuldiga-diskute-par-attistibas-izglitibas-un-sabiedribas-labklajibas-veicinasanu
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_9_p1.pdf
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Melu laboratorija

Grūti nepamanīt, ka pēdējā laikā ir izvērsta kam-
paņa pret pašvaldību tiesībām izdot laikrakstus vai 
savos informatīvajos izdevumos skaidrot pašvaldī-
bas politiku un sniegt citus vietējiem iedzīvotājiem 
vajadzīgus un lētus informācijas pakalpojumus.

Kā vārdā tas tiek darīts?

Varētu pieņemt, ka pie visa vainīgas pašvaldību vē-
lēšanas un tām sekojošās Saeimas vēlēšanas, ku-
rās vieni politiskie spēki cenšas “apspēlēt” otrus, 
ar dažādiem aizliegumiem panākot priekšrocības. 
Diemžēl šādām priekšvēlēšanu viltībām mēdz būt 
tālejošas sekas: sistēmā radītie trūkumi kavē valsts 
un pašvaldību attīstību vairākas desmitgades pēc 
īslaicīgu priekšrocību iegūšanas.

Tā kā cilvēki vienmēr analizē pašreizējo situāciju un 
saskata pašreizējās varas trūkumus, pirmā doma ir 
pamēģināt nomainīt vadību. Tāpēc ir viegli mani-

pulēt ar cilvēku prātiem. To panāk, iestāstot, ka da-
žādi aizliegumi informācijas telpā ātrāk novedīs pie 
pārmaiņām. Taču tiek noklusēts, ka tieši pašvaldību 
mediju aizliegšana apdraud iedzīvotājiem pieeja-
mās informācijas daudzveidību, ka pārmaiņas pār-
maiņu dēļ var gan uzlabot, gan pasliktināt situāciju.

Šajā gadījumā tiek izmantoti nevis objektīvas un 
neatkarīgas žurnālistikas, bet gan propagandas pa-
ņēmieni. Propagandas pamatprincipi ir sadalīt pa-
sauli labajā un sliktajā daļā, pasludināt vienus par 
labajiem, bet otrus – par sliktajiem, melus papildi-
nāt ar zināmu patiesu faktu piejaukumu (lai meli iz-
skatītos ticamāki). Visbiežāk tiek stāstīts par tādiem 
propagandas pasūtītāju mērķiem, kas ir diametrāli 
pretēji viņu patiesajiem nodomiem.

Plašajai dezinformācijas kampaņai ir raksturīgi, ka 
daļa žurnālistu piebalso tāpēc, ka melu autori šķie-
tami aizstāv žurnālistu un mediju brīvību. Mediju 
brīvība ir izdevīga gan žurnālistiem, gan tautai ko-
pumā.

Tāpat nevainīgi nav arī “medijpratības zinātnieku” 
un valsts ierēdņu viedokļi, taču vismaz daļa no vi-
ņiem atrodas “brīvā tirgus” teorijas iespaidā un 
neapzinās, ka brīvais tirgus ir tikai teorētiska kon-
cepcija, kura dažkārt palīdz pieņemt pareizus lē-
mumus. Reālajā pasaulē pastāv tirgus, nevis brīvais 
tirgus. Kas maksā, tas pasūta mūziku.

Viss raksts: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3559-
melu-laboratorija. 

Māris Pūķis,
LPS vecākais padomnieks

LPS Valdes sēde 

Valdes sēde notiks 7. martā plkst. 10–12 LPS mītnē 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē.

Darba kārtība:

1. Par LPS Domes sēdes (15. martā) darba kārtību 
(ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

2. Par vēstuli Finanšu ministrijai par nodokļu pro-
gnozes aprēķiniem (ziņo LPS priekšsēdis Andris 

Jaunsleinis).

3. Par 2018. gada dziesmu un deju svētku pro-
grammu (ziņo LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis).

4. Informācija par Novadu dienām (ziņo Novadu 
apvienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis).

5. Dažāda informācija.

Plašāka informācija: Nodokļu politikas pamatno-
stādnes (FM prezentācija), 2. pielikums.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3559-melu-laboratorija
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3559-melu-laboratorija
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_9_p2.pdf
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LPS diskusija par SAM 5.6.2. un SAM 
3.3.1. progresu

Diskusija notiks 8. martā plkst. 10–12.30 LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāvā.

Darba kārtība:

1. Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes 
informācija par vispārīgajām nostādnēm ES fon-
du investīciju īstenošanā.

2. VARAM un CFLA – par standarta kļūdām projek-
tu iesniegumos.

Pašvaldībās aktīvi tiek izstrādāti projekti Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
programmās:

• SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību in-
tegrētajām attīstības programmām”;

• SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības pro-

grammās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”.

Vienlaikus LPS no pašvaldībām saņem jautājumus 
par atsevišķu prasību ievērošanu konkrētos projek-
tu pieteikumos. Lai izvairītos no riskiem investīciju 
projektu īstenošanā, ievērotu termiņus un iekļau-
tos programmu rādītājos, LPS ir aicinājusi šajā dis-
kusijā pievienoties FM, VARAM un CFLA pārstāvjus, 
lai kopīgiem spēkiem skaidrotu situāciju un rastu 
risinājumus neskaidrībām.

Aicinām pašvaldības līdz 7. martam plkst. 13 iesū-
tīt savus jautājumus.

LPS interneta vietnē tiks nodrošināta diskusijas 
tiešraide: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/
tiesraide/. Tās laikā būs iespēja uzdot jautājumus, 
sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

 
Andra Feldmane,

LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Praktiskā konference “Pirmsskolas 
izglītības mērķi un vieta formālās izglītības 
sistēmā”

Konferences rīkotāji: LPS un Augstākās izglītības 
padome. Konference notiks 10. martā LPS ēkā 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē.

Programma:

12.30–13.00 Dalībnieku reģistrācija

13.00–13.10 Konferences atklāšana 

Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis

Jānis Vētra, Augstākās izglītības pa-
domes priekšsēdētājs

13.10–15.30 Prezentācijas:

1. Sešgadīgo bērnu psihiskā, fiziskā, 
sociālā labsajūta.

Silvija Umbraško, asociētā profeso-
re, antropologs. Rīgas Stradiņa uni-

versitātes Anatomijas un antropolo-
ģijas institūts

Anika Miltuze, asociētā profesore, 
psihologs. LU Pedagoģijas, psiholo-
ģijas un mākslas fakultāte. Psiholo-
ģijas nodaļa

2. Sešgadīgais pirmsskolas izglītības 
iestādē vai skolā. Izaicinājums, risks 
un realitāte (pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītāja skatījums).

Vineta Jonīte, Rīgas 49. pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja

2.1. Sešgadīgais pirmsskolas izglītības 
iestādē vai skolā. Tiesiskais, saturis-
kais un emocionālais aspekts (paš-
valdības PII organizatora skatījums)

Sarmīte Joma, Jelgavas izglītības 
pārvaldes vadītājas vietniece, galve-
nā speciāliste pirmsskolas izglītībā

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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3. Pirmskolas izglītība Latvijā: izaici-
nājumi un risinājumi. 

Agrita Miesniece, Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Kompetenču pie-
eja mācību saturā” Mācību satura 

izstrādes struktūrvienības vecākā 
eksperte

15.30–15.45 Kafijas pauze (3. stāva zālē)

15.45–17.00 Ekspertu diskusijas

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

Jaunsleinis: uzņēmēja talantu attīstīt jāsāk 
jau pirmsskolā

“Pirmsskolas un pamatizglītības sistēmai būtu jā
būt tādai, kas attīsta un atbalsta uzņēmēja talan
tu, jo mums vajadzīgi ne tikai darba ņēmēji, bet arī 
darba devēji. Jābūt labai sistēmai, kas piepildīta ar 
cilvēkiem,” 1. martā Briselē (Beļģijā) Reģionu komi-
tejas (RK) Ekonomikas politikas komisijas sanāksmē 
notikušajā diskusijā par atbalstu jaunuzņēmumiem 
uzsvēra Latvijas delegācijas RK vadītājs Andris 
Jaunsleinis.

Viņš arī aicināja atzinuma “Atbalsts jaunuzņēmu-
miem un augošajiem uzņēmumiem Eiropā: reģio-
nālā un vietējā perspektīva” gatavotāju Bjalistokas 
(Polijā) pilsētas mēru Tadeušu Truskolaski (Tade

usz Truskolaski) ietvert ziņojumā ideju par mehā-
nismu, kas ļautu ātri aprobēt labākās dalībvalstu 
idejas par Eiropas Savienības konkurētspējas uzla-
bošanu. “Eiropas Savienības dalībvalstis savā star
pā konkurē un meklē labākos risinājumus jaunuz
ņēmumu darbības veicināšanai. Taču kopumā mēs 
veidojam Eiropas Savienību, kas konkurē globālā 
mērogā. Mums savas labākās, pārbaudītās idejas 
būtu jāapkopo un jāievieš, un tā kopā mēs varētu 
veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju,” mudi-
nāja Jaunsleinis.

Arī atzinuma sagatavotājs Truskolaskis uzsvēra, ka 
jāizveido visaptveroša programma, kas saskaņotu 
principus jaunuzņēmumu darbības sākšanā un iz-
vēršanā neatkarīgi no uzņēmēja valstspiederības 
vai preces un pakalpojuma pārdošanas vietas, kas 
veicinātu jaunuzņēmumu izaugsmi un starptautis-
ko paplašināšanos.

Savukārt Latvijas delegācijas pārstāvis Liepājas pil-
sētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas at-
tīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš 
savā uzrunā aicināja domāt par atbalstu pašvaldī-
bām, lai jaunu uzņēmumu līderu audzināšana varē-
tu sākties jau skolās. “Eiropa piedzīvojusi fordismu, 
kad mums bija lielas rūpnīcas, daudz darbinieku. 
Tagad sācies postfordisms, pilsētas un reģioni cīnās 
par intelektu un jauniem cilvēkiem, kas spēj veidot 

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ
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biznesu. Būtiski šo sēklu iesēt jau skolās, veidot sko
las uzņēmumus. Arī Eiropā būtu jābūt tādām pa
šām iespējām kā ASV, kur ir iespējas mācīties biz
nesa līderismu,” uzsvēra Ansiņš.

Atzinumu “Atbalsts jaunuzņēmumiem un augo-
šajiem uzņēmumiem Eiropā: reģionālā un vietējā 
perspektīva” plānots pieņemt nākamajā RK Ekono-

mikas politikas komisijas sanāksmē, kas norisinā-
sies 3. maijā. Ar šo un citiem Ekonomikas politikas 
komisijas sanāksmē izskatītajiem dokumentiem var 
iepazīties RK mājaslapā.

 
Agita Kaupuža,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties 
dalībai UNESCO LNK tīklā “Stāstu 
bibliotēkas”

Līdz 30. aprīlim Latvijas bibliotēkas aicinātas pie-
teikties dalībai UNESCO Latvijas Nacionālās komi-
sijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”, kas ir iespēja piln-
veidot ikdienas darbību, izceļot bibliotēkas lomu 

informācijas kolekcionēšanā, vietējā kultūras man-
tojuma saglabāšanā un informācijas pieejamības 
nodrošināšanā.

Plašāka informācija: http://unesco.lv/lv/zinasa-
nu-sabiedriba/latvijas-bibliotekas-aicinatas-pie-
teikties-dalibai-unesco-lnk-tikla-stastu-bibliote-
kas-1/.

Aicina pieteikties INTERREG EUROPE 
programmas trešajā projektu konkursā

VARAM aicina piedalīties starpreģionu sadarbības 
programmas INTERREG EUROPE 2014.–2020. ga-

dam trešajā projektu konkursā. Tas ir atvērts no 
1. marta līdz 30. jūnijam.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23814.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Sanāksmes par roņu sugas aizsardzības 
plāna izstrādi

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā bezpeļņas 
organizācija “Pro mare” ir uzsākusi sugas aizsardzī-
bas plāna izstrādi roņiem Latvijas ūdeņos Baltijas 
jūrā un Rīgas līcī.

Lai informētu par roņu sugas aizsardzības plāna uz-
sākšanu, notiks sanāksmes:

14. martā plkst. 11 VARAM (Peldu ielā 25 Rīgā, 
101. telpā);

15. martā plkst. 11 Ziemeļvidzemes biosfēras re-
zervāta administrācijā (Rīgas ielā 10A Salacgrīvā);

22. martā plkst. 11 Rojas novada domē (Zvejnieku 
ielā 3 Rojā).

Plašāka informācija: http://www.lps.lv/lv/zinas/
valsts-parvalde/3557-sanaksmes-par-sugas-aizsar-
dzibas-plana-izstradi-roniem.

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2129947&meetingSessionId=2160868
http://unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/latvijas-bibliotekas-aicinatas-pieteikties-dalibai-unesco-lnk-tikla-stastu-bibliotekas-1/
http://unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/latvijas-bibliotekas-aicinatas-pieteikties-dalibai-unesco-lnk-tikla-stastu-bibliotekas-1/
http://unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/latvijas-bibliotekas-aicinatas-pieteikties-dalibai-unesco-lnk-tikla-stastu-bibliotekas-1/
http://unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/latvijas-bibliotekas-aicinatas-pieteikties-dalibai-unesco-lnk-tikla-stastu-bibliotekas-1/
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23814
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23814
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3557-sanaksmes-par-sugas-aizsardzibas-plana-izstradi-roniem
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3557-sanaksmes-par-sugas-aizsardzibas-plana-izstradi-roniem
http://www.lps.lv/lv/zinas/valsts-parvalde/3557-sanaksmes-par-sugas-aizsardzibas-plana-izstradi-roniem
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Iznākusi jaunā Latvijas statistikas 
gadagrāmata

Iznākusi Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) izdotā 
“Latvijas statistikas gadagrāmata 2016”. 664 lappu-
ses biezais krājums latviešu un angļu valodā satura 
ziņā ir visapjomīgākā CSP statistikas publikācija.

Statistikas gadagrāmatā ir deviņas tematiskās no-
daļas: vispārīgās ziņas; ekonomika un finanses; ie-
dzīvotāji un sociālie procesi; rūpniecība, būvniecī-
ba, tirdzniecība un pakalpojumi; lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un zivsaimniecība; preču ārējā 

tirdzniecība; transports un tūrisms; enerģētika, 
vide un tās aizsardzība; informācijas tehnoloģijas, 
pētniecība un inovācijas.

Jaunajā publikācijā dati atspoguļoti par 2015. gadu 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Gadagrā-
matu var lejupielādēt tīmeklī www.csb.gov.lv/ga-
dagramata2016, to var apskatīt un iegādāt CSP In-
formācijas centrā Lāčplēša ielā 1.

Plašāka informācija: http://www.csb.gov.lv/
dati/e-publikacijas/latvijas-statistikas-gadagrama-
ta-2016-44118.html.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 
aicina piedalīties akcijā “Atpakaļ uz skolu 
2017”

Akcija “Atpakaļ uz skolu 2017” norisinās no 
20. marta līdz 12. maijam. Tās laikā Eiropas Savie-

nības institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, 
NVO pārstāvji un citi Eiropas lietu eksperti dosies 
uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pie-
redzē un zināšanās par ES aktualitātēm.

Plašāka informācija 3. pielikumā.

Konkursā aicina bērnus stāstīt par savu 
pieredzi interneta lietošanā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludina konkursu vispārizglītojošo izglītības iestā-
žu 5.–9. klašu skolēniem, aicinot iesūtīt savus stās-
tus par dažādām ar vardarbību saistītām situācijām 
interneta vidē un piedāvāt savā pieredzē balstītus 
vai izdomātus risinājumus, kā bērni varētu izvairī-
ties no šādām situācijām un mazināt to sekas.

Konkurss tiek rīkots, lai vairotu bērnu izpratni par 
dažādiem vardarbības veidiem (izsmiešana, paze-
mošana, ietekmēšana, draudi utt.) interneta vidē 
un informētu par iespējām no tās izvairīties un ma-
zināt tās sekas. Konkursam darbus var iesūtīt līdz 
10. aprīlim. Labākie darbi vai to fragmenti tiks iz-
mantoti, sagatavojot informatīvos un izglītojošos 
materiālus par šo tēmu.

Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI 
mājaslapā www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Jauniešus aicina pieteikties Jauniešu 
Saeimā

Jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem līdz 2. aprī-
lim var pieteikties un kandidēt uz vietām Jauniešu 
Saeimā.

Šogad Jauniešu Saeimas pasākumi norisināsies 
21. aprīlī. Lai kļūtu par 7. Jauniešu Saeimas depu-
tātu, jaunieši aicināti piedalīties virtuālajās vēlē-
šanās, kas norisināsies vēlēšanu platformā www.
jauniesusaeima.lv. Šogad pasākuma uzmanības 
centrā ir izglītība.

http://www.csb.gov.lv/gadagramata2016
http://www.csb.gov.lv/gadagramata2016
http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/latvijas-statistikas-gadagramata-2016-44118.html
http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/latvijas-statistikas-gadagramata-2016-44118.html
http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/latvijas-statistikas-gadagramata-2016-44118.html
http://www.bti.gov.lv
http://jauniesusaeima.lv/
http://jauniesusaeima.lv/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_9_p3.pdf
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Par noteikumu projektu “Bezdarbnieku uzskaites 
un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas notei-
kumi”, 4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-

jumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra 
noteikumos nr. 1185 “Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
“Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums””, 5. pie-
likums.

VSS-232 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-233 – Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2016. gada 22. novembra rīkojumā Nr.697 
“Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostip-
rināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdo-
šanu””

VSS-224 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnie-
ku laukumā 3, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpa-
šumā un pievienošanu valsts nekustamajam īpašu-
mam Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā”

VSS-228 – Noteikumu projekts “Grozījumi Minis-
tru kabineta 2015.  gada 24. februāra noteikumos 
Nr.108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ievie-
šanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas 
fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. 
gadam””

VSS-246 – Noteikumu projekts “Valsts agrīnās brī-
dināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un fi-
nansēšanas kārtība”

VSS-247 – Noteikumu projekts “Noteikumi par civi-
lās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācī-
bu veidiem un organizēšanas kārtību”

VSS-248 – Noteikumu projekts “Minimālās prasī-
bas obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un 

nodarbināto civilās aizsardzības apmācības satu-
ram”

VSS-236 – Informatīvais ziņojums “Par sistemātisku 
ilgtermiņa risinājumu īpaši atzīmējamo svētku un 
atceres pasākumu nodrošināšanai un finansēša-
nai”

VSS-242 – Likumprojekts “Grozījumi Publisku izklai-
des un svētku pasākumu drošības likumā”

VSS-243 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
sapulcēm, gājieniem un piketiem””

VSS-244 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
Latvijas valsts himnu””

VSS-241 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr.928 
“Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašval-
dību apbalvojumi””

VSS-251 – Noteikumu projekts “Emisijas kvotu izso-
līšanas instrumenta finansēto projektu atklāta kon-
kursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”

VSS-237 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr.623 
“Meliorācijas kadastra noteikumi””

VSS-238 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos 
Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būv-
noteikumi””

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414600
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414600
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414600
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414601
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414601
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414601
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414601
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414601
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414557
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414618
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414618
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414618
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414619
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414619
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414619
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414620
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414620
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414620
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414620
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414605
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414605
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414605
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414605
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414614
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414614
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414615
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414615
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414616
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414616
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414611
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414611
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414611
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414611
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414623
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414623
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414623
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414623
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414607
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414607
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414607
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414608
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414608
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414608
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414608
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_9_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_9_p5.pdf
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NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

Godināti meža nozares Gada balvas “Zelta 
čiekurs” laureāti

2. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
aulā Jelgavā tika godināti meža nozares izcilākie 
ļaudis. Gada balvas ieguvēji saņēma lielo “Zelta čie-
kuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts 
mazais “Zelta čiekuriņš”.

Gada balvu nominācijā “Par mūža ieguldījumu” sa-
ņēma mežzinātnieks Bruno Andersons no Rīgas, 
bet kā laureāti tika godināti: kokrūpniece un finan-
šu speciāliste Monika Ciula no Murjāņiem; mež-
saimnieks, bijušais AS “Latvijas valsts meži” “LVM 
sēklas un stādi” kokaudzētavas “Mazsili” vadītājs 
Staņislavs Prikņa no Abavas pagasta; mežsaim-
nieks dendrologs, ilggadējs Meža pētīšanas stacijas 
direktors Edgars Šmaukstelis no Kalsnavas pagasta 

un mežsaimnieks un pedagogs Valdis Štokmanis 
no Rīgas.

Pasākumā sveica arī nominācijas “Par inovatīvu 
uzņēmējdarbību” Gada balvas ieguvēju SIA “Gau-
jas koks” (Vangaži) un laureātus SIA “BSW Latvia” 
(Rumbula) un AS “Latvijas finieris” Iekārtu rūpnī-
cu (Rīga), kā arī nominācijas “Par ilgtspējīgu saim-
niekošanu” Gada balvas ieguvēju Edgaru Dupužu 
(meža īpašumi pārsvarā Kurzemes pusē) un laureā-
tus meža īpašniekus Dzintaru Balodi no Madonas 
un Jāni Uzulēnu no Turlavas pagasta.

Gada balvu nominācijā “Par zinātnes ieguldījumu 
nozares attīstībā” saņēma Latvijas Valsts mežzi-
nātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks Dainis 
Edgars Ruņģis. Laureātu godā šajā nominācijā – 
Kārlis Būmanis ar kolēģiem (A. Domkins, R. Lācis, 
K. Gode, E. Rudzītis) par pētījumu “Eksperimentāls 
pārvietojams kokbetona tilts” un Latvijas Valsts 
koksnes ķīmijas institūta pētījuma “Lapu koku mi-
zas biorafinērijas shēma bezatlikuma pārstrādei” 
veicēji Gaļina Teliševa ar kolēģiem (T. Dižbite, 
J. Ponomarenko, M. Lauberts, L. Lauberte, S. Jan-
ceva, A. Aršaņica).

Īpaši atzīmējot Latvijas vadošās tautsaimniecības 
nozares – meža nozares – gada balvas ikgadējo 
ceremoniju, 2016. gadā izdota īpaša Gada balvas 
“Zelta čiekurs” pastmarka. Tās autors ir māksli-
nieks Edgars Vēgners.

Plašāku informāciju par Gada balvas “Zelta čiekurs” 
laureātiem var skatīt ZM tīmekļvietnē.

Daugavpils Kamerorķestris pārtapis par 
Daugavpils Sinfonietta

8. marts ir īpaša diena ne tikai ar to, ka tiek svi-
nēta Starptautiskā sieviešu diena, bet arī ar to, ka 
Daugavpils Kamerorķestris, kas šogad pārtapis par 
orķestri Daugavpils Sinfonietta, šajā dienā sniedz 
savu pirmo lielo koncertu.

8. martā plkst. 18 Vienības nama koncertzālē ska-
nēs “Pavasara uvertīra”. Šajos dubultsvētkos or-
ķestris spēlēs šim notikumam un orķestra sastā-
vam piemēroto un klausītājiem, cerams, baudāmo 

https://www.zm.gov.lv/mezi/jaunumi/
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klasisko, romantisko un mūsdienu simfonisko mū-
ziku. Programmā – V. A. Mocarts, Ž. Bizē, A. Pja-

colla, D. Viljamss, K. Dženkinss. Diriģents – Aivars 
Broks.

Latvijā – Advokatūras dienas

No 13. līdz 17. martam vairāk nekā 150 zvērinātu 
advokātu Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs 
bezmaksas juridiskās konsultācijas visā Latvijā, un 
šogad īpaša uzmanība tiks veltīta bērnu interešu 
aizstāvībai. Latvijas Zvērinātu advokātu padome 
mājaslapā www.advokatura.lv ir publiskojusi sa-
rakstu ar Advokatūras dienu konsultāciju sniedzē-
jiem.

Visvairāk zvērinātu advokātu būs Rīgā, kā arī bez-
maksas konsultācijas tiks nodrošinātas vairāk nekā 
20 pilsētās, tai skaitā Bauskā, Alūksnē, Valmierā, 
Rēzeknē, Balvos, Saldū, Liepājā, Jūrmalā un citviet. 
Iedzīvotāji var vērsties ne tikai ģimenes un bērnu 
tiesību, bet arī mantojuma, parādsaistību, nekus-

tamo īpašumu, darba tiesisko attiecību, adminis-
tratīvo tiesību, krimināltiesību un citos jautājumos 
atbilstoši advokāta specializācijas jomai.

Konkursā aicina bērnus stāstīt par savu 
interneta lietošanas pieredzi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludina konkursu vispārizglītojošo izglītības iestā-
žu 5.–9. klašu skolēniem, aicinot iesūtīt savus stās-
tus par dažādām ar vardarbību saistītām situācijām 
interneta vidē un piedāvājot savā pieredzē balstī-
tus vai izdomātus risinājumus, kā bērni varētu iz-
vairīties no šādām situācijām un mazināt to sekas.

Konkurss tiek rīkots, lai vairotu bērnu izpratni par 
dažādiem vardarbības veidiem (izsmiešana, paze-
mošana, ietekmēšana, draudi utt.) interneta vidē. 
Konkursa darbus var iesūtīt līdz 10. aprīlim. Labā-
kie darbi vai to fragmenti tiks izmantoti, sagatavo-
jot informatīvos un izglītojošos materiālus par šo 
tēmu.

Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI 
mājaslapā www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Sākusies “Latvijas valsts mežu” finansētā 
Zemgales kultūras programma

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda (VKKF) un VAS “Latvijas valsts meži” 
finansējumu izsludinājis projektu pieteikumu pie-
ņemšanu Zemgales kultūras programmai, kas pare-

dzēta dažādu Zemgales specifisko kultūras vērtību 
saglabāšanas, popularizēšanas, attīstības un pieeja-
mības nodrošināšanas projektiem. Projekta mērķis, 
līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir sekmēt specifisko 
Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturis-
ko mantojumu, veicināt zemgaļu un sēļu kultūras 
daudzveidības saglabāšanu vienota Zemgales tēla 

http://www.advokatura.lv
http://www.bti.gov.lv
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veidošanā un attīstībā, atbalstīt mākslas jaunradi 
un pētniecību kultūras jomā visā Zemgales reģio-
nā, sekmēt līdzsvarotu reģiona attīstību kultūras 
nozarē. Šogad VKKF padome “Latvijas valsts mežu” 
finansētās Zemgales kultūras pro grammas projek-
tu realizācijai piešķīrusi 71 000 eiro.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 
4. aprīlim Zemgales plānošanas reģiona birojā Jel-
gavā vai Jēkabpilī. Detalizēta informācija par projek-

ta pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtī-
bu atrodama konkursa nolikumā, ko meklējiet gan 
ZPR mājaslapā, gan kkf.lv sadaļā ““Latvijas valsts 
mežu” atbalsts kultūras programmām reģionos”.

Par projekta pieteikumu sagatavošanu notiks 
divi informatīvie semināri: Jēkabpilī – 14. martā 
plkst. 11 (Krustpils novada pašvaldības konferen-
ču zālē Rīgas ielā 150a) un Jelgavā – 15. martā 
plkst. 10 ZPR telpās (Katoļu ielā 2b).

Ziņas sagatavojušas Māra Mīkule, Līga Korsaka, Elīna Kalniņa un Ilva Kalnāja

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

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