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LPS 29. kongress – 11. maijā Daugavpilī

Foto: www.visitdaugavpils.lv

11. maijā valsts otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī 
notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 29. kon-
gress. Tā mājvietai izvēlēta pilsētas vēsturiskā cen-
tra dominante – Vienības nams, kas pirms 80 ga-
diem tapis par ziedojumiem un valsts piešķirtajiem 

līdzekļiem un tolaik bijusi modernākā daudzfunk
cionālā ēka Eiropā.

LPS 29. kongress Daugavpilī pulcēs pašvaldību va-
dītājus no visas Latvijas. Ierasties solījušas arī valsts 
augstākās amatpersonas – Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece un Ministru prezidents Māris Kučinskis.

Šis kongress būs veltīts problēmai, ar ko valsts un 
pašvaldības ikdienā sastopas aizvien biežāk, – nor-
matīvismam. “Normatīvisms ir katra pārvaldes 
jautājuma sīka regulēšana likumos un noteikumos. 
Tas kaitē iedzīvotājiem, jo nereti veidojas situāci-
ja, kad bez jurista konsultācijas viņi pat nezina, kas 
atļauts, bet kas nav. Tas kaitē uzņēmējiem, jo kavē 
reakciju uz tirgus pieprasījumu un sadārdzina pro-
duktu. Tas kaitē pašvaldībām, jo neļauj lēti un kva-
litatīvi sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem. Nesa-
mērīgi pieaug uzraudzības un kontroles izdevumi, 
salīdzinot ar pozitīvo efektu. Ja vēlamies straujāku 
ekonomisko un sociālo izaugsmi, valsts un pašval-
dību spēki jāapvieno jaunas izpratnes veidošanā,” 
pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.visitdaugavpils.lv
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LPS un Zemkopības ministrijas sarunas

Foto: Jana Bunkus

26. aprīlī Zemkopības ministrijā (ZM) norisinājās 
LPS un ZM sarunas, kas noslēdzās ar LPS priekšsēža 
Ginta Kaminska un zemkopības ministra Jāņa Dūk-
lava ikgadējā sarunu protokola parakstīšanu.

Gan LPS priekšsēdis, gan zemkopības ministrs at-
zinīgi novērtēja līdzšinējo veiksmīgo sadarbību. Arī 
šoreiz abas puses vienojās par LPS un ZM turpmā-

ko sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
zivsaimniecības un lauku teritoriju attīstībā.

ZM un LPS vienojās, ka arī turpmāk sadarbosies ko-
pējās lauksaimniecības politikas izstrādē, lai nodro-
šinātu efektīvāku Eiropas Savienības finansējuma 
izmantošanu, un viena no prioritātēm būs nodar-
binātības iespējas lauku apvidos un ieguldījumi in-
frastruktūrā un dabas un cilvēku kapitāla attīstībā. 
Tāpat ZM atbalstīs Eiropas Komisijas iniciatīvas, lai 
rastu iespēju attīstīties lauku teritorijām, kas Latvi-
jā būtiski atpaliek no vidējā ES lauku teritoriju attīs-
tības līmeņa.

Ņemot vērā, ka aizvadītajā gadā īpaši aktuāls kļu-
vis jautājums par meliorācijas sistēmu stāvokli, ko 
būtiski ietekmē klimata pārmaiņas, ZM un LPS vie-
nojās par nepieciešamību palielināt valsts budžeta 
finansējumu valsts meliorācijas sistēmu eksplua-
tācijai un uzturēšanai, kā arī izveidot finansējuma 
modeli neatliekamu un sistēmisku meliorācijas 
projektu īstenošanai.

Abas puses uzskata, ka jāveicina vietējās produkci-
jas izplatība un jāsekmē Latvijas produktu iekļauša-
na publiskajos iepirkumos, izmantojot Zaļā publis-
kā iepirkuma sistēmu.

Vairāk lasiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS un Labklājības ministrijas sarunas

27. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienībā notika ikga-
dējās LPS un Labklājības ministrijas (LM) sarunas, 
ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un lab-
klājības ministrs Jānis Reirs.

Sarunu gaitā tika izskatītas vairākas tēmas – plāns 
minimālā atbalsta līmeņa sistēmas pilnveidošanai, 
sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija, bā-
riņtiesu darba organizācija un darbinieku atalgo-
jums un citas.

Apspriežot bāriņtiesu attīstības perspektīvas, dis-

kusijas dalībnieki uzsvēra, ka gan LPS, gan LM ir par 
stipru un profesionālu bāriņtiesu darbu, kā arī vie-
dokļi sakrīt par atalgojuma sistēmas sakārtošanu, 
tāpēc puses sadarbosies, lai meklētu efektīvāko ri-
sinājumu.

Pārrunājot reģistrēšanos Sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā, LPS un LM vienojās par kopīgu 
pozīciju attiecībā uz būvju klasifikāciju. Puses ir 
vienisprātis, ka vajag precizēt un vienkāršot pakal-
pojumu sniedzēja telpu lietošanas veida maiņas 
procedūru, kad sociālo pakalpojumu pārreģistrē 
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4088-lps-un-zemkopibas-ministrija-paraksta-ikgadejo-sarunu-protokolu
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Labklājības ministrija arī prezentēja šābrīža situāci-
ju un plānoto saistībā ar garantētā minimālā ienā-
kuma līmeni un vienotas iedzīvotāju atbalsta sistē-
mas pilnveidošanu visās Latvijas pašvaldībās. Abas 
puses uzskata, ka ir jāpaaugstina minimālie ienā-
kuma atbalsta līmeņi iedzīvotājiem, un vienojās, ka 

konkrētus lēmumus pieņems valsts vidēja termiņa 
budžeta izstrādes procesā.

Plašāk skatiet šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS un Veselības ministrijas sarunas

Foto: Jana Bunkus

3. maijā Pašvaldību savienībā notika LPS un Vese-
lības ministrijas (VM) sarunas, kurās piedalījās LPS 

priekšsēdis Gints Kaminskis un veselības ministre 
Anda Čakša.

Sarunās tika apspriestas trīs lielas tēmas: veselī-
bas aprūpes organizēšana un finansēšana; Eiropas 
Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas 

Foto: Jana Bunkus

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4083-lps-un-lm-vienojas-par-sadarbibu-jautajumos-par-barintiesam-un-minimala-ienakuma-limena-celsanu
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perioda aktualitātes; ēdināšana pašvaldību vispārī-
gās izglītības iestādēs.

Plašākais un smagākais sarunu bloks par veselības 
aprūpes organizēšanu un finansēšanu ietvēra pri-
mārās veselības aprūpes pieejamības uzlaboša-
nu pacientiem, pašvaldību līdzdalību mājas vizīšu 
transporta nodrošināšanā, plānoto slimnīcu dalī-
jumu līmeņos un veselības aprūpes pakalpojumu 
plānošanu slimnīcu sadarbības teritorijās, priekšli-
kumus par pašvaldību līdzdalību aprūpes pakalpo-
jumu nodrošināšanā pacientiem (sociālie dienesti, 
sociālā aprūpe utt.), lai mazinātu nepamatotus 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
(NMPD) izsaukumus, valsts finansēto veselības ap-
rūpi, t. sk. zobārstniecības pakalpojumu nodrošinā-
šanu, ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientu 
medicīnisko aprūpi, veselības aprūpes nodrošinā-

šanu senioriem ar garīgām slimībām, paliatīvo ap-
rūpi, informāciju par elektroniskās valsts veselības 
aprūpes informācijas sistēmas “Eveselība” aktua-
litātēm un jauno speciālistu (rezidentu) piesaisti. 
Diskusijā piedalījās VM, Nacionālā veselības die-
nesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, LPS 
un pašvaldību pārstāvji.

Vēl sarunās tika apspriestas Eiropas Savienības fon-
du 2014.–2020. gada plānošanas perioda aktuali-
tātes – kompleksi veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi un ēdināšana pašvaldību vis-
pārīgās izglītības iestādēs un finansējums tai.

Vairāk šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece sociālajos un veselības jautājumos

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde

24. aprīlī notika LPS Tautsaimniecības komitejas 
sēde, ko vadīja LPS padomnieks Aino Salmiņš un 
komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.

Darba kārtībā pirmais jautājums bija par būvnie-
cības iepirkumu kvalitātes kontroli, ko raksturoja 
Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra viet-
nieks Edmunds Valantis un SIA “Latvijas standarts” 
Valdes loceklis Ingars Pilmanis, uzsverot piedāvā-
jumu pašvaldībām iegādāties būvniecības standar-
tus. Tautsaimniecības komitejas locekļi nonāca pie 
viedokļa, ka vispirms jānosaka precīza būvniecības 
procesa dalībnieku atbildība un kompetence un ti-
kai tad var izraudzīties standartus.

Komitejas locekļi uzskata, ka, sagatavojot iepirku-
mu, jāvadās no būvniecības speciālistu atbildības 

un kompetences un jānosaka, ka sertificētiem spe-
ciālistiem pašiem jāatbild par būvniecības stan-
dartu ievērošanu. Iepirkumu komisijām nebūtu 
jākontrolē būvspeciālistu atbildība, bet jānosaka, 
ka, piemēram, būvniecības projekts atbilst kon-
krētam standartam; ja nepieciešams, EM jāpreci-
zē LBN, precīzāk definējot būvniecības dalībnieku 
kompetenci. Komiteja uzskata, ka atbilstoši Stan-
dartizācijas likuma 13. pantam būvniecības stan-
dartu pielietošana nav obligāta un to iegādei jābūt 
pašvaldību brīvprātīgai izvēlei, kā arī ierosināja EM 
sagatavot detalizētu piedāvājumu standartu iegā-
dei un Pašvaldību savienībai organizēt videokonfe-
renci, pieaicinot pašvaldību iepirkumu speciālistus.

AS “Latvijas valsts ceļi” Juridiskās daļas vadītāja 
Ivonna Straudovska iepazīstināja ar Ministru ka-
bineta noteikumu projektu “Valsts un pašvaldību 
autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgās 
prasības”. Noteikumi paredz noteikt pasūtītāja iz-
virzītās minimālās kvalitātes prasības, kas attiecinā-
mas uz galvenajiem autoceļu būvniecības elemen-
tiem. Komiteja nolēma atbalstīt šo MK noteikumu 
projektu un aicina Satiksmes ministriju apkopot 
vienotā dokumentā ne tikai būvniecības kvalitātes, 
bet arī garantijas perioda kalpošanas prasības.

Sēdē tika apspriesta un izvērtēta Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka 
vietnieka Kristapa Eklona prezentācija par situāci-
ju valstī ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4104-lps-un-veselibas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
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un civilās aizsardzības jomā (prezentācijas skatiet 
šeit!).

Komitejas dalībnieki uzklausīja arī VUGD Civilās aiz-
sardzības pārvaldes nodaļas priekšnieku Ivaru Na-
kurtu un kopā ar VUGD pārstāvjiem aktīvi diskutēja 
par Valsts civilās aizsardzības plānu un pašvaldību 
sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plāniem 
un komisiju nolikumiem.

Tautsaimniecības komiteja atzīmē, ka pašlaik civi-
lās aizsardzības un katastrofu pārvaldībā ir virkne 
neatrisinātu jautājumu:

– Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības 
likuma 6. pantā noteiktajām valsts institūcijām 
nav rīcības plāna katastrofu pārvaldības koordi-
nēšanā, reaģēšanā un seku likvidācijā, tā reali-
zācijai nav paredzēti atbilstoši resursi; valsts in-
stitūcijas nav motivētas iesaistīties stihisku ne-
laimju vai katastrofu seku novēršanā, turklāt šo 

institūciju atbildība apdraudējumu izvērtējumā 
nav definēta pietiekami precīzi;

– kopš 2017. gada 1. augusta vairs nav spēkā 
Valsts civilās aizsardzības plāns, taču nav no-
teikta skaidra kārtība, kādā pašvaldību civilās 
aizsardzības komisijas plāni tiks integrēti Valsts 
CA plānā.

4. jūlijā paredzētas LPS sarunas ar Iekšlietu minis-
triju, un komiteja cer tajās panākt vienošanos, ka 
VUGD tomēr uzņemsies atbildību arī par pašvaldī-
bu civilās aizsardzības plānu izstrādi.

Par LPS Tautsaimniecības komitejas otro vietnieku 
tika ievēlēts Talsu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Tropiņš.

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS translētie videosemināri

25. aprīlī tiešsaistē no LPS tika translēts videose-
minārs par e-adreses ieviešanu, kurā Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
sistēmanalītiķe Inese Gaile un Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūras (VRAA) sistēmanalītiķe Vita Bau-
mane informēja par eadreses ieviešanas tiesiska-
jiem un organizatoriskajiem aspektiem.
Videoieraksts pieejams šeit.

26. aprīlī LPS sadarbībā ar VARAM organizēja vi-
deotiešraides diskusiju par pakalpojumu aprakstī-
šanu portālā latvija.lv. Diskusijā VARAM un VRAA 
pārstāves Maija Anspoka un Ilze Magrica sniedza 

īsu pārskatu par pakalpojumu aprakstīšanas uzsāk-
šanas secību, aprakstu saturu un valodu un par uni-
ficēto pakalpojumu nosaukumu izmantošanu un to 
iekļaušanas kārtību pakalpojumu šablonos.
Videoieraksts pieejams šeit.

http://www.lps.lv/lv/komitejas/tautsaimniecibas-komiteja/4081-lps-tautsaimniecibas-komitejas-sede-24-aprili-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/160-tautsaimniecibas-komiteja-sede-24-aprili-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/161-videotiesraide-par-e-adreses-ieviesanu
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/162-videotiesraides-diskusija-par-pakalpojumu-aprakstisanu-portala-latvijalv
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27. aprīlī notika videokonference “Publiskā infor-
mācija pilsētās un novados”, kurā Valsts valodas 
centra Valodas kontroles departamenta vadītāja, 
direktora vietniece Ingrīda Bērziņa, un Rīgas reģio-
na nodaļas juriskonsulte Inese Bursevica skaidroja 
atšķirības informācijas sniegšanas prasībās pašval-

dībām un privātpersonām, vēršot uzmanību arī uz 
izkārtnēm, afišām, plakātiem, interneta vietnēm, 
sociālajiem tīkliem, pašvaldību informatīvajiem 
izdevumiem un informācijas saskaņošanu būvval-
dēs.
Videoieraksts pieejams šeit.

ES sola jaunas iespējas uzņēmējiem 
Meksikā, Japānā un Singapūrā

24. aprīlī Briselē notikušajā Eiropas Reģionu komi-
tejas Ekonomikas politikas komisijas sēdē Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas 
attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs An-
siņš diskusijā ar ES tirdzniecības komisāri Sesīliju 
Malmstremu uzsvēra brīvas un taisnīgas tirdzniecī-
bas nozīmi Eiropas Savienības izaugsmē.

“Eiropas Savienības kompetencē ir strādāt ar vi-
sām dalībvalstīm. Sekojot līdzi sarunām ar Kanādu, 
pašvaldības un mazie un vidējie uzņēmumi īsti ne-

saprot, kāds labums ir katrai konkrētai sabiedrības 
daļai. Eiropas Reģionu komiteja var būt labs sa-
darbības partneris, lai skaidrotu šī līguma ietekmi 
uz ekonomiku un valsts attīstību,” norādīja Ansiņš. 
Viņš tāpat uzsvēra arī līguma ar ASV nozīmi tirdz-
niecības apjoma palielināšanā.

ES tirdzniecības komisāre savukārt apsveica dalīb-
valstu interesi iesaistīties ES tirdzniecības politikā: 
“Globalizācija notiek. Mums jānodrošinās, lai tā 
notiek tādā veidā, kā mēs to vēlamies!” Viņa arī 
norādīja, ka ES joprojām vēlas sadarboties ar ASV, 
taču jaunie ASV ievedmuitas tarifi tēraudam un 
alumīnijam nav veids, kādā to turpmāk darīt. Viņa 
atklāja, ka jaunais līgums ar Meksiku varētu sniegt 
iespējas lauksaimniekiem, bet uzņēmējiem jaunas 
iespējas varētu nest sadarbība ar Japānu un Singa-
pūru. 

Eiropas Reģionu komitejas sēdē no Latvijas dele-
gācijas piedalījās arī Latvijas delegācijas Reģionu 
komitejā vadītāja vietnieks Gints Kaminskis un Pār
gaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/163-videokonference-publiska-informacija-pilsetas-un-novados-ar-valsts-valodas-centra-parstavju-piedalisanos
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Videoseminārs par e-adreses bezmaksas 
pārlūku

9. maijā plkst. 13:30 LPS sadarbībā ar Ventspils 
Digitālo centru organizē videotiešraides semināru 
“E-adreses bezmaksas pārlūks, tā iespējas un iz-
mantošana”. Tiešraide plānota kā turpinājums jau 

iesāktajai diskusijai par eadreses ieviešanu publis-
kajā pārvaldē.

Valstī izveidotā eadreses infrastruktūra privātper-
sonām – iedzīvotājiem un komersantiem – sniedz 
iespēju portālā latvija.lv lasīt un rakstīt eadreses 
ziņojumus. Savukārt publiskajām institūcijām – 
valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī uzņēmumiem, 
kuriem deleģēti publiskās pārvaldes uzdevumi, – ir 
jāizvēlas, ieviest savu dokumentu vadības sistēmu 
vai arī saziņai ar eadresi izmantot bezmaksas rīku – 
eadreses pārlūku. Šajā tiešraidē tiks demonstrētas 
eadreses pārlūka sniegtās iespējas un turpināsies 
diskusija par eadreses ieviešanu.

Jautājumus tiešraides laikā lūdzam sūtīt uz epasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Mazsalacā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) kārtējā ikmēneša 
sanāksme notiks 9. maijā Mazsala-
cas novada kultūras centrā Mazsala-
cā, Rūjienas ielā 1.

Darba kārtība:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Mazsalacas novada domes priekšsē-
dētāja Harija Rokpeļņa uzruna. Novada prezentāci-
ja (izpilddirektors Ritvars Sirmais).

10:30–10:40 – LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Ivo Virsis).

10:40–11:10 – Valsts vides dienesta (VVD) sadar-
bība ar pašvaldībām zvejas kontroles un publisko 
ūdeņu apsaimniekošanas jomā (Valmieras Reģio-
nālās vides pārvaldes (RVP) Kontroles daļas Resur-
su kontroles sektora vadītājs Toms Arnavs, vecā-
kais inspektors Edgars Mednis un Valmieras RVP 
direktora vietniece Kontroles daļas vadītāja Līga 
Zvirbule).

11:10–11:40 – Ugunsdrošības aktualitātes un cīņa 
ar kūlas dedzinātājiem (Valmieras Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības Valdes priekšsēdētājs Egīls 
Kaužēns).

11:40–12:00 – AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sa-
darbība ar pašvaldībām ceļu uzturēšanā (LVM Ceļu 
ekspluatācijas un uzturēšanas vadītājs Ingus Barvi-
ķis).

12:00–15:00 – Praktiskās nodarbības lauka apstāk-
ļos:

– publisko ūdeņu kontrole, pārkāpumu atklāšana 
un novēršana kopā ar Valmieras RVP Kontroles 
daļas Resursu kontroles sektora vadītāju Tomu 
Arnavu;

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://www.digitalaiscentrs.lv/jaunumi/2018/ventspils-digitalais-centrs-iesaistas-vienotas-ikt-infrastrukturas-izstradei
http://www.digitalaiscentrs.lv/jaunumi/2018/ventspils-digitalais-centrs-iesaistas-vienotas-ikt-infrastrukturas-izstradei
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4087-videotiesraide-par-e-adreses-ieviesanu
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4087-videotiesraide-par-e-adreses-ieviesanu
https://www.latvija.lv/
mailto:tiesraide@lps.lv?subject=Jaut%C4%81jums par e-adresi
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– rīcība ar cietušo krīzes situācijā: kas jādara un kā 
jārīkojas (demonstrēs NMPD);

– negadījumu novēršanas izspēle kopā ar VUGD 
Mazsalacas posteņa komandieri Gintu Alberin-
gu.

15:40–17:40 – Novada apskate: Mazsalacas nova-
da muzejs un z/s “Lojas” (graudu kalte, zālāja sēklu 
šķirošanas un fasēšanas cehs).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongress

LPS 29. kongress notiks 11. maijā Daugavpilī, Vie-
nības namā.

Programma:

10:00 – Kongresa dalībnieku un viesu reģistrācija.

11:00 – Kongresa atklāšana

“Lūgšana par Latviju” – Daugavpils teātra Latgales 
kongresa simtgadei veltītās muzikālās izrādes “Nū
grymušo pile” fragments (pēc Franča Trasūna lugas).

11:25 – Atklāšanas uzrunas: LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis un Daugavpils pilsētas domes priekšsē-
dētājs Rihards Eigims.

11:35 – Viesu uzrunas: Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
Ministru prezidents Māris Kučinskis u.c.

12:20 – Komisiju vēlēšanas: balsu skaitīšanas komi-
sija, mandātu komisija, redakcijas komisija.

12:25 – LPS priekšsēža Ginta Kaminska ziņojums.

12:55 – Mandātu komisijas ziņojums (mandātu ko-
misijas priekšsēdētājs).

13:00 – Revīzijas komisijas ziņojums (LPS Revīzijas 
komisijas priekšsēdētāja Elita Eglīte).

Kongresa pārtraukums.

13:05 – LPS sapulces atklāšana.

Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

LPS sapulces slēgšana.

13:10 – Pusdienas.

Redakcijas komisijas sēde.

Kongresa turpinājums

14:40 – Izglītības un kultūras komitejas ziņojums 
(LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja 
Ligita Gintere).

14:50 – Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
ziņojums (LPS Veselības un sociālo jautājumu ko-
mitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks).

15:00 – Tautsaimniecības komitejas ziņojums (LPS 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars 
Okmanis).

15:10 – Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas ziņojums (LPS Reģionālās attīstības un sadarbī-
bas komitejas priekšsēdētājs Guntis Gladkins).

15:20 – Debates.

15:50 – Dokumentu pieņemšana.

16:20 – Apbalvošana ar LPS Atzinības rakstu.

16:30 – Kongresa noslēgums (LPS priekšsēdis Gints 
Kaminskis).

16:35 – Vakariņas.

17:30 – Ekskursija.

LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

LPS un Satiksmes ministrijas sarunas notiks 14. mai-
jā plkst. 14:30 LPS telpās (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē).

Darba kārtība:

I. Autoceļi:

1. Par valsts un pašvaldību autoceļu finansējumu 
2019. gadā.

2. Vidējā termiņa budžeta ietvars 2019., 2020., 
2021. gadam un mērķdotācija pašvaldību autoceļu 
(ielu) uzturēšanai.
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3. Vietējo autoceļu pārvaldīšanas reorganizācijas 
koncepcija.

4. Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 
2014.–2023. gadam izpilde.

5. Par darba grupas izveidi grozījumu sagatavoša-
nai Zemes pārvaldības likumā.

II. Sabiedriskais transports:

1. Par 2017. gada rezultātiem un valsts budžeta fi-
nansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumiem 
2018. un 2019. gadā, līdzekļu ekonomiju.

2. Par plānoto maršruta tīkla sadalījumu lotēs kon-
kursam par sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanu reģionālās nozīmes autobusu maršruta 
tīklā 2021.–2030. gadā.

3. Skolēnu pārvadājumi.

4. Par grozījumiem Autopārvadājumu likumā sais-
tībā ar pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo 
automobili un taksometru pārvadājumu uzraudzī-
bas politiku.

LPS interneta vietnē http://www.lps.lv/lv/tiesrai-
desvideoarhivs/tiesraide/ tiks nodrošināta tiešrai-
de visām pašvaldībām.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Depozīta sistēma: par un pret

Ar mērķi 2020. gada 1. janvārī Latvijā ieviest de-
pozīta sistēmu dzērienu iepakojumam, VARAM 
9. aprīlī iesniegusi Valsts kancelejā likumprojektus 
“Grozījumi Iepakojuma likumā” un “Grozījumi Da-
bas aizsardzības likumā”. Saskaņošanas procesā 
VARAM precizēja likumprojektus atbilstoši saņem-
tajiem priekšlikumiem no Tieslietu, Ekonomikas un 
Finanšu ministrijas. Vienīgā ministrija, kas koncep-
tuāli nesaskaņoja depozīta sistēmas ieviešanu, ir 
Zemkopības ministrija.

Šī nav jauna ideja, par to runā jau gadiem. Bija pa-
redzēts, ka dzērienu iepakojuma depozīta sistēmai 
jāsāk darboties 2015. gadā, un sistēmas ieviešanas 
izmaksas tika lēstas ap 26 miljoniem eiro (iekār-

tām – 20 miljoni). Eksperti uzskata, ka sistēmas uz-
turēšana prasītu vēl 12,8 miljonus eiro katru gadu. 
2014. gadā, visām ieinteresētajām pusēm diskutē-
jot, analizējot un pierādot, tika nolemts atteikties 
no depozīta sistēmas ieviešanas, tāpēc līdzekļi un 
darbs bija vērsts uz dalītās atkritumu vākšanas sis-
tēmas pilnveidošanu. Tajā ieguldīti prāvi Eiropas 
Savienības līdzekļi, un arī turpmākajos gados ES 
nauda pieejama tieši šim virzienam, nevis depozīta 
sistēmas attīstībai. Tas nozīmē, ka, nolemjot izvei-
dot depozīta sistēmu, ES ieguldījumi dalītās vākša-
nas sistēmā vairākos gadījumos izrādīsies nelietde-
rīgi.

Pērn 15. martā tika publicēts 10 594 Latvijas Re-
publikas pilsoņu iesniegums, kurā prasīts piemērot 
atlīdzību par PET pudelēm un citu dzērienu iepako-
jumu. Pagājušā gada 5. aprīlī Saeimas Tautsaimnie-
cības komisija uzsāka iesnieguma izvērtēšanu un 
visu pušu uzklausīšanu. Mēnesi vēlāk VARAM tika 
uzdots izvērtēt Baltijas valstīs paveikto, sagatavot 
informatīvo ziņojumu un iesniegt to līdz 2018. gada 
1. martam. Ministrija uzdevumu izpildījusi un ap-
galvo, ka, ieviešot iepakojuma depozīta sistēmu, 
pārstrādei tiks savākti 90% stikla un plastmasas pu-
deļu un skārdeņu. Taču viss nebūt nav tik vienkārši.

Latvijā gadā savāc apmēram 800 000 tonnu atkri-
tumu. Plānotais depozīts veido aptuveni 9% no 
kopējā iepakojuma un tikai 2% no kopējā Latvijas 
atkritumu daudzuma.

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRI

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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Latvijā izvietoti 4000 šķiroto atkritumu savākšanas 
punkti un tuvākajos divos trīs gados ar ES struktūr-
fondu atbalstu tiks izveidoti vēl 1500 punkti. Šķi-
roto atkritumu savākšanas sistēma pēdējos desmit 
gados Latvijā ir būtiski attīstījusies, līdz ar to de-
pozīta sistēmas ieviešana vairs nav nepieciešama, 
lai izpildītu Eiropas Savienības prasības atkritumu 
šķirošanai. Turklāt Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 
iepakojuma reģenerācijas rādītāji, sistēmām atšķi-
roties, ir gandrīz vienādi, Latvijā pat labāki!

Ņemot vērā kaimiņvalstu pieredzi, depozīta sistē-
mas ieviešanai pie mums būtu nepieciešamas 30–
35 miljonu eiro investīcijas – apstrādes centra bū-
vei, pieņemšanas punktu ierīkošanai tirdzniecības 
vietās, pieņemšanas automātu iegādei u.c.

No PET depozīta cietīs poligonos un citur (privātās) 
izvietotās atkritumu šķirošanas līnijas, caur kurām 
gadā iziet ap 450 000 tonnu atkritumu (50 000 ir 
poligonos, kur nav šķirošanas), šajos atkritumos 
joprojām ir aptuveni 0,8% PET pudeļu. No tām jau-
nākās tehnoloģijas var atlasīt 90%, tātad no šīm 
līnijām pazudīs: 450 000 x 0,8% x 90% = 3240 ton-
nas PET. To vidējā cena ir 200 eiro par tonnu, tātad 
šķirošanas līnijas pazaudēs 3240 x 200 = 648 000 
eiro gadā. Tātad šīs līnijas vai nu būs spiestas celt 
atkritumu noglabāšanas maksu, vai arī kļūs neren-
tablas un tiks apstādinātas. Kas segs zaudējumus 
un soda naudas par ES finansējuma noteikumu ne-
ievērošanu? Sanāks neloģisks kopējās šķirošanas 
sistēmas rezultāts: iedzīvotāji šķiros depozītā, bet 
tiks finansiāli sodīti sadzīves atkritumu tarifā, un, 
jo vairāk un labāk šķiros depozītā, jo vairāk tiks iz-
ņemts no esošās sistēmas un pretī saņems tarifa 
pieaugumus. Jāatceras, ka tiks zaudētas arī darb-
vietas reģionos, kur izvietotas šķirošanas līnijas!

Jāatzīmē, ka tikai 11 no 28 Eiropas Savienības da-
lībvalstīm darbojas depozīta sistēma. Tas nav vie-
nīgais veids, kā citviet risina atkritumu šķirošanas 
jautājumu, un šādas sistēmas neesamība neliecina 
par valsts atpalicību. Arī daudzām lielām un attīstī-
tām valstīm nav depozītsistēmas, piemēram, Liel-
britānijai, Francijai, Itālijai u.c. No ES valstu lielā 
trijnieka depozītsistēma ir tikai Vācijā.

Depozīta sistēma paredzēta tikai specifiskam PET 
(plastmasas), stikla un metāla dzērienu iepakoju-
mam, kas veido tikai 2% no kopējā Latvijas atkritu-
mu daudzuma. Gada iepakojuma apjoms, kas no-
nāk atkritumos, Latvijā ir aptuveni 218 000 tonnu, 
no kurām depozīta sistēma spētu uzņemt tikai 9%. 
Taču, kā liecina Lietuvas pieredze, pārējā iepakoju-

ma apsaimniekošana jau pirmajā gadā sadārdzinās 
par 10–15%, jo dalītās vākšanas sistēmas konteine-
ri paliek tukšāki un savākšanas izmaksas paaugsti-
nās par 25–150% par vienu dzēriena iepakojuma 
vienību.

Depozīta sistēma dzērienu iepakojumam negatīvi 
ietekmēs nozares politikas mērķu sasniegšanu un 
atkritumu apsaimniekošanas nozares turpmāko 
attīstību, un tas nav efektīvs veids, kādā sasniegt 
kompleksos dalītās atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas mērķus – šāds secinājums radies daudzo 
diskusiju rezultātā. Ja valsts par depozītsistēmas 
ieviešanu nemaksās, tad visas ar to saistītās izmak-
sas gulsies uz tirgotāju pleciem, kas, negribot palikt 
zaudētājos, cels cenas produktiem veikalu plauk-
tos. Kāps arī dzērienu cenas, jo, maksājot par dzē-
rieniem, tiks pieskaitīta pudeles cena un arī maksa 
par to savākšanu, sašķirošanu, pudeļu vākšanas au-
tomātu iegādi, uzturēšanu utt. Tirgotāji izrēķināju-
ši, ka, lai iegūtu atpakaļ desmit centus no sistēmas, 
sākotnēji piemaksāsim papildus vismaz trīs centus 
par PET pudeli, pusotru centu par metāla bundžu 
un 2,5 centus par stikla taru.

Ja salīdzina vienas iepakojuma vienības apsaim-
niekošanas izmaksas depozīta sistēmā un dalītās 
vākšanas konteineru sistēmā, tad depozīta sistēmā 
PET pudeles apsaimniekošanas izmaksas palielinās 
aptuveni 7,5 reizes, metāla bundžas – 21 reizi un 
stikla pudeles – divtik. Papildus tam jāmin, ka de-
pozītsistēma spēs nodrošināt četras reizes mazāku 
iepakojuma pieņemšanas punktu skaitu nekā dalī-
tās atkritumu vākšanas sistēma.

Ieviešot depozīta sistēmu, tiktu radīta paralēla sis-
tēma esošajai dalīto atkritumu vākšanas konteine-
ru sistēmai, kas neveicina kompleksu visu veidu at-
kritumu šķirošanu un vākšanu. Divu sistēmu vien-
laicīga uzturēšana Latvijas iedzīvotājiem izmaksātu 
divreiz dārgāk nekā šobrīd, un tikai par kādiem 
3–4% palielinātos reģenerējamais apjoms.

Iepazīstoties ar VARAM sagatavotajiem likumu gro-
zījumiem un informatīvo ziņojumu, jāmin vairākas 
neskaidrības:

•	 ziņojumā nav parādīti iepakojuma reģenerācijas 
rādītāji un nav skaidrs mērķis;

•	 nav skaidrs, kas maksās par sistēmas izveidoša-
nu un uzturēšanu;

•	 nevienāda attieksme pret lauku iedzīvotājiem, 
jo mazo veikalu platība (līdz 300 m2) neļaus 
izveidot taras pieņemšanas punktu. Tas nozīmē, 
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ka mazapdzīvotās vietās iedzīvotājiem nebūs 
pieejama iepakojuma nodošana un atlīdzības 
saņemšana;

•	 kas būs operators (Igaunijā un Lietuvā ir bezpeļ-
ņas uzņēmums, Latvijā nav šādas formas – vai 
tas būs sociālais uzņēmums?);

•	 vai iepakojuma pieņemšana būs manuāla vai 
automātiska?

•	 cik tas maksās patērētājiem un tirgotājiem?

•	 kā pašvaldību laukumi iekļausies depozītā, un 
kas maksās par sadārdzinājumu?

•	 cik izmaksās iedzīvotāju vides apziņas pozitīvā 
ietekmēšana?

Jautājumu šobrīd ir vairāk nekā atbilžu. LPS vides 
un atkritumu jautājumu tīkliņa dalībnieki nonākuši 

pie vairākiem secinājumiem un priekšlikumiem:

– jāturpina uzlabot konteinervākšanas sistēmu – 
jāizvieto trūkstošie dalītās vākšanas konteineri 
apdzīvotajās vietās, kur to nav pietiekami; jāor-
ganizē dalītā vākšana (atkritumu somu sistēma) 
maršrutos reti apdzīvotās vietās;

– jāsakārto sistēma Rīgā (ieilgusi PPP modeļa ie-
dzīvināšana), kur tiek savākta apmēram puse no 
sadzīves atkritumiem;

– jādiskutē par samaksu ar PET pārstrādātājiem 
par tīru, kvalitatīvu materiālu;

– jādomā par modernizēšanu, par atbalstu atkri-
tumu mazināšanai un videi draudzīgam iepako-
jumam.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

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 gadījumos projektu virzītāji un dokumentu 
pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzla-
bošanai.

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

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 2015. gada 10. februāra noteikumos nr. 77 
“Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””, 1. pielikums.

Par rīkojuma projektu “Par Veselības ministrijas pa-
dotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāci-
ju”, 2. pielikums.

Par informatīvo ziņojumu “Latvijas nacionālā kapi-

tāla tirgus attīstība un tā loma Latvijas ekonomikas 
izaugsmē”, 3. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Epide-
mioloģiskās drošības un higiēnas prasības personu 
atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, 
4. pielikums.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu (VSS
349), 5. pielikums.

LPS NESASKAŅO

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_16_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_16_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_16_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_16_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_16_p5.pdf
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26. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS408 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 
“Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzī-
bas objektiem un šo aizsargjoslu platumu””

VSS404 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS405 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS420 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Mehanizatoru ielā 24a, Viļānos, Viļā-
nu novadā, nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS400 – Rīkojuma projekts “Par Kārsavas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma “Pašvaldība 1”, 
Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS417 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā Valsts 
probācijas dienests organizē un vada izlīguma pro-
cesu”

VSS394 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 
“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 
pacientiem””

VSS413 – Informatīvais ziņojums “Par valsts un paš-
valdību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi 
reģionālās nozīmes attīstības centros 2018. gadā”

VSS414 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 
709 “Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko 
atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram 
nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem 
rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes at-
tīstības centru grupai””

VSS415 – Noteikumu projekts “Kioto protokola 
projektu mehānismu īstenošanas kārtība”

“Publisko pakalpojumu gada balva 2018” – 
Valmierai un Siguldas un Raunas novadam Foto: LTRK

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453890
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453890
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453890
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453890
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453886
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453886
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453886
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453887
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453887
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453887
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453906
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453906
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453906
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453906
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453881
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453881
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453881
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453881
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453902
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453837
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453898
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453898
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453898
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453899
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453900
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40453900


13

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) organizētajā pasākumā “Publisko pakalpoju-
mu gada balva 2018” uzvarētājpašvaldības šogad ir 
trīs – Valmieras pilsēta un Siguldas un Raunas no-
vads.

Pasākuma mērķis ir godināt uzņēmējiem drau-
dzīgākās pašvaldības, izvērtējot vairākus aspek-
tus – uzņēmēju viedokli par pašvaldības atbalstu 
uzņēmējdarbības attīstībai savā pilsētā vai novadā, 
visu 119 pašvaldību pašvērtējumu par uzņēmējiem 
sniedzamajiem pakalpojumiem, reģistrēto uzņē-
mumu skaitu katrā pašvaldībā, SIA “Lattelecom” e

indeksa pētījuma rezultātus un citus faktorus.

Par uzņēmējiem draudzīgāko lielo pilsētu atzīta 
Valmiera, bet lielo novadu kategorijā balvu saņē-
ma Siguldas novads. Savukārt mazo novadu “Pub-
lisko pakalpojumu gada balva” jau trīs gadus pēc 
kārtas piešķirta Raunas novadam.

“Publisko pakalpojumu gada balvas 2018” pasāku-
mā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrs Kaspars Gerhards, LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis, LTRK prezidents Aigars Rostov-
skis, LTRK padomes loceklis Aldis Gulbis un citi.

Projekts “Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana”

LPS kā projekta 
vadošais partne-
ris ciešā sadarbībā 
ar visām Baltijas 
jūras un Rīgas līča 

piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām uzsāku-
si īstenot nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēša-
na”. Šā projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas 
apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru 
un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tū-
ristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu. Projekts tiek realizēts 

Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta 
apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” no 
šāgada 1. maija līdz 1. novembrim.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija veiks 
savā apakšprojektā paredzētās aktivitātes, kas ie-
tver atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto atkri-
tumu un mirušo dzīvnieku (visbiežāk roņu) savāk-
šanu un utilizēšanu, pludmaļu uzturēšanu un uzla-
bošanu intensīvi apmeklētajās vietās, tualešu at-
jaunošanu un jaunu izvietošanu, solu un atkritumu 
urnu uzstādīšanu, gājēju koka laipu atjaunošanu un 
jaunu ierīkošanu, informatīvo zīmju un stendu iz-
vietošanu, āra dušu izveidi, peldvietu norobežoša-
nu ar bojām, velostatīvu ierīkošanu un citus plud-
males labiekārtošanas darbus.

Pašvaldību vadītāji aicināti pieteikties 
“16 + 1” forumam Ķīnā

Latvijas pašvaldību vadītāji aicināti piedalīties ot-
rajā Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu 
pašvaldību vadītāju forumā “16 + 1” iniciatīvā. Fo-

rums notiks 7. un 8. jūnijā Ninbo pilsētā Ķīnā. To 
organizē Ķīnas Tautas Republikas Asociācija sadrau-
dzībai ar ārvalstīm un Ninbo pašvaldība. Pieteikties 
var līdz 11. maijam, nosūtot pieteikumu uz epasta 
adresi mayorsforum@nbfao.gov.cn.

Vairāk informācijas: 

Mr Xiao Shuang ((+86)57456128289; xiaoshuang@
nbfao.gov.cn); Ms Pan Beier ((+86)57489186502; 
panbeier@nbfao.gov.cn).

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

mailto:mayorsforum@nbfao.gov.cn
mailto:xiaoshuang@nbfao.gov.cn
mailto:xiaoshuang@nbfao.gov.cn
mailto:panbeier@nbfao.gov.cn
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Pēc foruma no 9. līdz 12. jūnijam Liaoninas pro-
vinces valdība laipni aicina foruma dalībniekus 
apmeklēt Liaoninas provinci. Pieteikšanās – līdz 
11. maijam, nosūtot pieteikumu uz epasta adresi 
tourtoliaoning@yeah.net.

Vairāk informācijas: Ms Linda ((+86)2422828170; 
(+86)13019366693; linda961@sina.com).

Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi līdz Ķī-
nai, savukārt izmitināšanas, ēdināšanas un vietējā 
transporta izdevumus Ķīnā segs Ķīnas Tautas Re-
publikas Asociācija sadraudzībai ar ārvalstīm.

Ielūgums uz “16 + 1” forumu un pieteikuma veidla-
pa 6. pielikumā, ielūgums apmeklēt Liaoninas pro-
vinci 7. pielikumā.

KNAB seminārs pašvaldībām par iekšējās 
kontroles sistēmas pamatprasību izpildi

2017. gada 27. oktobrī stājās spēkā Ministru kabi-
neta noteikumi nr. 630 “Noteikumi par iekšējās 
kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un 
interešu konflikta riska novēršanai publiskas per-
sonas institūcijā”, kuros noteiktā iekšējās kontro-
les sistēma institūcijām ir jāizveido līdz 31. decem-
brim.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
(KNAB) izstrādājis vadlīnijas par iekšējās kontroles 
sistēmas pamatprasībām, lai sniegtu ieteikumus, 
metodisku palīdzību un piemērus korupcijas risku 
novēršanai, ieviešot Ministru kabineta noteikumu 
nr. 630 pamatprasības.

Birojs 7. jūnijā plkst. 10 (KNAB ēkā Rīgā, Citadeles 
ielā 1) organizē semināru par iekšējās kontroles sis-
tēmas pamatprasībām korupcijas un interešu kon-
flikta riska novēršanai. Uz semināru īpaši aicināti 
pašvaldību darbinieki, kuru pienākumos ietilpst 
pretkorupcijas pasākumu plānu izstrāde, sensitīvo 
(korupcijas riskam pakļauto) amatu sarakstu izvei-
de, kā arī citu MK noteikumu nr. 630 pamatprasību 
ieviešana.

Lūgums līdz 20. maijam informēt par pašvaldības 
pārstāvju dalību, rakstot uz epasta adresi knab@
knab.gov.lv, kā arī pievienot cc: iluta.ceicane@
knab.gov.lv. Epastā norādiet darbinieka vārdu un 
uzvārdu, ieņemamo amatu, kontaktinformāciju un 
personas koda pirmo daļu (informācija ir nepiecie-
šama iekļūšanai KNAB ēkā).

Informatīvie semināri par ES programmām 
“Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”

 

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības (ES) pro
grammas “Radošā Eiropa” birojs Latvijā un ES pro
grammas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts 
Latvijā aicina interesentus piedalīties reģionālajos 
semināros par šo programmu piedāvātajām pro-
jektu finansējuma iespējām.

Semināri notiks Valmierā, Kuldīgā un Daugavpilī, 
un tajos varēs iepazīties ar dažādu organizāciju at-

balstītajiem projektiem.

24. maijā Valmierā, viesnīcā “Wolmar” (Tērbatas 
ielā 16a) – semināra darba kārtība ŠEIT; elektronis-
kā pieteikuma veidlapa ŠEIT;

29. maijā Kuldīgā, Kuldīgas Mākslas namā 
(1905. gada ielā 6) – semināra darba kārtība ŠEIT; 
elektroniskā pieteikuma veidlapa ŠEIT;

30. maijā Daugavpilī, viesnīcā “Park Hotel Latgola” 
(Ģimnāzijas iela 46) – semināra darba kārtība ŠEIT; 
elektroniskā pieteikuma veidlapa ŠEIT.

Informācija par programmām: ES programma “Ra-
došā Eiropa” – ŠEIT; ES programma “Eiropa pilso-
ņiem” – ŠEIT.

mailto:tourtoliaoning@yeah.net
mailto:linda961@sina.com
https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
https://m.likumi.lv/doc.php?id=294518
mailto:knab@knab.gov.lv
mailto:knab@knab.gov.lv
mailto:iluta.ceicane@knab.gov.lv
mailto:iluta.ceicane@knab.gov.lv
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_valmiera_24052018.pdf
https://goo.gl/forms/XpcGm0XdKuuuUJDo1
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_kuldiga_29052018.pdf
https://goo.gl/forms/VvKpURcTrPbTpNgC3
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/programma_daugavpils_30052018%281%29.pdf
https://goo.gl/forms/6iYyXHQP5Yo2ofbF3
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/es-programma-radosa-eiropa-2014-2020
http://www.km.gov.lv/eiropapilsoniem
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/es-programma-eiropa-pilsoniem-2014-2020
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_16_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_16_p7.pdf
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Konference jaunatnes darba 
organizatoriem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rī-
kotā konference “Nākamais solis darbā ar jaunat-
ni: sistemātiska pieeja darba ar jaunatni attīstībā 
lauku reģionos un pilsētu mikrorajonos” notiks 
9. maijā Jūrmalā, viesnīcā “SemaraH Hotel Liel
upe”. Konferencē uzstāsies gan vietējie, gan ārval-
stu eksperti, tiks rīkotas diskusijas un darba grupas.

Konferencei aicināti pieteikties pašvaldību pārstāv-
ji, kuri darbojas jaunatnes jomā, kā arī jaunatnes 
organizācijas, īpaši no attālākiem novadiem.

Pieteikties konferencei var, aizpildot pieteikuma 
anketu: https://ej.uz/opu9.

Papildu informācija šeit.

Konkurss “Sējējs 2018”

Zemkopības ministrija (ZM) ai-
cina lauku uzņēmējus, jaunos 
zemniekus, kā arī ģimenes lau-
kos pieteikties lauksaimnieku 
iecienītajam konkursam “Sējējs 
2018”. Izvirzīt pretendentus kon-
kursam var gan pašvaldības, gan 
lauksaimnieku un pārtikas ražo-
tāju nevalstiskās organizācijas, 
gan arī lauku attīstības konsul-
tanti.

Konkursa dalībniekus šogad vērtēs septiņās nomi-
nācijās, un tiks pasniegta arī balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā.

Pieteikumi dalībai nominācijās “Gada lauku saim-
niecība”, kurā vērtēs augkopības, piena un gaļas 
ražošanas saimniecības, “Gada uzņēmums pār-
tikas ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais 
veiksmīgais zemnieks”, kā arī “Gada veiksmīgākā 
kopdarbība” jāiesniedz Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra konsultāciju birojos vai Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecī-
bas pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu 

apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, līdz 
10. maijam.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās 
“Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un “Zi-
nātne praksē un inovācijas”. Nominācijā “Rītdienas 
sējējs – mazpulka dalībnieks” pieteikumi jāiesniedz 
biedrībā “Latvijas Mazpulki” Rīgā, Ezermalas ielā 
28 – 2, līdz 31. maijam, savukārt nominācijā “Zināt-
ne praksē un inovācijas” – Latvijas Lauksaimniecī-
bas un meža zinātņu akadēmijā (LLMZA) Rīgā, Aka-
dēmijas laukumā 1, 204. kabinetā, līdz 10. maijam.

Jau 12. gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldī-
jumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var 
izvirzīt ZM un tās padotības iestādes, lauksaimnie-
ku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas 
un LLMZA. Lai pieteiktu pretendentus balvai par 
mūža ieguldījumu lauksaimniecībā, ZM Preses un 
sabiedrisko attiecību nodaļā Rīgā, Republikas lau-
kumā 2, 23. stāvā, 2302. kabinetā, jāiesniedz rak
stisks pieteikums (brīvā formā) līdz 2. jūlijam.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritē-
rijiem, pieteikuma veidlapām un citu ar konkursu 
saistīto informāciju var Gada balvas “Sējējs” tī-
mekļvietnē www.sejejs.lv.

https://ej.uz/opu9
https://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti/pasvaldibu-parstavji-aicinati-pieteikties-konferencei
http://www.sejejs.lv
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Ata Kronvalda balva 2018

Šogad kandidātus Ata Kronvalda balvai var 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 
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: 
pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvoju-
mi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko dar-
bu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs vai 
konkursos, kuros piedalās vismaz desmit valstis; 
talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicē-
ti mācību līdzekļi; talantīgo audzēkņu izglītošanai 
paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu or-
ganizēšana.

Plašāka informācija: www.atakronvaldafonds.lv.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Līdz 18. maijam var ie-
sniegt pieteikumus kon-
kursā “Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2018”. Arī šo-
gad energoefektivitāte 
tiks vērtēta atjaunotām 
daudzdzīvokļu ēkām, 
daudzdzīvokļu jaun-
būvēm, sabiedriskām 

ēkām, industriālām ēkām un vienģimenes ēkām.

Ekonomikas ministrijas, VARAM un žurnāla “Būv-
inženieris” organizētais konkurss notiek jau asto-
to gadu, un tā mērķis ir veicināt labo praksi ēku 
energoefektivitātes jomā, kā arī veidot sabiedrības 
izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, 
lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu 
dzīves telpu. Konkursa nolikums publicēts tīmekļa 
vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 
2018”

Gada balva zivsaimniecībā 
“Lielais loms 2018” ir ikga-
dēja zivsaimniecības nozares 
augstākā atzinība par nozī-
mīgiem sasniegumiem un ie-
guldījumu nozares labā.

Balvu piešķir šādās nomi-
nācijās: gada zvejas uzņē-
mums; gada akvakultūras 

uzņēmums; gada uzņēmums zivju apstrādē; jauns 
un daudzsološs nozarē; ieguldījums zivsaimniecī-
bas popularizēšanā; par mūža ieguldījumu zivsaim-
niecībā.

Pretendentus apbalvošanai var izvirzīt ar zivsaim-
niecības nozari saistītās biedrības, nodibinājumi un 
citas organizācijas, zivsaimniecības nozares uzņē-
mumi, pašvaldības, zinātniskās institūcijas un Zem-
kopības ministrijas padotības iestādes.

Pieteikums par apbalvošanu līdz 1. jūnijam kopā 
ar aizpildītu pieteikuma veidlapu jāiesniedz Latvi-
jas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 

http://www.atakronvaldafonds.lv
http://www.energoefektivakaeka.lv
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konsultāciju birojos, Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
Klientu apkalpošanas centros vai ZM Preses un sa-
biedrisko attiecību nodaļā.

“Lielā loma 2018” uzvarētājus gaida ne tikai Zem-
kopības ministrijas diplomi, bet arī naudas balvas 
no 700 līdz 4000 eiro.

“Vidzemes Uzņēmēju dienas”

“Vidzemes Uzņēmēju dienas 2018” notiks 18. un 
19. maijā Valmieras Kultūras centrā un solās būt 
plašākās to 21 gada pastāvēšanas vēsturē. Piesā-

tinātajā pasākuma programmā plānotas izstādes, 
biznesa forumi un plaša kultūras programma, kā 
arī kustības “Latvijas labums” aktivitātes un skolē-
nu mācību uzņēmumu piedāvājumi. Plašāka infor-
mācija šeit.

9. maijs – Eiropas diena

Ik gadu 9. maijā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas 
diena. Latvijā šogad piedāvāto pasākumu program-
ma īpaši daudzveidīga un paver plašas iespējas ie-

pazīt Eiropas kultūras mantojumu, dažādu Eiropas 
valstu tradīcijas, izzināt Eiropas fondu finansējuma 
dažādību un iesaistīties citās ar Eiropas dienas svi-
nībām saistītās aktivitātēs.

Atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, inter-
aktīvas un izzinīgas aktivitātes Atvērto durvju dienā 
piedāvās Eiropas Savienības māja, Ārlietu ministri-
ja, Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes 
birojs, Saeima, Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcija, iestādes un uzņēmumi, kas vēlas 
parādīt savus ieguvumus no Eiropas un ir gatavi uz-
ņemt apmeklētājus. Programma ar organizācijām, 
kas vērs durvis, publicēta vietnē www.esmaja.lv.

Sociālajos tīklos Eiropas dienas notikumus var at-
rast ar tēmturu palīdzību: #EiropasEksāmens #Ei-
ropasDiena #AtvērtoDurvjuDiena.

http://www.vidzemesizstade.lv/
http://www.esmaja.lv
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Pirmais fizikas festivāls Latvijā

12. maijā Rīgā, Arhitektūras un mediju centrā 
H2O 6 (Durbes ielā 4), notiks Latvijā pirmais fizi-
kai veltītais festivāls “FIZMIX eksperiments”, kurā 
bērni, jaunieši un arī vecāki varēs iepazīt eksaktās 
zinības daudzveidīgās un aizraujošās aktivitātēs. 
Dienas garumā festivālā bez maksas būs pieejama 
plaša izglītojoši izklaidējoša programma, kas ļaus 
uzzināt, kā uzbūvēt robotu, tikt pie savas zemūde-
nes, kādi fizikas likumi darbojas raķešu palaišanā, 
sportā, kulinārijā un ne tikai. Dienas noslēgumā 
koncertēs Markus Riva un Edavārdi.

Jaunākā informācija šeit: www.fizmix.lv/festivals.

Čella svētki Kuldīgā

6. maijā Kuldīgā sākušies Čella svētki, kas klausī-
tājiem piedāvā krāšņu koncertprogrammu. Svētki 
tiek organizēti, atzīmējot 10. Starptautiskā Kārļa 
Davidova čellistu konkursa apaļo jubileju.

9. maija vakarā Kuldīgas brīvdabas kino tiks de-
monstrēta dokumentālā filma “Čella stāsti”, 
10. maijā pirmo reizi Latvijā uzstāsies amerikāņu 
čella virtuozs “Grammy” balvas ieguvējs Maiks 
Bloks, 11. maijā klausītājus priecēs pašmāju čella 
trio “Melo-M” ar visiem pazīstamu un mīļu latviešu 
mūzikas programmu, bet 12. maijā visi aicināti uz 
vērienīgu galā koncertu.

Pasākums ģimenēm “Meža ABC” Padures 
pagastā

12. maijā Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņ-
ķukrogā” (12 km no Kuldīgas Ventspils virzienā) 
vairāk nekā 90 meža nozares uzņēmumi un organi-
zācijas aicina interesentus un jo īpaši meža īpašnie-

kus un ģimenes ar bērniem uz meža nozares lielāko 
izglītojošo pasākumu Latvijā “Meža ABC”, kas šo-
gad norisināsies jau astoto reizi. Šoreiz tā devīze ir 
“Meža nozare Latvijai!”.

Pasākuma dalībnieki, apmeklējot vairāk nekā 50 
meža pieturas, piemēram, “Kukaiņi – smukaiņi”, 

http://www.fizmix.lv/festivals
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“Sēklas un stādi, meža selekcija”, “Pastaiga pa koku 
galotnēm”, “Silta, jauka istabiņa”, “Meža matemā-
tika”, “Jauna māja pūcei”, “Koks šodien, rīt, parīt”, 
“Meža dzīvnieki” un citas, varēs uzzināt visu par 
meža audzēšanu un to, kas notiek dabā, un gūt lie-
liskas emocijas.

Tāpat “Meža ABC” apmeklētāji varēs izmantot ie-
spēju iestādīt savu ģimenes vai draugu ozolu kā dā-
vanu Latvijai Meža dienu 90. dzimšanas dienā un 
Latvijas simtgadē, apmeklēt koku mīlestības stun-
du kopā ar mežkopi Aiju Zviedri, piedalīties grāma-
tas “Koku bērnudārzs” atvēršanas un dāvināšanas 
svētkos, uzklausīt zinātnieku atziņas par bērzu 
plantāciju ierīkošanu un apsaimniekošanu, pieda-
līties Aivara Bergmaņa superīgajās meža spēlēs un 
baļķu pludināšanā kopā ar Gaujas Mitro.

Vēl pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāti meža 
tehnikas paraugdemonstrējumi, pastaiga pa koku 
galotnēm kopā ar kokkopjiem jeb arboristiem, me-
dību suņu parāde, staltbriežu riesta un baurotāju 
performance, meža teātris, meža garša kopā ar šef-
pavāru Raimondu Zommeru, atpūta pie ugunskura 
un Stender’s zupas virtuve, kā arī zaļais tirdziņš.

Plašāka informācija: www.mezakonsultants.lv.

Pārgājiens gar jūru Liepājas apkārtnē 12. maijā Liepājā un apkārtnes pludmalēs ikvie-
nam būs iespēja pieveikt paša izvēlēto izaicināju-
mu un kājām noiet maršrutus no 10 līdz pat 100 
kilometriem. Tiek plānots, ka piekrastes pārgājienā 
piedalīsies vairāki tūkstoši dalībnieku no Latvijas, 
Lietuvas un citām valstīm.

Pārgājienu organizē “TrenkTuras”, kura rīkotos pār-
gājienus Lietuvas Tūrisma departaments nominējis 
kā 2017. gada veiksmīgāko Lietuvas tūrisma pro-
duktu.

Informācija par pasākumu un pieteikšanās šeit: 
http://coastlinetrek.com/.

http://www.mezakonsultants.lv
http://coastlinetrek.com/
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Ventspils novada amatierteātru skate

12. un 13. maijā Piltenes Kultūras namā notiks 
Ventspils novada amatierteātru skate, kurā varēs 
noskatīties 12 izrādes, ko veidojuši aktieri no 11 
pagastiem. Iestudēti gan latviešu, gan ārzemju au-
toru darbi.

Skates uzdevums ir veicināt amatierteātru māksli-
niecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, izvērtēt 
iestudējumu kvalitāti un režisoru darbu, kā arī no-
teikt labākos iestudējumus iespējamajai izvirzīša-
nai atlases skatei – Latvijas amatierteātru iestudē-
jumu parādei “Gada izrāde 2018”.

Balvos “Prieka tūre” sievietēm un 
velobrauciens

12. maijā Balvu novadā notiks piedzīvojumu un 
autoorientēšanās sacensības sievietēm “Prieka 
tūre” – atraktīvas autotūrisma sacensības ar da-
žādiem papilduzdevumiem, ko jau trešo gadu or-
ganizē Balvu Sporta centrs sadarbībā ar balvenie-
tēm Ilzi Gļaudu un Dagniju Vaickovsku. Vairāk šeit: 

http://www.balvusportacentrs.lv/.

Šajā dienā Balvos tiek rīkots tradicionālais ikmēne-
ša zaļais tirdziņš pilsētas centrā pie kultūras nama.

Tiem, kuri brīvdienu vēlas pavadīt, aktīvi atpūšoties 
dabā, varēs doties apmēram 25 km garā velobrau-
cienā velotūrisma entuziastes un gides Santas Pa-
egles vadībā.

http://www.balvusportacentrs.lv/
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Velosezonas atklāšanas pasākums “Apkārt 
Burtnieka ezeram”

13. maijā Burtnieku novada Vecates pagastā tiks 
dots starts velobraucienam “Apkārt Burtnieka eze-
ram”. Dalībnieki startēs trīs distancēs – tradicio-

nālajā maršrutā apkārt Burtniekam (47 km), bēr-
nu distancēs (300–800 m) un retro velobraucienā 
9 km garumā.

Iepazīties ar nolikumu un pieteikties sacensībām 
var vietnē www.sportlat.lv.

http://www.sportlat.lv
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Ģimenes diena Cēsīs
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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

Ūdenstūristu saiets “Lielais plosts 2018”

19. un 20. maijā dabas parkā “Daugavas loki” jau 
ceturto reizi notiks Vislatvijas ūdenstūristu saiets 
“Lielais plosts 2018”. Pasākuma centrālais noti-
kums ir laivu brauciens “100 laivas Latvijai” Dauga-
vas posmā no Krāslavas līdz Slutišķiem.

Saieta dalībniekus gaida arī citādas aktivitātes: 
sestdienas, 19. maija, vakarā paredzēta “Latgaliešu 
podu gāšana” pie keramiķiem Valda un Olgas Pau-
liņiem, Latgales kulinārā mantojuma vakariņas, lat-

galiešu flešmobs, nakts orientēšanās u.c. Krāslavas 
grāfu Plāteru pils kompleksā varēs apmeklēt Mu-
zeju nakts pasākumus. Savukārt svētdien, 20. mai-
jā, dažādas aktivitātes būs gan uz ūdens, gan kon-
trolpunktos krastā. Saieta noslēgumā Daugavpils 
novada Slutišķos notiks dalībnieku apbalvošana, 
pusdienas un starptautiskā tautas mākslas festivāla 
“Augšdaugava” lielkoncerts.

Plašāka informācija par pasākumu un pieteikša-
nos atrodama šeit: www.lielaisplosts.lv un www. 
plostunoma.lv.

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/

