
2018. gada 9.–15. aprīlis

Nr. 13
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LPS padomnieka komentārs
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Apsveicam!
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

LPS Valdes sēde

3. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes 
sēdi priekšsēdis Gints Kaminskis atklāja ar ziņojumu 
par Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresa monitoringa rezultātiem un ieteiku-
miem, vērtējot pašvaldību demokrātiju Latvijā.

27. un 28. martā Strasbūrā norisinājās kongresa 
34. plenārsēde, kurā tika pieņemts Latvijas valdībai 
saistošs ziņojums ar rekomendācijām par vietējo 
un reģionālo demokrātiju Latvijā. Šajā ziņojumā ie-
kļauti arī LPS un Latvijas delegācijas iesniegtie gro-
zījumi rekomendācijās, kur mūsu valsts valdība tiek 
aicināta saglabāt pašvaldību ieņēmumu apjomu 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ



2

vismaz pašreizējā līmenī, ņemot vērā nodokļu re-
formas ietekmi; uzlabot vietējo pašvaldību fiskālo 
autonomiju; palielināt valsts ieguldījumu finanšu 
izlīdzināšanas fondā un vairāk ņemt vērā mazo lau-
ku pašvaldību īpatnības vispārējā pašvaldību finan-
šu sistēmā; piešķirt ilgāku laiku un termiņus vietējo 
pašvaldību konsultāciju mehānismiem; precizēt 
kompetences sistēmu, lai izvairītos no pārklāšanās 
un nodrošinātu, ka vietējām pašvaldībām ir pilnī-
ga rīcības brīvība, pārvaldot savu kompetenci un 
finansējumu u.c. Vairāk par to lasiet šeit.

Valdes sēdes turpinājumā plašas diskusijas izvēr-
sās par LPS aktualizēto problēmu – normatīvisma 
mazināšanu Latvijā, ko raksturoja LPS vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis. Šis jautājums plašāk tiks ap-

spriests LPS 29. kongresā, kas norisināsies 11. mai-
jā Daugavpilī.

Vēl LPS Valde skatīja jautājumus, kas skar bāriņtiesu 
darbu, un analizēja Labklājības ministrijas sagatavo-
tos priekšlikumus grozījumiem Bāriņtiesu likumā, 
ar ko iepazīstināja LPS padomniece Vineta Reitere.

Valde arī nolēma 17. aprīlī sasaukt LPS Domes sēdi 
un aicināt uz to izglītības un zinātnes ministru Kārli 
Šadurski un satiksmes ministru Uldi Auguli.

Plašāks apraksts šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Kārtējā Tautsaimniecības padomes sēde 
LPS priekšsēža vadībā

4. aprīlī Ekonomikas ministrijā notika kārtējā Taut-

saimniecības padomes sēde, ko vadīja tās pašreizē-
jais priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Šajā reizē tika apspriests jautājums par Latvijas 
starptautiskās konkurētspējas novērtējuma uzla-
bošanu, par ko ziņoja Ekonomikas ministrijas (EM) 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 
direktors Kristaps Soms un EM Tautsaimniecības 
struktūrpolitikas departamenta direktors Jānis Sal-
miņš.

LPS priekšsēža dalība Latvijas Bibliotēku 
padomes sēdē

Foto: Lita Kokale, Kultūras ministrija

5. aprīlī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Limbažu 
novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers un 
Limbažu novada pašvaldības pārstāvji piedalījās 
Latvijas Bibliotēku padomes (LBP) sēdē Kultūras 
ministrijā, kur plaši diskutēja par problēmjautāju-
miem pašvaldību bibliotēku darbībā.

LBP priekšsēdētāja Dzintra Šmita norādīja, ka iz-
maiņas pagastu bibliotēku darbalaikā nevar veikt 
bez padziļinātas iedzīvotāju informatīvo vajadzību 
analīzes un konsultācijām ar bibliotēku apmeklē-
tājiem. LBP ir apzinājusi visu novadu bibliotēkas un 
kopumā to darbību vērtē kā stabilu un apmierinošu.

Plašāka informācija par tikšanos šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/eiropa-un-pasaule/4050-eiropas-vietejo-un-regionalo-pasvaldibu-kongresa-pienemts-zinojums-par-vietejo-demokratiju-latvija
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4045-lps-valdes-sede-3-aprili-2018
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/lbp-izmainas-pagastu-biblioteku-darba-laika-nav-veicamas-bez-padzilinatas-iedzivotaju-informativo-vajadzibu-analizes-1977
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Videokonference par Valsts valodas 
likuma piemērošanu ikdienā

28. martā LPS notika videokonference, kurā Valsts 
valodas centra Valodas kontroles departamen-
ta vadītāja, direktora vietniece Ingrīda Bērziņa, 
un Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja 
Sarmīte Pāvulēna skaidroja Valsts valodas likuma 
normas un prasības un analizēja likumā ietvertos 
svarīgākos aspektus, kas Latvijā jāievēro ikvienam.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS interneta 
vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoar-
hīvs” jeb sekojot šai saitei.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videodiskusija par WiFi4EU projektu

5. aprīlī Pašvaldību savienībā notika videotiešrai-
des diskusija, kurā Satiksmes ministrijas, Ventspils 
pilsētas domes un telekomunikāciju operatoru 

(“Lattelecom”, “Telia”) pārstāvji atgādināja par ie-
spēju pieteikties finansējuma saņemšanai, lai ierī-
kotu bezvadu interneta (Wi-Fi) brīvu pieejamību 
iedzīvotājiem un apmeklētājiem pašvaldību pub-
liskās vietās, piemēram, parkos, laukumos, sabied-
riskās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros, 
muzejos u.tml.

Vairāk par WiFi4EU projektu lasiet projekta por-
tālā; savukārt šeit – atbildes uz biežāk uzdotajiem 
jautājumiem.

Diskusijas videoieraksts pieejams LPS interneta 
vietnē šeit.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Izpilddirektoru asociācijas sanāksme 
Ikšķilē

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) ikmēneša sanāksme notika 6. aprīlī Ikšķiles 
novada Tīnūžu tautas namā, un tajā piedalījās vai-
rāk nekā 130 dalībnieku.

Sanāksmes ieskaņā viesus uzrunāja Ikšķiles nova-
da domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, sveicot 
novadā, kuram ir sava himna, savs ģerbonis, savs 
tautas tērps, sava tautiskā josta un sena vēsture, 
kas palīdzējusi radīt novada saukli: “Labs sākums!”.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/148-videokonference-par-valsts-valodas-likuma-piemerosanu-musu-ikdiena
https://www.wifi4eu.eu/
https://www.wifi4eu.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-jautajumi-un-atbildes -
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/152-videotiesraide-diskusija-par-wifi4eu-projektu
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Prezentāciju par Ikšķiles novadu sniedza izpilddi-
rektors Mariss Martinsons. Šo un citas prezentāci-
jas meklējiet šeit!

Par ūdens un pārtikas drošumu, ūdens resursu ap-
saimniekošanu un sadarbību ar pašvaldībām infor-
mēja zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars 
Bērziņš.

Sanāksmes turpinājumā tika apspriestas ES fondu 
līdzekļu iespējas un atdeve, teritoriju augšupejas rā-
dītāji, darbavietu, infrastruktūras, apdzīvotības un 
nodokļu maksātāju jautājumi. Secinājumos un re-
komendācijās par Nacionālā attīstības plāna īsteno-
šanu dalījās Pārresoru koordinācijas centra vadītāja 
vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas 
nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis. Savukārt fon-
du ieguldījumus teritorijās analizēja vadošās iestā-
des pārstāvis Eiropas Savienības fondu stratēģijas 
departamenta direktora vietnieks Boriss Kņigins, 
bet projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumus 
uzsvēra Centrālās finanšu un līgumu aģentūras In-
frastruktūras attīstības departamenta direktore Sol-
vita Dombrovska. Interesants bija Agroresursu un 
ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas 
daļas vadītājas un pētnieces Elitas Bengas stāstī-
jums, kas “uzzīmēja” Latvijas reģionu ainu.

Ielūkoties ciparu pasaulē aicināja LPS vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis un sistēmu analītiķis Jānis 

Upenieks, atklājot citu pieeju VID datu analīzē un 
ar LPS veidoto datubāzi BLIS parādot iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa maksātājus katrā teritorijā.

Pieredzē un veiksmes stāstos dalījās vietējās rīcī-
bas grupas “Zied zeme” valdes locekle Linda Cīru-
le, Vid zemes plānošanas reģiona projektu vadītājs 
Kristaps Ročāns un Veselības tūrisma klastera vadī-
tāja Gunta Ušpele.

Par pieslēguma maksas atgūšanas iespējām infor-
mēja AS “Sadales tīkli” korporatīvo klientu apkal-
pošanas vadītājs Aivars Slišāns.

Pēc sanāksmes visi devās uz Ogres tehnikumu, kas 
darbojas atjaunotās telpās, piedāvājot modernu 
mācību vidi un plašu profesionālās izglītības pro-
grammu klāstu. Ikšķilē izpilddirektori apmeklēja 
mēbeļu ražotāju SIA “Snores”, kas par izgatavoto 
bērnu kāpslīti-galdiņu pērn ieguvis 1. vietu konkur-
sa “Eksporta un inovācijas balva 2017” kategorijā 
“Rūpnieciskais dizains”. Ar Veselības un sociālo 
lietu pārvaldes darbu iepazīstināja Gunda Gunta 
Rudene, bet ekskursijas noslēgumā viesi apmeklē-
ja Ikšķiles Karmela klosteri un kultūras mantojuma 
centru “Tīnūžu muiža”.

Vairāk lasiet šeit.

Gunta Klismeta,
LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Seminārs-meža ekspedīcija Kalvenē

LPS sadarbībā ar Aizputes novada domi, AS “Latvi-
jas valsts meži” (LVM) un Meža īpašnieku biedrību 

(MĪB) 5. aprīlī Kalvenē rīkoja praktisku semināru-
meža ekspedīciju ar mērķi kopīgi meklēt labākos 
variantus pašvaldību meža apsaimniekošanai un 
uzklausīt praktiķu padomus šajos jautājumos.

Semināra dalībniekiem vērtīgu pieredzi un noderī-
gus padomus sniedza LVM pārstāve Katrīna Ameri-
ka, LLU profesors Dagnis Dubrovskis un Aiga Gras-
mane no MIB.

Vairāk skatiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4031-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-ikskile-6-aprili
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4031-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-ikskile-6-aprili
http://www.lps.lv/lv/zinas/pasvaldibas/4069-seminars-meza-ekspedicija-kalvene
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 11. aprīlī plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Maza-
jā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Par Ekonomikas ministrijas (EM) ziņojumu “Lat-
vijas konkurētspējas izaicinājumi” (informēs EM 
Analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Sal-
miņš).

2. Pašvaldības un uzņēmējdarbība: aktualitātes šo-
brīd (informēs LPS padomniece uzņēmējdarbības 
jautājumos Andra Feldmane).

3. “2018 – Goda ģimenes gads”: plānotās aktivitā-
tes pašvaldībās (informēs VRAA Projektu uzraudzī-
bas departamenta direktora vietnieks Harijs Gin-
ters un vecākā eksperte Velga Šķiņķe).

4. Dažādi.

Sēdi varēs skatīties tiešraidē LPS interneta vietnes 
www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai se-
kojot šai saitei. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot 
jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@
lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas 
tīkla “Stāstu bibliotēkas” seminārs par 
inovācijām un tradīcijām

11. aprīlī plkst. 14 tiešsaistē no LPS (http://
www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/) 
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīklā 
“Stāstu bibliotēkas” tiks translēts seminārs par ino-
vācijām un tradīcijām.

Darba kārtība:

1. Ieskats UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ak-
tualitātēs 2018. gadā (UNESCO LNK ģenerālsekre-
tāre Baiba Moļņika un UNESCO LNK Komunikācijas 
un informācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane).

2. Kultūras mantojums digitālajā vidē: kā izmantot? 
(Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu de-
partamenta digitālo pakalpojumu projektu vadītājs 
Jānis Kreicbergs).

3. Publikācijas “Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa” 
prezentācija (Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes 
priekšsēdētāja Māra Mellēna).

4. UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” iesūtīto 
atskaišu izvērtējums un diskusija (Latviešu folkloras 
krātuves pētnieks Guntis Pakalns).

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

Videoseminārs par Google piedāvātajiem 
pakalpojumiem

12. aprīlī plkst. 11 LPS aicina skatīties tiešraidē 
informatīvo semināru par Google piedāvātajiem 

pakalpojumiem. Informācija būs 
noderīga gan skolām, gan lielākām 
vai mazākām iestādēm, kā arī paš-
valdībām, kas izmanto Google savā 
ikdienas darbā.

http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Ja kāds vēlas piedalīties seminārā klātienē, lūgums 
pieteikties, atsūtot ziņu uz e-pastu guntars.krasov-
skis@lps.lv.

Tiešraidi būs iespējams vērot LPS interneta vietnes 
sadaļā “Tiešraide, videoarhīvs – Tiešraide”. Jautā-

jumus gan pirms tiešraides, gan tiešraides laikā var 
uzdot, rakstot ziņu uz e-pasta adresi tiesraide@lps.
lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

LPS Domes sēde

LPS Domes sēde notiks 17. aprīlī plkst. 14 Rīgas 
domē.

Darba kārtība:

1. Par LPS komiteju nolikumiem (LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis).

2. Par LPS sapulci un 29. kongresu (LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis).

3. Par apbalvošanu ar LPS Atzinības rakstu un nozī-
mi (LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

4. Tikšanās ar satiksmes ministru Uldi Auguli.

5. Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli 
Šadurski.

6. Par pašvaldību vadītāju atbildību saistībā ar Vis-
pārīgo datu aizsardzības regulu (Datu valsts inspek-
cijas direktore Daiga Avdejanova).

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

Izdodas uz laiku apturēt jaunu 
normatīvisma vilni

27. martā LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis 
piedalījās VARAM sagatavotā informatīvā ziņojuma 
“Par atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinā-
juma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu 
administrēšanai” apspriešanā. Šajā ziņojumā bija 
ietverta norma, ka vēl vienu pašvaldības brīvprātī-
go iniciatīvu ierakstītu likumā ar formulējumu “paš-
valdībām ir tiesības darīt”. Likums jau pirms dažām 
nedēļām tika piesārņots ar normu, ka pašvaldībām 
“ir tiesības” izdot informatīvos izdevumus.

“Ja šāda tendence turpināsies, tad likums “Par paš-
valdībām” strauji kļūs vairākkārt biezāks, jo katra 

ministrija atradīs, ko ierakstīt pat tajos gadījumos, 
kad iniciatīvu neviena pašvaldība vēl nav izrādījusi. 
Šādi priekšlikumi tiek pamatoti ar to, ka Valsts kon-
trole dažkārt meklē likumos pamatojumu pašvaldī-
bu brīvprātīgajām iniciatīvām,” pauž M. Pūķis, uz-
sverot, ka tendence nav tik nevainīga, kā sākotnēji 
izskatās: šķietami neobligātu normu iekļaušana li-
kumos var stiprināt mazizglītotu juristu pārliecību, 
ka pašvaldība arī autonomās kompetences jomā 
var darīt tikai to, kas tai likumā paredzēts.

LPS vecākais padomnieks uzskata, ka par brīvprā-
tīgās iniciatīvas lietderību var lemt dome un ne-
viens cits. Tāpēc brīvprātīgo iniciatīvu uzskaitījums 
likumos ir pretrunā ar Eiropas Vietējo pašvaldību 
hartā ietverto pašvaldības principu. “Šoreiz izdevās 

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRS

mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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teikumu par pašvaldību tiesībām izmantot centra-
lizētus koplietošanas risinājumus izslēgt. Turpmāk 
vajadzētu rūpīgi sekot, lai nerodas jauni piesārņo-

šanas gadījumi.”
Māris Pūķis,

LPS vecākais padomnieks

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

Par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā”, 1. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likumā”, 2. pielikums.

Par noteikumu projektu “Veselības aprūpes pakalpo-
jumu saņēmēju datubāzes noteikumi”, 3. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2003. gada 26. augusta noteikumos nr. 474 
“Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aiz-
sardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degra-

dējoša objekta statusa piešķiršanu””, 4. pielikums.

Par noteikumu projektu “Kārtība, kādā iestādes ie-
vieto informāciju internetā”, 5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabi-
neta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos nr. 240 “Vis-
pārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un ap-
būves noteikumi””, 6. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā” un par likumprojektu “Grozījumi Izglītības 
likumā”, 7. pielikums.

29. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-313 – Rīkojuma projekts “Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

VSS-314 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekus-

tamā īpašuma Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-321 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt LPS, kam saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību 
kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS 
saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos ga-

dījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji 
var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sa-
nāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projek-
tu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, 
tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu 
viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī 
pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo 
pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas 
principus.

LPS NESASKAŅO

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451864
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451864
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451863
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451880
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451880
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451880
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p7.pdf
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VSS-308 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļiem un nodevām””

VSS-309 – 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-310 – Noteikumu projekts “Gada pārskata sa-
gatavošanas kārtība”

VSS-316 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt mo-
dernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 
īstenošanas noteikumi””

VSS-317 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
ped agogiem nepieciešamo izglītību un profesionā-
lo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompe-
tences pilnveides kārtību”

VSS-334 – Rīkojuma projekts “Par Tukuma novada 
domei piederošā nekustamā īpašuma “Dzelzceļa 
stacijas Tukums 1 perons”, Tukumā, Tukuma nova-
dā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS-319 – Likumprojekts “Grozījumi Rēzeknes spe-
ciālās ekonomiskās zonas likumā”

VSS-325 – Rīkojuma projekts “Par Talsu novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 
valsts īpašumā”

5. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-339 – Likumprojekts “Grozījumi Būvniecības 
likumā”

VSS-335 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS-336 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma “Medniekmāja”, Lielauces pagastā, Auces 
novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu mi-
nistrijas valdījumā”

VSS-347 – Informatīvais ziņojums “Latvijas Ziņo-
jums Apvienoto Nāciju Organizācijai par Ilgtspējī-
gas attīstības mērķu ieviešanu”

VSS-345 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 
“Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinte-
resēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un 
citus dokumentus””

VSS-344 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”

VSS-343 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Auces novada pašvaldības īpašu-
mā”

APSVEICAM!

Gulbenes novada domei jauns 
priekšsēdētājs

11 no 17 Gulbenes novada domes deputātiem 
29. martā rosināja līdzšinējā priekšsēdētāja Andra 
Vējiņa atbrīvošanu no amata. Šis ierosinājums guva 
atbalstu, un tagad Gulbenes novada domi vada 
Normunds Audzišs. Par priekšsēdētāja vietnieku 
ievēlēts Andis Caunītis.

Apsveicam un vēlam panākumiem bagātu ikdienas 
darbu! Foto: Jana Igaviņa, Gulbenes novada dome

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451839
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451839
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451840
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451841
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451875
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451876
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451876
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451876
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451876
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451895
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451878
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451878
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451885
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451885
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451885
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452331
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452331
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452275
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452276
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452390
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452346
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452346
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452346
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452346
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452346
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452345
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452345
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452343
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452343
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452343


9

“Būvniecības dienas 2018”

Katru gadu Būvniecības valsts kon-
troles birojs sadarbībā ar Ekonomi-
kas ministriju un citām sadarbības 
institūcijām rīko vairāku dienu pa-
sākumus, katrā dienā diskusijai vir-
zot kādu no būvniecības industrijai 

aktuālajiem jautājumiem. Šīs ir plašas diskusijas ar 
publiskā un privātā sektora, kā arī akadēmiskās vides 
pārstāvju dalību. Pasākuma dalībnieku uzmanības 
centrā ir būvniecības industrijas attīstības tendences 
pasaulē, izaugsmes potenciāla apzināšana, un tā kva-

litatīvs vērtējums, vietējās industrijas inovatīvā izaug-
sme un modernizācija konkurētspējas stiprināšanai.

Nākamais šāds pasākums “Būvniecības dienas 
2018: diskusijas nozares izaugsmei” notiks 11. un 
12. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šogad tiks 
apspriesta kvalitātes nodrošināšana būvniecībā, 
kā arī industrijas digitālas transformācijas nozīme, 
BIM tehnoloģijas ienākšana, tās popularizēšana un 
plašākas lietošanas veicināšana. Pasākumā būs ie-
spējams dzirdēt viesu stāstus par Apvienotās Kara-
listes, Somijas, Igaunijas un Lietuvas pieredzi.

Reģistrācija pasākumam pieejama šeit.

Forums-konkurss “Sieviete arhitektūrā, 
dizainā, būvniecībā”

Jau otro reizi Latvijā 
izsludināts forums-
konkurss “Sieviete 
arhitektūrā, dizainā, 
būvniecībā”, kuram 
var pieteikties līdz 
12. aprīlim.

Foruma-konkursa mērķis ir popularizēt sabiedriski 
aktīvas sievietes, izcilas profesionāles, kuras snie-
gušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un 

būvniecības procesos savā valstī vai ārpus tās un 
piedalījušās pilsētu, ēku vai dizaina tapšanas pro-
cesu realizēšanā, veicināšanā vai pasūtīšanā.

Forumam-konkursam ir sešas nominācijas: “Sie-
viete – arhitektūras pasūtītāja vai pasūtīšanas vei-
cinātāja”; “Sieviete – būvniecības pasūtītāja vai 
pasūtīšanas veicinātāja”; “Sieviete – dizaina pasū-
tītāja vai pasūtīšanas veicinātāja”; “Sieviete – ar-
hitekte”; “Sieviete – būvniece”; “Sieviete – dizai-
nere”.

Nolikums pieejams šeit. Pašvaldības īpaši aicinātas 
pieteikt enerģiskas sievietes no reģioniem!

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Otrā pieteikšanās ES fondu mācībām 
pieaugušajiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina 
iedzīvotājus otrajā kārtā pieteikties ES fondu pie-

augušo izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”.

Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 
25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savas profe-
sionālās prasmes un konkurētspēju 12 dažādās 
tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām 
līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā. 
Izvēlēties mācību programmu var šeit.

Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 
pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordi-
natori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Savukārt 
Nodarbinātības valsts aģentūras 28 filiālēs var sa-
ņemt karjeras konsultāciju par turpmākās karjeras 

http://bvkb.gov.lv/lv/content/buvniecibas-dienas-2018
https://www.buvniekupadome.lv/konkurss/jau-otro-riezi-latvija-tiek-izsludinats-forums-konkurss-sieviete-arhitektura-buvnieciba-dizaina/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/studies-search
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veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu 

saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un 
cita praktiska informācija pieejama vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Ģimeņu atbalsta projektu konkurss 
pašvaldībām sadarbībā ar NVO

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) izslu-
dinājusi atklātu projektu konkursu Latvijas valsts 
budžeta finansētajā mērķprogrammā “Ģimeņu at-
balsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar 
NVO”.

Konkursā tiks atbalstītas šādas aktivitātes: ģimenei 
draudzīgu infrastruktūras objektu izveidošana; no-
metņu organizēšana (izglītības, sporta, atpūtas un 
piedzīvojumu nometnes bērniem un ģimenes no-
metne) vai uz ģimenes vērtību apzināšanos un po-
zitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā vērstu ak-
tivitāšu un daudzbērnu ģimeņu godināšanu veici-
nošu aktivitāšu atbalstīšana (saieti, pasākumi u.c.).

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir pašvaldī-
bai vai tās izveidotai iestādei, kas pilda pašvaldības 
deleģētos pārvaldes uzdevumus, vai arī pašvaldībai 
sadarbībā ar NVO.

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma veid-
lapa pieejama VRAA tīmekļa vietnē http://www.
vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/.

Projektus var iesniegt līdz 23. aprīlim.

VBTAI meklē skolēnus un pedagogus, 
kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 
izsludinājusi konkursus “Skolēns, kuram es gribu 

pateikt paldies” un “Pedagogs, kuram es gribu pa-
teikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās 
iniciatīvas turpinājums.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē 
pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē 
bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mā-
cību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu 
rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas bijis 
tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās 
pieteicējam.

Pieteikumu konkursam dalībniekiem jāiesūta elektro-
niski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā var izman-
tot dažādas tehnikas – eseju, prezentāciju, fotokolāžu 
utt., taču īpaši tiek gaidīti videopieteikumi. Konkursa 
darbi jāiesniedz līdz 30. aprīlim. Labāko darbu autori 
tiks uzaicināti uz īpašu pasākumu rudenī.

Detalizētāka informācija par konkursu pieeja-
ma VBTAI interneta vietnē www.bti.gov.lv, sadaļā 
“Konkursi”.

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
http://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/
http://www.vraa.gov.lv/lv/gimenuatbalsts/
http://www.bti.gov.lv
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Konkurss “Latvijas dabas vērtības visiem”

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, svi-
not Latvijas simtgadi, aicina pieteikt konkursam 
“Latvijas dabas vērtības visiem” tos dabas objek-
tus, kas ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti.

Tās dabas vietas, ko vides pieejamības eksperti 
atzīs par pieejamām cilvēkiem ar invaliditāti, tiks 
ievietotas vides pieejamības aplikācijā Mapeirons, 

lai informētu sabiedrību, ka tur var droši doties ik-
viens, lai baudītu dabu un atrastos dabā. No visām 
pieejamajām vietām septiņas vispieejamākās da-
bas vietas, kur ir padomāts par visiem, tajā skaitā 
par cilvēkiem ar invaliditāti, godinās īpašā pasāku-
mā jūnijā.

Lai piedalītos konkursā, ikviens iedzīvotājs, uzņē-
mējs un pašvaldība aicināti līdz 1. maijam iesū-
tīt informāciju par dabas vietām, kas, jūsuprāt, ir 
pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti. Tās var būt vis-
dažādākās vietas: dabas takas, dabas parki, meži, 
pļavas, jūras piekraste, akmeņi, piekļuves vietas pie 
upes vai ezera, makšķerēšanas vietas un citas da-
bas apskates vietas.

Lai pieteiktu dabas vietu, jāaizpilda pieteikuma an-
keta šeit.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Var reģistrēties ES finansējuma 
saņemšanai bezmaksas bezvadu interneta 
tīklāju ierīkošanai publiskās vietās

Eiropas Komisija atklājusi tīmekļa portālu WiFi4EU, 
aicinot pašvaldības visā Eiropā reģistrēties portālā 

www.WiFi4EU.eu maija vidū gaidāmajam pirma-
jam projektu konkursam par iespēju saņemt ES fi-
nansējumu publisku bezmaksas bezvadu interneta 
tīklāju (hotspots) ierīkošanai.

Programma WiFi4EU piedāvā pašvaldībām vauče-
rus 15 000 eiro vērtībā, kas paredzēti bezvadu in-
terneta (Wi-Fi) tīklāju ierīkošanai publiskās vietās, 
tajā skaitā bibliotēkās, muzejos, publiskos parkos 
un laukumos. Pašvaldības WiFi4EU vaučerus var 
izmantot Wi-Fi iekārtu iegādei un uzstādīšanai 
(bezvadu piekļuves punktos) pašu izvēlētos vietē-
jās sabiedriskās dzīves centros. Tīkla uzturēšanas 
izmaksas būs jāsedz pašvaldībai.

Izsludināta Ata Kronvalda balva 2018

Šogad kandidātus Ata Kronvalda balvai iespējams 
izvirzīt līdz 15. maijam.

Ata Kronvalda balva tiek pasniegta jau kopš 
1989. gada, un līdz 2018. gadam godalgas saņēmu-
ši pavisam 150 izcili izglītības darbinieki. Balvu ik 

https://goo.gl/forms/Kt9kHk1J2NovbcZL2
http://www.apeirons.lv/new/files/Konkursa_nolikums.pdf
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gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedago-
giem un studentiem par ievērojamu un ilggadēju 
ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglī-
tošanā, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
vadīšanā un/vai organizēšanā.

Galvenie kritēriji Ata Kronvalda balvas piešķiršanai 
ir: pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvoju-

mi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu 
konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkur-
sos, kuros piedalās vismaz desmit valstis; talantīgo 
skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību 
līdzekļi; talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu 
valsts vai rajona mēroga pasākumu organizēšana.

Ata Kronvalda balvas nolikums 8. pielikumā.

Eiropas Padomes Ainavas balvas sestā 
sesija

Pašvaldības aicinātas piedalīties Eiropas Padomes 
ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā “Eiropas 
Padomes Ainavas balva”, kas Latvijā izsludināts jau 
piekto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īs-
tenotos projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu 
ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai 
plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās 
ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi aina-
vu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par 
ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabied-
rību), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes 
uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu 
teritorijās.

Tā kā no katras valsts konkursam drīkst pieteikt vie-

nu kandidatūru, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) organizē nacionālo 
atlasi, kurā tiks noteikts kandidāts, kas Latviju pār-
stāvēs Eiropas mērogā. Lai piedalītos Latvijas kan-
didātu atlasē, latviešu valodā jāaizpilda pieteikuma 
veidlapa un kopā ar pielikumiem (fotoattēliem un 
citiem informatīvajiem materiāliem) jāiesniedz mi-
nistrijā līdz 31. maijam.

Saskaņā ar konkursa nolikumu pieteiktajam pro-
jektam vai iniciatīvai ir jābūt pabeigtai vismaz 
trīs gadus pirms tās pieteikšanas konkursam. Tā 
kā Latvijas pieteikums konkursam tiks nosūtīts 
2018. gada decembrī, pieteiktajam projektam vai 
iniciatīvai ir jābūt pabeigtai līdz 2015. gada 31. de-
cembrim.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ievie-
toti ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv, 
sadaļā Darbības jomas/Teritorijas attīstības plāno-
šana /Ainavu politika.

Iepriekšējā konkursa sesijā tiesības pārstāvēt Lat-
viju ieguva Daugavpils cietokšņa reģenerācijas 
projekts, kas atzīts par labāko arī Eiropas mērogā. 
Saskaņā ar konkursa tradīciju katras sesijas noslē-
gums tiek organizēts labākā projekta īstenošanas 
valstī, tāpēc konkursa piektās sesijas noslēgums 
notiks Daugavpilī 19.–21. jūnijā. Ja vēlaties pieda-
līties šajā pasākumā, līdz 15. aprīlim reģistrējieties 
tiešsaistes formā šeit.

Dziesmusvētki un Labklājības ministrija 
aicina pieteikties brīvprātīgos

XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svēt-
ku veiksmīgas norises nodrošināšanai Latvijas 

http://www.varam.gov.lv
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=7
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=56
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=56
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=1658
https://www.coe.int/en/web/landscape/20th
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_13_p8.pdf
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Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Labklā-
jības ministriju līdz 30. aprīlim aicina pieteikties 
brīvprātīgos. Svētku laikā plānots nodarbināt vairāk 
nekā 1000 brīvprātīgos, kas būs iesaistīti koordinē-
tās brīvprātīgo misijās. Dziesmu un deju svētkos 
brīvprātīgie sāks darboties jau pirmssvētku perio-
dā, bet visaktīvāk tiks iesaistīti organizatoriskos 
procesos svētku nedēļas laikā.

Pieteikties dziesmu un deju svētku brīvprātīgā dar-
bam var, aizpildot elektronisku anketu interneta 
platformā brivpratigie.lv. Potenciālajam brīvprātī-
gajam jābūt gatavam veltīt vismaz 20 stundas brīv-

prātīgā darba veikšanai, kas pakārtotas svētku rīko-
tāju sastādītajam grafikam. Tiek aicinātas pieteik-
ties personas vecumā no 16 gadiem (jauniešiem 
vecumā no 16 līdz 18 gadiem nepieciešama vecāku 
atļauja) ar labām latviešu valodas zināšanām (atse-
višķiem papildu darbiem – arī ar angļu, krievu un 
citu svešvalodu zināšanām).

Katram brīvprātīgajam svētkos tiks nodrošināta 
ēdināšana, ja darbs tiks veikts ilgāk nekā 4–5 stun-
das, būs nodrošināta iespēja bez maksas izmantot 
Rīgas sabiedrisko transportu, tiks izsniegta svētku 
ID karte un darba atribūtika.

Pašvaldībām par Latvijas valsts simtgades 
notikumu informāciju

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs 
izsaka pateicību Latvijas pašvaldībām par līdzšinējo 
ieguldījumu sabiedrības informēšanā, iesaistīšanā 
un dažādu atbalsta programmu īstenošanā, gatavo-
joties Latvijas valsts simtgadei un tās kulminācijai 
šāgada novembrī. Pašvaldību simtgades koordina-
tori bijis ievērojams atbalsts informācijas apmaiņai 
starp Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades 
biroju un pašvaldībām, sekmīgi plānojot kopīgas 
aktivitātes, īstenojot publicitātes pasākumus un ie-
saistot arvien vairāk cilvēku simtgades norisēs.

Šīs vēstules nolūks ir aicinājums plašāk sadarboties 
informācijas sniegšanā Latvijas iedzīvotājiem.

Lai ikvienam vieglāk būtu atrodama un pieejama 
informācija par Latvijas valsts simtgades iniciatīvām 
un norisēm, iesakām pašvaldības mājaslapā izvei-
dot sadaļu Latvijas valsts simtgade (Latvijai 100, 
LV100 u.tml.), kurā ietvert visu būtisko informāciju 
par jūsu pašvaldībā plānotajiem notikumiem, lie-
lākajiem valsts mēroga notikumiem, kā arī baneri, 
kas aizved uz informāciju Latvijas valsts simtgades 
digitālajā platformā www.LV100.lv. Komunikācijā 
sociālajos tīklos lūdzam izmantot tēmturi #LV100, 
kas automātiski ļaus pašvaldību jaunumiem un 

ierakstiem parādīties arī Latvijas valsts simtgades 
platformā www.lv100.lv un ērtākā veidā interesen-
tiem atrast informāciju.

Latvijas valsts simtgades pasākumu programma ir 
atvērta ikvienam simtgadei veltītam notikumam, 
kas atbilst Latvijas valsts simtgades svinību mērķim 
un uzdevumiem. Ikviens aicināts simtgades norises 
pievienot atvērtajam simtgades norišu kalendā-
ram platformā www.LV100.lv, sadaļā “Iesaisties”, 
izvēloties “Piesaki savu notikumu!”.

Lai iekļautos kopīgajā simtgades ietvarā, aicinām 
simtgadei veltīto iniciatīvu komunikācijā izmantot 
Latvijas valsts simtgades piederības zīmi. Tās lie-
tošanas vadlīnijas, kā arī zīme dažādos formātos ir 
pieejama šeit: http://latvija100.identity.lv/.

Zīmi var izmantot jūsu minētajām vajadzībām, taču 
maketi pirms tam ir jāsaskaņo ar Latvijas valsts 
simtgades biroju, rakstot uz e-pasta adresi lv100zi-
me@km.gov.lv. Neskaidrību gadījumā lūgums vēr-
sties pie Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtga-
des biroja vadītājas vietnieces mārketinga projektu 
vadītājas Ingas Oliņas (Inga.Olina@km.gov.lv).

2017. gada maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
darbu uzsāka Latvijas valsts simtgades informā-
cijas centrs, kur ikviens aicināts uzzināt aktuālāko 
par Latvijas valsts simtgades programmu.

Pašvaldībām tiek piedāvāta iespēja informācijas 
centrā izvietot drukātos materiālus par simtgades 
notikumiem. Telpu bez maksas var izmantot arī ar 
simtgades norisēm saistītiem preses pasākumiem 
vai dažādu iniciatīvu prezentācijām, darbībām un 
citām norisēm: https://lv100.lv/par/informacijas-

http://www.lv100.lv
http://latvija100.identity.lv/
mailto:lv100zime@km.gov.lv
mailto:lv100zime@km.gov.lv
mailto:Inga.Olina@km.gov.lv
https://lv100.lv/par/informacijas-centrs/
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Gunta Klismeta, redaktore: gunta.klismeta@lps.lv

Jana Bunkus, LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  
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

centrs/. Lai pieteiktu savu pasākumu Latvijas valsts 
simtgades informācijas centrā, aicinām rakstīt: 
Anitra.Balode@km.gov.lv.

Tāpat aicinām pieteikties jaunumiem un vēstkopai 
(platformā LV100.lv), kā arī notikumus, ziņas, foto 
un videomateriālus varat pārpublicēt savos infor-
mācijas kanālos.

Informācija par Latvijas valsts simtgades norisēm 
pieejama:
e-pasts: lv100@km.gov.lv
Facebook: Latvija100 (LV), 100LATVIA (EN)
Youtube: LV100
Twitter: LatvijaiSimts
Flickr: Latvia100
Instagram: Latvijaisimts

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību un aicinām 
Latvijas pašvaldības būt atvērtām sadarbībai, tajā 
skaitā sniegt informāciju par jaunumiem un jebku-
rām izmaiņām līdzšinējos plānos.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazinā-
ties ar Latvijas valsts simtgades biroju:

– Reģionālo projektu vadītāju Jolantu Borīti (Jo-
lanta.borite@km.gov.lv);

– sabiedrisko attiecību speciālisti Lindu Pastari 
(Linda.Pastare@km.gov.lv).

Linda Pavļuta,
Latvijas  valsts simtgades biroja vadītāja

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://lv100.lv/par/informacijas-centrs/
mailto:Anitra.Balode@km.gov.lv
mailto:lv100@km.gov.lv
mailto:Jolanta.borite@km.gov.lv
mailto:Jolanta.borite@km.gov.lv
mailto:Linda.Pastare@km.gov.lv



