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LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

14. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika 
LPS un Satiksmes ministrijas (SM) gadskārtējās sa-
runas, ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 

satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Sarunu dalībnieki izskatīja jautājumus, kas saistīti 
ar autoceļu finansēšanu un pārvaldīšanu, kā arī sa-
biedriskā transporta pakalpojumiem.
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Jautājumā par pašvaldību autoceļu un ielu finan-
sējumu abas puses vienojās:

– jāatjauno valsts budžeta programma “Valsts 
autoceļu fonds” kā speciālais fonds, kā arī jāno
drošina, lai tā finansējums sasniedz likuma “Par 
autoceļiem” 12. panta ceturtajā daļā noteikto 
apmēru – ieņēmumus no TEN, autoceļu lietoša-
nas nodevas un 80% no prognozētajiem valsts 
budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par 
naftas produktiem;

– jārisina jautājums par pašvaldību mērķdotāciju 
apjoma palielinājumu 10–15% apmērā ik gadu, 
ja tiek atbilstoši palielināts finansējums budžeta 
apakšprogrammai “Valsts autoceļu fonds”.

Izskatot jautājumu par valsts vietējo autoceļu pār-
valdīšanas koncepciju, puses vienojās, ka:

– vienkāršojama procedūra valsts autoceļu pār-
ņemšanai; jānodrošina vienāda pieeja, valstij 
un pašvaldībām nododot autoceļus (valstij, no-
dodot autoceļus pašvaldību īpašumā, ir iespē-
jas tos nodot bez iepriekšējas īpašuma tiesību 
nostiprināšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda 
Satiksmes ministrijas personā, šādām tiesībām 
jābūt arī pašvaldībām);

– valsts līdzfinansējuma apjoms valsts vietējo 
autoceļu pārņemšanā nedrīkst būt mazāks par 
esošo finansējuma apjomu konkrētajam pos-
mam;

– jāizstrādā procedūra valsts vietējo autoceļu no-
došanai privātpersonām;

– nododot ceļus valdījumā, jādefinē kritēriji, va-
doties pēc autoceļu uzturēšanas klases;

– katra pašvaldība pieņem lēmumu individuāli par 
katru autoceļu posmu.

Puses vienojās arī, ka jāveido kopīga darba grupa, 
lai tuvinātu viedokļus jautājumā par iespējamiem 
grozījumiem Zemes pārvaldības likumā.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares jau-
tājumos puses vienojās, ka:

– bāzes finansējums pārvadājumu dotācijām nav 
pietiekams, nepieciešams pārskatīt dotāciju bā-
zes noteikšanas principus un kārtību;

– Satiksmes ministrija izstrādās informatīvo ziņo-
jumu par nepieciešamo papildu finansējumu 
11 080 000 eiro apmērā zaudējumu segšanai 
par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpo-
jumiem 2018. gadā;

– plānošanas reģioni turpinās maršrutu tīkla op-
timizāciju;

– pieņemta zināšanai informācija par Rīgas plā-
nošanas reģiona tematiskā plāna “Rīcības plāns 
Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādi un 
Rīgas un Pierīgas darba grupas izveidi;

– SM līdz 15. jūnijam turpinās konsultācijas ar Lat-
vijas Lielo pilsētu asociāciju par valsts budžeta 
līdzfinansējumu pilsētas nozīmes maršrutiem, 
kas iziet ārpus pilsētas administratīvās robežas.

Par plānoto reģionālās nozīmes autobusu maršru-
tu tīklu 2021.–2030. gadā puses vienojās, ka:

– plānošanas reģioni līdz 1. oktobrim sagatavos 
priekšlikumus maršrutu tīklam pēc 2021. gada 
atbilstoši tā sadalījumam maršrutu tīkla daļās 
(lotēs) un iesniegs tos Autotransporta direkcijai 
(ATD);

– ATD izvērtēs priekšlikumus un līdz 2019. gada 
1. janvārim sagatavos maršrutu tīkla projektu iz-
skatīšanai Sabiedriskā transporta padomē.

Jautājumā par skolēnu pārvadājumiem puses vie-
nojās, ka ATD sadarbībā ar pašvaldībām turpinās 
optimizēt skolēnu pārvadājumu maršrutus, un at-
zina, ka jāsaglabā abas pārvadājumu formas – sa-
biedriskā transporta pakalpojumi un skolēnu pār-
vadājumi vietās, kur sabiedriskais transports ne-
spēj nodrošināt skolēnu pārvadājumus.

Izskatot jautājumu par taksometru pārvadāju-
miem, puses vienojās, ka:

– SM līdz 31. augustam izstrādās grozījumus Auto-
pārvadājumu likumā, paredzot noteikt ierobe-
žojumus transportlīdzekļa radītajam vides pie-
sārņojumam un siltumnīcefekta gāzu emisijām 
arī pasažieru komercpārvadājumiem ar viegla-
jiem automobiļiem;

– SM sadarbībā ar Labklājības, Ekonomikas un Fi-
nanšu ministriju turpinās meklēt valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajai iemaksai alternatīvu 
risinājumu; ja tāds netiks panākts, tad SM vir-
zīs priekšlikumu par grozījumiem likumā “Par 
valsts sociālo apdrošināšanu”, nosakot, ka no 
2019. gada 1. janvāra valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligāto iemaksu 130 eiro piemēro arī 
pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo au-
tomobili;

– SM izstrādās priekšlikumus Ministru kabineta 
2011. gada 24. maija noteikumos nr. 411 “Au-
topārvadājumu kontroles organizēšanas un 
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īstenošanas kārtība” par iespējām pašvaldības 
policijai nepieciešamības gadījumā kontrolēt 
pasažieru komercpārvadājumus ar taksomet-
riem un vieglajiem automobiļiem un aicinās Lat-
vijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju atbalstīt 
priekšlikumu par transportlīdzekļa apturēšanu 
uz ceļa kontroles veikšanai;

– Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS CSDD tur-
pinās pilnveidot Transportlīdzekļu un to vadītāju 

reģistru licencēšanas informācijas nodrošināša-
nu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

– Autotransporta direkcija var slēgt vienošanos ar 
pašvaldībām par pasažieru komercpārvadājumu 
ar vieglo automobili kontroli.

Sarunu videoieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību 
speciālistu seminārs Madonas novadā

17. un 18. maijā Madonas novada Mārcienas mui-
žā jau ceturto reizi notika LPS organizētais Latvijas 
pašvaldību sabiedrisko attiecību (SA) speciālistu se-
minārs.

Šoreiz tas iesākās ļoti emocionāli – ar jaunā Latvijas 
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu cunftes 
(LPSASC) karoga pacelšanu, ko veica Madonas no-
vada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

Pēc viņa un LPS Komunikācijas nodaļas vadītājas, 
padomnieces sabiedrisko attiecību jautājumos Ja-
nas Bunkus, uzrunām, laba vēlējumiem un iedves-
mas vārdiem sākās piesātinātā divu dienu seminā-
ra programma, ko atklāja Latvijas Asociācijas sa-
biedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) Valdes 
priekšsēdētājas Kristīnes Mennikas videosveiciens 
un kolēģu madoniešu – Dāvja Veckalniņa un Ilzes 

Riekstiņas – sagatavotā prezentācija par Madonas 
novadu un sabiedriskajām attiecībām un komuni-
kāciju pašvaldībā.

Par uzņēmuma iekšējo komunikāciju un kultūru 
SA speciālistiem pastāstīja pašvaldības uzņēmuma 
“Rīgas satiksme” Klientu apkalpošanas un komu-
nikācijas nodaļas vadītājs Viktors Zaķis, savukārt 
par reputāciju mākslīgā intelekta un lielo datu laik-
metā – NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības 
centra komunikācijas vadītāja Linda Curika un par 
pieturzīmju lietojumu latviešu valodā un biežāk 
sastopamajām kļūdām – LPS iknedēļas elektronis-
kā informatīvā izdevuma korektors un maketētājs 
Arturs Hansons. Pirmās dienas noslēgumā semi-
nāra dalībnieki paviesojās arī vietējā vīna darītavā 
“Domu pietura”, kur gandrīz simtgadnieka Kārļa 
Dumbrāja vairāk nekā pusgadsimta garumā koptās 
vīna gatavošanas tradīcijas turpina meita Astra un 
mazmeita Ilze.

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/240-lps-sarunas-ar-satiksmes-ministriju
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Semināra otrajā dienā SA speciālisti noklausījās Ār-
lietu ministrijas valsts protokola otrās sekretāres, 
protokola etiķetes pasniedzējas Janas Trahimovi-
čas, lekciju par protokolu un lietišķās etiķetes pa-
matprincipiem ikdienā un pasākumu organizēšanā. 
“DigiCOMNet” pārstāvis Latvijā Mareks Matisons 
klausītājiem atklāja, kā veiksmīgāk fotografēt ar 
mobilajām ierīcēm, kā apstrādāt foto un kam pie-
vērst uzmanību fotografēšanas brīdī. Semināru no-

slēdza Janas Bunkus stāstījums par aktualitātēm un 
LPS paveikto pašvaldību informatīvo izdevumu un 
vietņu jautājumos.

Vairāk šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Noslēgts līgums par Latvijas pilsētu un 
novadu dekoratīvo gleznojumu Vecrīgā

14. maijā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un māk
slinieks Leonards Laganovskis noslēdza līgumu par 
darbu izpildi Latvijas pašvaldību ģerboņu sienas at-
jaunošanā Rīgā, Torņa ielā 4.

Šī ēka atrodas ļoti zīmīgā vēsturiskā vietā – Vecrī-
gas ārējā malā, pie Zigfrīda Annas Meierovica bul-
vāra, kur risinājās 1991. gada barikāžu notikumi, 
kad Rīgā ieradās simtiem cilvēku no visas Latvijas, 
lai aizstāvētu savas valsts neatkarību. Atceroties šo 
laiku, Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas Meierovi-
ca bulvāra, Smilšu un Torņa ielas krustojumā pie-
šķirts 1991. gada barikāžu laukuma nosaukums.

Sienu Torņa ielā 4 jau kopš 2005. gada rotā māk
slinieka gleznojums, bet gadu gaitā tas noplucis un 
zaudējis aktualitāti, jo tapis pirms Latvijas adminis-
tratīvi teritoriālās reformas. Tādēļ radās ideja līdz 
valsts simtajai dzimšanas dienai atjaunot šo glez-
nojumu, ietverot visu novadu un pilsētu ģerboņus.

LPS vienojās ar Rīgas domi, ka sagatavošanas dar-
bus, kā arī sienas apmetuma renovāciju nodrošinās 
Rīgas pašvaldība. Mākslinieks Leonards Laganov
skis atjaunos gleznojumu tradicionālajā un īpaši 
noturīgajā eļļas tehnikā.

Paldies pašvaldībām par atsaucību un iespēju īste-
not šo skaisto ieceri!

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4094-latvijas-pasvaldibu-sabiedrisko-attiecibu-specialisti-apspriez-aktualakos-komunikacijas-jautajumus
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Eiropas pašvaldības bažīgas par līdzekļu 
samazinājumu kohēzijas politikai

16.–17. maijā Briselē notikušajā Eiropas Reģionu 
komitejas (RK) plenārsēdē vietējo un reģionālo 
pašvaldību pārstāvji pauda atbalstu Eiropas Komisi-
jas iecerei ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam 
piešķirt vairāk līdzekļu izglītībai, pētniecībai un 
jauniešiem. Vienlaikus RK locekļi izteica bažas par 
Eiropas Komisijas priekšlikumu par 10% samazināt 
līdzekļus kohēzijas politikai, kas ierobežos iespējas 
mazināt vietējo un reģionālo pašvaldību sociālās 
un ekonomiskās atšķirības.

Eiropas Komisijas budžeta un cilvēkresursu komi-
sārs Ginters Etingers RK locekļus aicināja nekoncen-
trēties tikai uz kohēzijas politiku. “Kohēzijas fondi ir 
svarīgi, bet tie nav vienīgie. Ir pētniecība, ko īsteno 
arī reģionos, tāpat robežu aizsardzība un migrāci-
ja. Ja mēs dubultojam finansējumu Erasmus +, tas 
ir jūsu bērniem, nevis Komisijas bērniem! Tāpēc, 
kad rēķināt, neietveriet tikai struktūrfondus, jums 
jāņem vērā arī citas programmas, kas ir nozīmīgas 
jūsu ikdienas aktivitātēs,” uzsvēra Etingers.

Latvijas delegācija Eiropas Reģionu komitejā Bri-
selē tikās arī ar Latvijas Republikas Pastāvīgās pār-
stāvniecības Eiropas Savienībā padomnieci ES fon-
du jautājumos Ievu Valtmani, kura delegāciju īsu-
mā iepazīstināja ar Eiropas Komisijas priekšlikumu 
ilgtermiņa budžetam 2021.–2027. gadam, ar kuru 
tā nāca klajā 2. maijā. Valtmane aicināja pašvaldī-
bas aktīvi paust viedokli par nozarspecifisko finan-
šu programmu priekšlikumiem, ar kuriem Eiropas 
Komisija nāks klajā maija beigās un jūnijā. 

Latvijas delegācijas RK vadītāja vietnieks LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis sarunā ar Latvijas Republikas 
Pastāvīgās pārstāvniecības pārstāvi uzsvēra nepie-
ciešamību sadarboties valsts un pašvaldību argu-
mentācijas izvēlē sarunās ar Eiropas Komisiju un 
Eiropas Reģionu komitejā, lai Latvijas viedoklis iz-
skanētu spēcīgāk. Tā, piemēram, 6. jūnijā plānotajā 
RK Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas sēdē 
plānotas pirmās diskusijas par dokumentu kopu-
mu attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam, par ko Latvijas delegācijas pārstāvji 
debatēs varēs paust viedokli. “Latvijas Pašvaldību 
savienība pēdējās nedēļās izmanto iespēju paust 
nostāju par publicētajiem Eiropas Komisijas priekš-
likumiem dažādās institūcijās un sanāksmēs Latvijā 
un Eiropā. Patlaban mēs gaidām Eiropas Komisijas 
gatavoto nozaru regulu publiskošanu, lai precizētu 
mūsu pozīciju un vēl noteiktāk argumentētu mūsu 
vajadzības un intereses,” uzsvēra Kaminskis.

Latvijas delegāciju Eiropas Reģionu komitejā šajā 
plenārsēdē pārstāvēja Latvijas delegācijas RK va-
dītāja vietnieks Gints Kaminskis, Jaunpils novada 
domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Mālpils no-
vada domes deputāts Aleksandrs Lielmežs, Viļakas 
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, 
Jēkabpils pilsētas domes deputāts Leonīds Salce-
vičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas 
novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Dainis Turlais, Ventspils pilsētas domes priekšs. 1. 
vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Komisārs Etingers RK plenārsēdes dalībniekiem 
pauda vēlēšanos panākt vienošanos par ilgtermiņa 
budžetu 2021.–2027. gadam vēl pirms 2019. gadā 
plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai no-
drošinātu Eiropas Savienības atbalsta iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem nepārtrauktību. Šis ir tikai sarunu 
sākums, kad samazinājums kohēzijas politikai vēl 
nav precīzi zināms. Tāpēc patlaban vēl nav skaidrs, 
vai varam būt optimistiski un uzskatīt, ka ūdensglā-
ze ir puspilna, vai pesimistiski un pieņemt, ka glāze 
ir pustukša.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_lv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_lv.htm
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Latvijas pašvaldību pārstāvji konferencē 
Itālijā

Latvijas pašvaldību delegācija, ko vadīja LPS ģe-
nerālsekretāre Mudīte Priede ar LPS sekretariāta 
vadītājas vietnieces Andras Rakštes atbalstu, pa-
gājušonedēļ piedalījās konferencē “Mazie uzņē-
mēji – Eiropas ekonomikas sirds”, kas notika Itālijas 
pilsētā Kazalborgonē.

Konferences dalībnieki bija projekta “Europe for 
citizens” (“Eiropa pilsoņiem”) partneri no Maltas, 
Itālijas un Polijas. Latviju pārstāvēja Amatas, Jaun-
piebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Vecpiebalgas paš-
valdību pārstāvji.

Videotiešraide par 3D modelēšanu un 
kultūras mantojumu

24. maijā plkst. 10 LPS sadarbībā ar SIA “Mikro-
Kods” organizē videotiešraidi par 3D modelēšanu 
un kultūras mantojumu.

Pēdējās desmitgadēs modernās tehnoloģijas tiek 
izmantotas, lai fiksētu, saglabātu un atjaunotu kul-
tūrvēsturisko mantojumu, kā arī sniegtu plašāku 
digitālo pieeju šādiem objektiem. 3D modelēšana 
ir kļuvusi par noderīgu instrumentu kultūras man-
tojuma jomā. Šis paņēmiens dod iespēju precīzi at-
tēlot objektus, virsmas un konstrukcijas, replicējot 
ne tikai to morfoloģiju, bet arī tekstūru un krāsu. 
Tādējādi iegūtais attēls (3D modelis) palielina tā 
lietderību dažādām disciplīnām un kļūst par vērtī-
gu līdzekli, domājot par kultūras mantojumu.

Tiešraidē “MikroKods” speciālisti iepazīstinās ar 
3D modelēšanu un tās priekšrocībām un ieguvu-
miem tieši pašvaldību darbībā.

Tiešraide būs skatāma LPS interneta vietnē www.
lps.lv, sadaļā “Tiešraide, videoarhīvs – Tiešraide” 
vai sekojot šai saitei.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK
TIEŠRAIDE

http://miko.lv/aktualitates
http://miko.lv/aktualitates
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/159-24-maijs-plkst-1000-3d-objektu-modelesana
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/159-24-maijs-plkst-1000-3d-objektu-modelesana
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LPS sarunas ar Finanšu ministriju

Šāgada pirmās LPS un Finanšu ministrijas sarunas 
notiks 28. maijā plkst. 11 Finanšu ministrijas Por-
tretu zālē (202. telpā).

Sarunu darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

– Latvijas tautsaimniecības attīstība un izaugsmes 
prognozes 2018.–2021. gadam;

– pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu ieņē-
mumu prognozes un speciālās dotācijas apmērs 
2019. gadā un vidējā termiņā; iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa prognoze 2018. gadam;

– iespējamās izmaiņas pašvaldību budžetos ie-
skaitāmo nodokļu (iedzīvotāju ienākuma no-
doklis, nekustamā īpašuma nodoklis) politikā 
2019. gadā un vidējā termiņā;

– pašvaldību aizņemšanās un ilgtermiņa saistību 
uzņemšanās iespējas 2019. gadā un vidējā ter-
miņā;

– par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru 
kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos 
nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrē-
šanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas 
kārtība”.

Visus, kas vēlas piedalīties LPS un Finanšu minis-
trijas sarunās, lūdzam uz epasta adresi lasma.
ubele@lps.lv līdz 24. maijam atsūtīt pieteikumu 
(dalībnieka vārds, uzvārds, amats, kontaktinformā-
cija), lai varētu pasūtīt caurlaides iekļūšanai Finan-
šu ministrijā.

Sarunu dalībniekiem lūgums ierasties LPS mīt-
nē (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē) jau 
plkst. 10:15, lai pārrunātu LPS pozīciju jautājumā 
par pašvaldību aizņemšanās iespējām 2019. gadā 
un vidējā termiņā, kā arī citus aktuālus jautājumus.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

Videokonference par vides un 
informācijas pieejamību

Labklājības ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas pa-
sākumu organizatoriem vides un informācijas pie-
ejamības nodrošināšanai, tajās sniegti praktiski ie-
teikumi pasākumu veidošanai tā, lai visi iedzīvotāji 
vienlīdzīgi varētu piedalīties Latvijas simtgadei vel-
tītajos pasākumos un cilvēki ar invaliditāti būtu ne 
tikai skatītāji, bet arī aktīvi pasākumu veidotāji un 
līdzdalībnieki.

Lai iepazīstinātu ar šīm vadlīnijām, 29. maijā 
plkst. 11 Pašvaldību savienībā tiek rīkota videokon-
ference “Vides un informācijas pieejamības no
drošināšana un sabiedrības iekļaušana. Vadlīnijas 
pasākumu organizatoriem”.

Vides un informācijas pieejamība ir svarīga ne tikai 
cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, bet arī cilvē-
kiem ar dzirdes, redzes un garīga rakstura traucēju-
miem. Vides pieejamība ir būtiska arī vecākiem ar 
maziem bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
kā arī tiem, kuriem traumas dēļ ir apgrūtināta pār-
vietošanās un sacītā vai rakstītā uztvere. Ņemot 
vērā, ka vides un informācijas pieejamības jautā-
jumi var būt aktuāli dažādiem profesionāļiem un 
institūcijām, aicinām par plānoto videokonferenci 
informēt būvvaldes, izglītības, kultūras un ārst-
niecības iestādes, sociālos dienestus u.c.

Videokonference būs skatāma LPS interneta viet-
nes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – 
Tiešraide” vai sekojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

TIEŠRAIDE

mailto:lasma.ubele@lps.lv
mailto:lasma.ubele@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/ Jautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pastu tiesraide@lps.lv
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Videoseminārs par valsts un pašvaldību 
epakalpojumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) un LPS 30. maijā plkst. 9 aicina uz integ-
rētās komunikācijas un mācību aktivitāšu program-
mas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” videoseminā-
ru, kurā varēs uzzināt par vairāk nekā 500 valsts un 
pašvaldību epakalpojumiem, kas jau pašlaik pie-
ejami sabiedrībai. Programmas mērķis ir trīs gadu 
laikā būtiski palielināt valsts un pašvaldību erisinā-
jumu lietošanu sabiedrībā. Lai to paveiktu, turpmā-
ko trīs gadu laikā visā Latvijā notiks 16 reģionālie un 
20 partneru pasākumi, kā arī tiks rīkoti trīs nacionā-
la mēroga forumi un informatīvās kampaņas. Nozī-

mīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības un 6000 
digitālo aģentu tīkla izveide Latvijā.

Videoseminārā aicināti piedalīties pašvaldību un to 
iestāžu vadītāji un darbinieki, tajā skaitā bibliote-
kāri, skolotāji, valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru darbinieki, kā arī plānošanas 
reģionu speciālisti.

Videosemināra dalībniekiem būs iespēja pirma-
jiem uzzināt par:

– integrēto komunikācijas un mācību aktivitāšu 
programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”;

– pašvaldību iespējām iesaistīties programmas 
komunikācijas un mācību pasākumos;

– digitālo aģentu tīkla izveidi visā Latvijā;

– bibliotekāru mācību pirmajiem rezultātiem un 
plānotajām skolotāju un pašvaldību darbinieku 
mācībām reģionos.

Videoseminārā piedalīsies VARAM Publisko pa-
kalpojumu departamenta Projektu vadības noda-
ļas vecākā projekta aktivitāšu koordinatore Liene 
Strazdiņa, SIA “Communications & Strategies” 
Valdes loceklis un komunikācijas eksperts Viesturs 
Deksnis un SIA “Baltijas Datoru akadēmija” Projek-
tu vadības nodaļas vadītāja Signe Briķe.

Videosemināru varēs skatīt tiešsaistē. Lūgums līdz 
28. maija plkst. 16 informēt, vai plānojat pieslēg-
ties videosemināram, sūtot dalībnieka vārdu, uz-
vārdu un epasta adresi uz: piktaps@strategies.lv.

Plašāka informācija atrodama Latvija.lv atbalsta 
vietnē mana.latvija.lv. Video varat noskatīties Lat-
vija.lv YouTube kanālā šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Apaļā galda diskusija par atkritumu 
samazināšanu Latvijas pašvaldībās

30. maijā plkst. 10 Ziemeļvalstu 
Ministru padomes biroja Latvijā 
telpās Berga bazārā (Rīgā, Marijas 
ielā 13/3) biedrība “homo ecos:” 
aicina pašvaldību pārstāvjus uz 

apaļā galda diskusiju par atkritumu samazināšanas 
iespējām Latvijas pašvaldībās.

Pasākuma programma:

9:40–10:00 – Ierašanās.

10:00–10:20 – Zero waste jeb bezatkritumu kon-
cepts un tā nozīme vietējām kopienām (biedrības 
“homo ecos:” pārstāve Lilija Apine).

TIEŠRAIDE

mailto:piktaps@strategies.lv
https://www.youtube.com/channel/UC23A1PjGu9lp__I3VdJrZWA
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10:20–10:40 – Aprites ekonomika un pašvaldību 
loma tās veicināšanā (LPS padomniece lauku attīs-
tības jautājumos Sniedze Sproģe).

10:40–11:40 – Francijas pilsētas Rubē pieredzes 
stāsts par ceļu uz bezatkritumu pilsētu (angļu val.) 
(Rubē pilsētas deputāts Aleksandrs Garsēns).

11:40–12:00 – Kafijas pauze.

12:00–12:30 – Madonas novada pašvaldības piere-
dze sadzīves atkritumu svēršanas sistēmas ievieša-
nā (SIA “Madonas namsaimnieks” Valdes loceklis 
Osvalds Lucāns).

12:30–13:00 – “Clean R” pieredze sadzīves atkri-
tumu svēršanas ieviešanā Jūrmalā (SIA “Clean R” 
Valdes loceklis Guntars Levics).

13:00–13:30 – Pirmie rezultāti un pieredze organis-
ko atkritumu dalītajā vākšanā Ādažos (Ādažu nova-
da pašvaldības pārstāvis Ivo Bērziņš).

13:30–14:10 – Kompostēšanas risinājumi vietējās 
kopienās ASV (angļu val.) (ASV organizācijas “Insti-
tute for Local SelfReliance” pārstāve Linda Bilsens).

14:10–14:40 – Diskusija par to, kādas ir vispiemē-
rotākās stratēģijas Latvijas pašvaldībām atkritumu 
radīšanas samazināšanā.

14:40–15:00 – Neformālas sarunas un kafija.

Pasākumā būs iespēja saņemt drukātu konspektī-
vu brošūru “Ceļvedis pašvaldībām bezatkritumu 
sabiedrības veidošanā”, kas sagatavota ar Ziemeļ-
valstu Ministru padomes biroja līdzfinansējumu 
projektā “Building Zero Waste Society”.

Lūdzu, apstipriniet savu dalību, aizpildot šo pietei-
kumu!

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS sarunas ar Ekonomikas ministriju

30. maijā plkst. 12 LPS mītnē notiks kārtējās LPS sa-
runas ar Ekonomikas ministriju (tiešraides nebūs), 
un līdz ar pašvaldību pārstāvjiem uz tām aicinātas 
arī ieinteresētās būvvaldes.

Darba kārtība:

I. Būvniecības nozare:

– grozījumi Būvniecības likumā un būvniecības ie-
rosinātāja atbildības robežas būvniecībā;

– Būvniecības informācijas sistēmas ieviešana un 
problemātika.

II. Mājokļu politikas jautājumi:

– likumprojekts “Dzīvojamo telpu īres likums”;

– publiskā sektora īres dzīvokļu pieejamība;

– valsts atbalsta politikas instrumenti mājokļu 

jomā.

III. Enerģētika un energoefektivitāte:

– OIK finansēšanas modeļa izmaiņas un to ietek-
me uz atsevišķām elektroenerģijas patērētāju 
grupām;

– darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veici-
nāt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 
un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa pasākums “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”;

– iespējamās izmaiņas pašvaldību nākotnes līdz-
dalībā aizsargājamo lietotāju atbalsta sistēmas 
nodrošināšanā un šīs sistēmas iespējamā papla-
šināšana arī uz dabasgāzes lietotājiem.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

https://goo.gl/forms/TxW6Hq4toPu3KVl23
https://goo.gl/forms/TxW6Hq4toPu3KVl23
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Videokonferencediskusija par klimata 
pārmaiņām

 

31. maijā plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienībā 
LPS un VARAM organizē videokonferencidiskusi-
ju “Klimata pārmaiņu un ar tām saistīto obligāto 
pasākumu ietekme uz Latvijas pašvaldībām”, kurā 
piedalīsies VARAM un Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciālisti, kā arī 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change/ 
Starpvaldību klimata pārmaiņu panelis) augsta lī-
meņa eksperti.

Pasākumā tiks sniegta jaunākā un objektīvākā in-
formācija par klimata pārmaiņām pasaulē un Lat-
vijā, kā arī, koncentrējoties uz pašvaldību darbības 
aspektiem, tiks skaidrotas Latvijas politikā un pasā-
kumos šogad un turpmākajos gados ieviešamās iz-
maiņas saistībā ar klimata pārmaiņu ierobežošanu 
un pielāgošanos tām.

Videokonferences darba valoda būs gan latviešu, 
gan angļu. VARAM un LVĢMC speciālisti savas pre-
zentācijas sniegs latviski, IPCC prezentācijas mate-
riāli būs iztulkoti latviešu valodā, pēc iespējas tiks 
nodrošināts arī tulkojums saziņai ar IPCC eksper-
tiem.

Dienaskārtība:

10:00–10:05 – Atklāšana, ievaduzruna (LPS).

10:05–10:15 – Ievads klimata pārmaiņu jautāju-
mos (Lučka Bogataja, IPCC autore).

10:15–10:45 – Pasaules zinātnieku skatījums uz ta-
gadējām klimata pārmaiņām: pierādījumi, ietekmes, 
risinājumi (Hanss Oto Pertners, IPCC darba grupas 
par klimata pārmaiņu ietekmēm līdzpriekšsēdētājs, 
un Diāna IrgeForzaca, IPCC darba grupas par klima-
ta pārmaiņu risinājumiem vicepriekšsēdētāja).

10:45–11:00 – Klimata pārmaiņas Latvijā – jau pie-
dzīvotās izmaiņas un scenāriji līdz 2100. gadam 
(Andris Vīksna, LVĢMC Prognožu daļas vadītājs).

11:00–11:30 – Latvijas klimata politika emisiju sama-
zināšanai un klimatnoturīguma sasniegšanai kontek-
stā ar pašvaldībām, t.sk. progress Latvijas pielāgoša-
nās stratēģijas 2030 sagatavošanā, Latvijas emisiju 
samazināšanas mērķu plānotā izpilde/neizpilde līdz 
2020. gadam un turpmāk; Latvijas nacionālā ener-
ģētikas un klimata plāna 2021.–2030. gadam sagata-
vošanas process un izaicinājumi (Ilze Prūse, VARAM 
Klimata pārmaiņu departamenta direktore).

11:30–12:00 – Diskusija.

Lūgums dalībai videokonferencē klātienē pieteik-
ties līdz 30. maijam, elektroniski reģistrējoties šeit.

Jautājumus, lūdzu, iesūtiet līdz 28. maijam, rakstot 
uz epasta adresi sandra.berzina@lps.lv.

Tiešraides laikā jautājumus varat sūtīt uz epasta 
adresi tiesraide@lps.lv.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Latvijas Pašvaldību 
izpilddirektoru asociācijas 
sanāksme Daugavpils novadā

1. jūnijā plkst. 10:30 Daugavpils novada kultūras 
centrā “Vārpa” (Daugavpilī, Dobeles ielā 30) no-
tiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) sanāksme.

Darba kārtība:

9:30–10:30 – Dalībnieku reģistrācija.

10:30–11:10 – Daugavpils novada domes priekšsē-
dētājas Janīnas Jalinskas uzruna. Daugavpils nova-

da prezentācija (izpilddirektore Vanda Kezika).

11:20–16:20 – Diskusijas ar novada speciālistiem 
(izbraukšana pa novadu kopīgos autobusos):

– sadarbības caurvijas ieviešana mācību un audzi-
nāšanas procesā, vides pielāgošana kompeten-
ciālajai pieejai – Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis”;

– Eiropas Savienības un pašvaldības programmu 
sinerģija kultūras projektos – Naujenes Novad-
pētniecības muzejā;

– Juzefovas muižas parka atjaunošana reģiona kul-
tūras un dabas telpas identitātes saglabāšanai 

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/2488-1-videokonference-klimata-parmainu-un-ar-tam-saistito-obligato-pasakumu-ietekme-uz-latvijas-pasvaldibam
mailto:sandra.berzina@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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un tās izmantošana ilgtspējīgas ekonomiskās iz-
augsmes veicināšanai. Meža dienas 2018 (koku 
stādīšana);

– kultūras mantojuma un tūrisma attīstības izaici-
nājumi aizsargājamā dabas teritorijā “Augšdau-
gava” – Slutišķu ekspozīcija; pārbrauciens ar 
plostu; kulinārais mantojums; skatu tornis.

Svinīgā sēde un svētku vakariņas:

16:50 – LPIA dibināšanas 21. gadadienas svētku 
uzrunas, koncerts, vakariņas un balle Daugavpils 
novada kultūras centrā “Vārpa” (Daugavpilī, Do-
beles ielā 30).

Lūgums dalību pieteikt līdz 25. maijam! Anketa 
pieejama šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas proce-
dūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 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 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par zemes 
dzīlēm””, 1. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos 
nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģis
triem””, 2. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

17. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS455 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī nodošanu 
Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS458 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-

šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS457 – Plāna projekts “Nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īs-
tenošanas plāns 2019.–2020. gadam”

VSS484 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 

https://goo.gl/forms/elaIok54bXKEIqs63
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456911
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456911
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456911
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456935
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456935
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456935
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456979
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_18_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_18_p2.pdf
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kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 490 
“Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteiku-
mi””

VSS470 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 
“Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas ko-
mercpārvadājumus ar citu personu īpašumā eso-
šiem autotransporta līdzekļiem””

VSS459 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 
“Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatī-
vās padomes nolikums””

VSS460 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas personā”

VSS461 – Noteikumu projekts “Noteikumi par re-
migrācijas reģionālās attīstības atbalsta pasākumu”

VSS462 – Rīkojuma projekts “Par pirmtiesību iz-
mantošanu uz bezmantinieka mantu – nekustamo 

īpašumu Ezera ielā 21, Valdemārpilī, Talsu novadā 
un tā nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā”

VSS463 – Informatīvais ziņojums “Par prioritāri at-
veramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā”

VSS464 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 374 
“Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteiku-
mi””

VSS477 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 1995. gada 19. decembra noteikumos Nr. 
388 “Zivju fonda nolikums””

VSS480 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā “Inovācija”””

VSS481 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 3. novembra noteikumos Nr. 
692 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība pasākumā “Akvakultūra, kas nodroši-
na vides pakalpojumus”””

Raiņa un Aspazijas muzejam Speciālā 
atzinība Eiropas Muzeju gada balvas 
konkursā

Eiropas Muzeju forums sadarbībā ar Eiropas Pado-
mi kopš 1977. gada organizē Eiropas Muzeju gada 
balvas konkursu, izceļot izcilības un inovāciju nozī-
mību muzeju darbībā un tādējādi akcentējot mu-
zeju lomu Eiropas kultūras daudzveidībā. Uz balvu 
pretendēt var ikviens Eiropas muzejs, kura darbībā 
pēdējo gadu laikā ir notikušas izmaiņas – uzceltas 
vai renovētas ēkas, iekārtotas jaunas ekspozīcijas 
u. c.

No Latvijas 2018. gada konkursam bija pieteikušies 
trīs muzeji: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
Rīgas Motormuzejs un Raiņa un Aspazijas muzejs 
(Memoriālo muzeju apvienības struktūrvienība). 
Visi Latvijas pieteiktie muzeji tika nominēti balvai 
un aicināti piedalīties Eiropas Muzeju foruma rī-
kotajā pasākumā Varšavā, kurā ikviens no 40 Eiro-
pas Muzeju gada balvas pretendentiem prezentēja 
savu muzeju un redzējumu par tā darbību un ino-
vācijām.

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456979
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456964
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456951
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456952
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456952
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456952
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456952
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456953
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456954
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456955
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456955
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456956
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456976
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456977
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456977
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Ar Raiņa un Aspazijas muzeja paveikto ekspozīcijas 
atjaunošanā, darbības virzieniem un mērķauditori-
jām foruma dalībniekus iepazīstināja muzeja eks-
pozīcijas iekārtošanas projekta vadītāja, apvienības 
zinātniskā sekretāre Sanita Kossoviča, un Raiņa un 
Aspazijas muzeja vadītāja Zanda Rozenberga. At-
bildot uz moderatora jautājumiem, S. Kossoviča uz-
svēra: “Atjaunojot muzeju, mūsu galvenais izaicinā-
jums bija radīt tādas trīs jaunas Raiņa un Aspazijas 
vietas, kas ne tikai vizuāli atšķirtos cita no citas, bet 
arī komunicētu Raiņa un Aspazijas literārajā man-
tojumā paustās vērtības no dažādiem aspektiem.”

Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Mei-
nerte secina: “Speciālā atzinība, ko Raiņa un As-
pazijas muzejs saņēma Eiropas Muzeju foruma 

asamblejā, apliecina, ka, realizējot Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta programmas pro-
jektu (projekta īstenotājs – VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi”, partneris – Memoriālo muzeju apvienī-
ba), ne vien esam pratuši kvalitatīvi atjaunot mu-
zejus un iekārtot šodienīgas, apmeklētājus aizrau-
jošas ekspozīcijas, bet arī muzeja izvēlētie darbības 
virzieni un tēmas dod inovatīvu pienesumu Eiropas 
muzeju kopainā.”

Galveno Eiropas Muzeju gada balvu 2018 saņēma 
Dizaina muzejs Londonā, bet Keneta Hadsona bal-
vu – Igaunijas Nacionālais muzejs Tartu.

Raiņa un Aspazijas muzeja ekspozīciju un publiski 
pieejamās telpas veidojis dizaina birojs “H2E” un 
“MD Noass”.

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 īsteno 
nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Šā 
projekta mērķis ir apsaimniekot jūras piekrastes 
joslu, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi 
iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludma-

les pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu. Projekts tiek realizēts Latvijas Vides 
aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogram-
mā “Vides aizsardzības projekti” no 1. maija līdz 
1. novembrim.

Piekrastes pašvaldības vai to institūcijas savāks un 
utilizēs atpūtnieku atstātos un no jūras izskalotos 
atkritumus un mirušos dzīvniekus (visbiežāk roņus), 
uzturēs un uzlabos pludmales intensīvi apmeklēta-
jās vietās, atjaunos tualetes un izvietos jaunas, uz-
stādīs solus un atkritumu urnas, gājēju laipas, infor-
matīvās zīmes un stendus, āra dušas, velostatīvus, 
ar bojām norobežos peldvietas un tā tālāk.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Projekts “Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei”

 

Ir apstiprināts LPS 2018. gada projekts “Pašvaldību 

labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, un var sākt 
to īstenot.

Ar moto “Kopā nākotnes mežam!” Latvijas pašval-
dības Meža dienās 2018 turpinās tradīciju (2016–
2018) – padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādīju-
miem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvie-
tošanu parkos.

Projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 1. oktobrim. 
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Visi darbi veicami precīzi un saskaņā ar projekta 
darba uzdevumu un pasākumu tāmi tikai tām dar-
bībām, kas apstiprinātas projektā.

Plašāka informācija pie projekta vadītājas – LPS pa-
domnieces Sniedzes Sproģes.

LIFE projektu konkurss 2018. gadam

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi pieteikšanos 
LIFE programmas projektu konkursam, kurā aicina 
juridiskas personas (organizācijas) iesniegt projek-
ta pieteikumus LIFE programmas finansējumam. 
Šis aicinājums attiecas gan uz Vides, gan Klimata 
apakšprogrammu. Atbalsts no LIFE programmas 
paredzēts līdz 75% no projekta kopējām attiecinā-
majām izmaksām.

Lai vienkāršotu pieteikšanos, Vides apakšprogram-
mā šogad ieviesta divpakāpju pieteikšanās sistēma: 
līdz 12. jūnijam jāiesniedz 10 lapas gara projekta 
koncepcija, aprakstot vides problēmu, projekta 
mērķus, būtiskākās aktivitātes un rezultātus, un la-
bāko koncepciju autori tiks aicināti līdz 2019. gada 
janvāra beigām iesniegt pilno projektu pieteikumu.

Klimata apakšprogrammā saglabāta iepriekšējos 
gados praktizētā pieteikšanās ar pilnu projekta ie-
sniegumu.

Projektu un koncepciju pieteikšanas termiņi EK:

Prioritārā joma Koncepciju 
iesniegšanas 
termiņš

Pilnā 
pieteikuma 
iesniegšanas 
termiņš

Klimats Koncepcija nav 
jāsniedz

12. sep
tembris

Vide un 
resursefektivitāte

12. jūnijs Janvāris, 
2019

Daba un bioloģiskā 
daudzveidība

14. jūnijs Janvāris, 
2019

Vides pārvaldība 
un informācija

14. jūnijs Janvāris, 
2019

Projektu un koncepciju pieteikšana notiek elektro-
niski, izmantojot sistēmu eProposal (https://web-
gate.ec.europa.eu/eproposalWeb/).

Papildus LIFE uzsaukumam izsludināta pieteikša-
nās arī nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE 
projektiem, dodot iespēju saņemt līdzfinansējumu 
un būtiski samazināt projekta īstenotāja ieguldīju-
mu. LIFE projektu nacionālajam finansējumam var 
pieteikties Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas 
personas līdz 20. jūnijam.

Vairāk informācijas vietnē www.lifeprogramma.
lv, sadaļā “Projektu pieteicējiem”, vai vēršoties pie 
LIFE Atbalsta vienības speciālistiem: https://life-
programma.lv/lv/kontakti.

Eiropas Padomes Ainavas balvas sestā 
sesija
Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāta organizētais 
konkurss “Eiropas Padomes Ainavas balva” Latvijā 
izsludināts jau piekto reizi. Konkursa mērķis ir no-
teikt veiksmīgi īstenotos projektus vai iniciatīvas 
ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, 
pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivā-
cijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, 

Foto: Sandra Bērziņa

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://www.lifeprogramma.lv
http://www.lifeprogramma.lv
https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti
https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti


15

pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas 
kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, ie-
saistot sabiedrību), kas kalpotu par piemēru ainavu 
kvalitātes uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas 
dalībvalstu teritorijās.

Tā kā no katras valsts konkursam drīkst pieteikt vie-
nu kandidatūru, VARAM organizē nacionālo atlasi, 
kurā tiks noteikts kandidāts, kas pārstāvēs Latviju. 
Lai piedalītos Latvijas kandidātu atlasē, latviešu va-
lodā jāaizpilda pieteikuma veidlapa un kopā ar pie-
likumiem (fotoattēliem un citiem informatīvajiem 
materiāliem) jāiesniedz ministrijā līdz 31. maijam.

Saskaņā ar konkursa nolikumu pieteiktajam projek-
tam vai iniciatīvai ir jābūt pabeigtai vismaz trīs ga-
dus pirms tās pieteikšanas konkursam. Tā kā Latvi-
jas pieteikums konkursam tiks nosūtīts 2018. gada 
decembrī, pieteiktajam projektam vai iniciatīvai ir 
jābūt pabeigtai līdz 2015. gada 31. decembrim.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ievietoti 
ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv, sadaļā 
Darbības jomas/Teritorijas attīstības plānošana/Ai-
navu politika (šeit). Savukārt informācija par visām 
iepriekšējām konkursa sesijām ir pieejama Eiropas 
Padomes Ģenerālsekretariāta tīmekļa vietnē šeit.

Eiropas Komisijas konkurss par atbalstu 
informācijas pasākumiem

Uzraudzības komitejas sek-
retariāts informē par Eiro-
pas Komisijas izsludināto 
konkursu atbalsta saņem-
šanai informācijas pasāku-
miem par ES kohēzijas po-

litiku jeb ES fondiem (šeit).

Atbalsttiesīgie pieteikuma iesniedzēji (galvenie ie-
sniedzēji un līdziesniedzēji, kā arī saistītie subjek-
ti, ja tādi ir) šajā konkursā ir tiesību subjekti, kas 
veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēti ES dalībval-

stī. Atbalsttiesīgo pieteikuma iesniedzēju piemēri: 
plašsaziņas līdzekļu organizācijas un ziņu aģentū-
ras (televīzija, radio, prese, tiešsaistes plašsaziņas 
līdzekļi, jauni plašsaziņas līdzekļi, dažādu plašsazi-
ņas līdzekļu apvienojumi); bezpeļņas organizācijas; 
universitātes un izglītības iestādes; pētniecības 
centri un domnīcas; Eiropas nozīmes asociācijas; 
privāttiesību subjekti; publiskas iestādes (valsts, 
reģionālas un vietējas).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 28. jūnijs. At-
balsts informācijas pasākumiem paredzēts 70 000–
300 000 eiro apmērā.

Vairāk informācijas skatīt 3. pielikumā.

Jaunieši aicināti piedalīties Latvijas–
Japānas apmaiņas programmā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(JSPA) aicina Latvijas jauniešus piedalīties starp-
tautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas programmā 
starp Latviju un Japānu (International Youth Devel-
opment Exchange Program).

Šoruden 14 jaunieši no Japānas viesosies Latvijā, lai 
uzzinātu vairāk par Latviju un tās kultūru, un deviņi 
jaunieši no Latvijas dosies uz Japānu, lai labāk iepa-
zītu Japānas kultūru. Visas ar dalību saistītās izmak-
sas, tajā skaitā ceļa izmaksas uz Japānu un atpakaļ, 
dalībniekiem no Latvijas segs Japānas valdība.

Lai pieteiktos dalībai programmā, līdz 30. maijam 
jāatsūta savs CV un jāaizpilda pieteikuma anketa, 

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=1658
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=1658
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320
https://rm.coe.int/european-landscape-convention-the-landscape-award-alliance-of-the-coun/168075f020
http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_18_p3.pdf
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nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi vladislava.
skele@jaunatne.gov.lv. Apmaiņas programmā var 
pieteikties Latvijas jaunieši ar labām angļu valodas 
zināšanām vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas šo-
brīd aktīvi darbojas kādā jauniešu organizācijā vai 
veic kādas aktivitātes vietējās sabiedrības labā un 

kuriem ir vēlme nākotnē turpināt sadarbību ar Ja-
pānu dažādās jomās. Potenciālajiem dalībniekiem 
būs jāpiedalās abās valstīs paredzētajās aktivitātēs 
un pasākumos, kā arī pēc apmaiņas programmas 
iegūtās zināšanas un pieredze jānodod plašākai sa-
biedrībai.

Projektu konkurss par atbalstu 
ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem

Labklājības ministrija (LM) aicina pašvaldības, 
biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizāci-
jas līdz 31. maijam piedalīties projektu konkursā 

“Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem 
jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai”. Konkursa 
mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu 
ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem, uzla-
bojot viņu saskarsmes spējas un māku sekmīgāk 
iekļauties sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojuma izbeigšanas.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2019. gada 30. no-
vembris. Projektu paredzēts finansēt no valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Ar konkursa nolikumu un projekta iesnieguma 
veidlapām var iepazīties un to saņemt LM katru 
darba dienu Rīgā, Skolas ielā 28 (1. stāvā, iepriekš 
sazinoties ar LM Bērnu un ģimenes politikas depar-
tamenta vecāko eksperti Ritu Paršovu, 67782954). 
Tāpat ar to var iepazīties ministrijas interneta viet-
nes sadaļā “Aktuāli”.

Semināri par ES programmām “Radošā 
Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”

 

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības programmas 
“Radošā Eiropa” birojs Latvijā un ES programmas 
“Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā aici-
na interesentus piedalīties reģionālajos semināros, 
kuros tiks sniegta informācija par ES programmu 
“Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” piedāvāta-
jām finansējuma iespējām projektu īstenošanai.

Semināri notiks Valmierā, Kuldīgā un Daugavpilī, un 
to apmeklētāji varēs iepazīties ar dažādu organizā-

ciju atbalstītajiem projektiem.

24. maijā Valmierā, viesnīcā “Wolmar” (Tērbatas 
ielā 16a), semināra darba kārtība ŠEIT; elektroniskā 
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.

Pieteikšanās – aizpildot elektronisko pieteikuma 
formu.

Informācija par ES programmu “Radošā Eiropa” 
šeit; ES programmu “Eiropa pilsoņiem” šeit.

mailto:vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
mailto:vladislava.skele@jaunatne.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
http://www.km.gov.lv/radosaeiropa
http://www.km.gov.lv/eiropapilsoniem
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Seminārs “Baltics Networking Brunch”

Latvijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” infor-
mācijas punkts sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas 
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas 
punktiem 29. un 30. jūnijā organizē divu dienu 

partnerības veicināšanas semināru “Baltics Net-
working Brunch” Siguldā (29. jūnijā viesnīcā “San-
ta”) un Cēsīs (30. jūnijā Cēsu pils semināru zālē), 
lai veidotu sadarbības iespējas starp dažādām or-
ganizācijām un pašvaldībām un to iestādēm. Pasā-
kums notiks vienā laikā ar ikgadējo sarunu festivālu 
“Lampa” (https://www.festivalslampa.lv/lv).

Lai piedalītos partnerības veicināšanas pasākumā, 
lūgums aizpildīt pieteikuma anketu angļu valodā 
ŠEIT. Pieteikšanās termiņš – 28. maijs.

Detalizēts uzaicinājums un pasākuma apraksts pie-
ejams ŠEIT.

Pēc pieteikšanās beigām ES programmas “Eiropa 
pilsoņiem” Baltijas valstu informācijas punkti, iz-
vērtējot aizpildītās pieteikuma anketas, atlasīs se-
mināra dalībniekus un epastā paziņos rezultātus 
visiem dalībniekiem.

Latvijas Pašvaldību darbinieku 
arodbiedrības informatīvā diena

Latvijas Pašvaldību darbi-
nieku arodbiedrības (LPDA) 
Padomes locekļi, arodor-
ganizāciju priekšsēdētāji, 
uzticības personas un arod-
biedrības biedri 29. maijā 
plkst. 10 aicināti piedalīties 

LPDA organizētajā informatīvajā dienā, kuras mēr-
ķis ir droša un veselīga darba vide. Informatīvā 
diena norisināsies Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 
bulvārī 10, viesnīcā “Astor” (pretī Pulvertornim).

Programma:

9:30–10:00 – Reģistrēšanās.

10:00–14:00

Kolēģu konfliktus var atrisināt mediācijas ceļā (ser-
tificēta mediatore, mediatoru izglītības kursu lek-
tore un trenere Lelde Kāpiņa).

Kā organizēt izglītošanu par darba aizsardzību paš-
valdības iestādēs; koplīgums un darba aizsardzība 
(LBAS konsultants darba aizsardzības jautājumos 
Mārtiņš Pužuls).

Neesi vienaldzīgs, “Turi grožos bīstamās vielas” – 
aktuāli arī pašvaldības iestādēs; kā apmācīt darbi-
niekus drošam darbam ar radošām metodēm (VDI 
Darba aizsardzības nodaļas vadītāja Sandra Zari-
ņa).

Diskusija un jautājumi par aktuālo darba aizsardzī-
bā un darba tiesībās (Mārtiņš Pužuls, Sandra Zari-
ņa un jurists, konsultants darba tiesisko attiecību 
jautājumos Kaspars Rācenājs).

Arodbiedrības biedriem informatīvā diena ir bez 
maksas, citiem interesentiem dalības maksa – 25 
eiro.

Pieteikumu anketu un jautājumus lūgums līdz 
25. maijam iesūtīt uz epasta adresi lpda@lbas.lv; 
tālruņi: 29277535, 29497738.

https://www.festivalslampa.lv/lv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd039TjnojLz50XRujtG41uOruNlmciwyrm1LIsLfoXCvnLtA/viewform?fbzx=7291173782975323000
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/BalticsNetworkingBrunch2018 Invitation.pdf
mailto:lpda@lbas.lv


18

Diskusija Jelgavā par klimata pārmaiņu 
realitāti

30. maijā plkst. 14 Jelgavā, Zemgales reģiona kom-
petenču attīstības centrā (Svētes ielā 33), notiks 
VARAM un Starpvaldību paneļa klimata pārmaiņu 
jautājumos (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC) diskusija par klimata pārmaiņu rea-
litāti.

Pieteikties dalībai diskusijās iespējams, reģistrējo-
ties tiešsaistes formā šeit līdz 25. maijam.

Konkurss “Sējējs 2018”

Pieteikšanās lauksaimnieku iecie-
nītajam konkursam “Sējējs 2018” 
dažās nominācijās jau noslēgusies, 
bet vēl līdz 31. maijam var pieteikt 
dalībniekus nominācijā “Rītdienas 
sējējs – mazpulka dalībnieks” – 
pieteikumi jāiesniedz biedrībā 
“Latvijas Mazpulki” Rīgā, Ezerma-
las ielā 28 – 2. Izvirzīt pretendentus 
konkursam var gan pašvaldības, 
lauksaimnieku un pārtikas ražotāju 
nevalstiskās organizācijas, gan arī 
lauku attīstības konsultanti.

Jau 12. reizi tiks pasniegta balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai 
var izvirzīt Zemkopības ministrijas un tās padotības 
ie stādes, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju neval
stiskās organizācijas un LLMZA. Lai pieteiktu pre-
tendentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaim-
niecībā, ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā 
Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā, 2302. kabi-
netā, jāiesniedz rakstisks 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.

Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 
2018”

Līdz 1. jūnijam norit pieteikša-
nās zivsaimniecības nozares gada 
balvai “Lielais loms 2018”. Balvas 
mērķis ir veicināt zivsaimniecības 
nozares attīstību un nozīmīgumu 
sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus 
konkursam aicinātas arī pašvaldī-
bas.

Aicinām apzināt savā teritorijā esošos zivsaimnie-
cības uzņēmumus un izvirzīt pretendentus konkur-
sam šādās nominācijās:

– Gada zvejas uzņēmums;

– Gada akvakultūras uzņēmums;

– Gada uzņēmums zivju apstrādē;

– Jauns un daudzsološs nozarē;

– Ieguldījums zivsaimniecības popularizēšanā;

– Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā.

Iepazīties ar gada balvas “Lielais loms 2018” noli-
kumu, vērtēšanas kritērijiem, pieteikuma veidlapu 
un iesniedzamo informāciju var Zemkopības minis-
trijas tīmekļvietnē šeit.

Pieteikumi nominācijām līdz 1. jūnijam jāiesniedz 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

https://goo.gl/forms/DwLe2e7kI7EjsehX2
http://www.sejejs.lv
http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lielais-loms-2018?id=14470#jump
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konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta 
klientu apkalpošanas centros.

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

Lauku tūrisma uzņēmēji var pieteikties 
divām kvalitātes zīmēm

Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti pieteikties divām 
kvalitātes zīmēm vai arī pieteikt sev zināmos iespē-
jamos pretendentus.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek piešķir-
ta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts 
un pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un 
daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, 
rādot to apmeklētājiem un nododot nākamajām 
paaudzēm. Savukārt tūristam šī zīme palīdz pama-
nīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rā-
dīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt 
amatus un prasmes, kā arī svinēt latviskos svētkus.

Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lau-
ku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko 
tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, ko-
lekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, 
audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu 
licēji, teicēji, dziesminieki u.c.).

Pieteikuma anketa un sīkāka informācija par zīmi 
šeit.

Vides kvalitātes zīme “Zaļais sertifikāts” tiek pie-
šķirta lauku tūrisma uzņēmumiem, kuri ievēro “za-
ļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, 
veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūris-
ma piedāvājumu. Kopš 2017. gada sertifikātu var 
iegūt ne tikai naktsmītnes, bet arī lauku labumu un 
ražojošās saimniecības.

“Zaļā sertifikāta” kritēriji un pieteikuma anketu 
meklējiet šeit. Abiem kvalitātes sertifikātiem pre-
tendentus varat pieteikt līdz 30. jūnijam.

Elektrisko transportlīdzekļu salidojums

24. maijā plkst. 9 Rīgā, lielveikala “Olimpia” atklā-
tajā autostāvvietā (Āzenes ielā 5), jau ceturto gadu 
norisināsies elektrisko transportlīdzekļu (ETL) – e

dēļu, eskūteru, eratiņkrēslu, evelo, emopēdu, 
ekvadriciklu, emotociklu, elektromobiļu –sali-
dojums. Dalība salidojumā un apmeklējums – bez 
maksas.

Salidojuma norises plāns:

8:30–9:00 – Dalībnieku ierašanās.

9:00–12:30 – ETL pieejami publiskai apskatei.

10:00–10:30 – Salidojuma atklāšana, amatpersonu 
uzrunas.

10:30–12:00 – Salidojuma dalībnieku stāsti par pie-
redzi un jaunumiem.

12:30 – Salidojuma slēgšana un elektromobiļu ma-
ratona starts.

http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/latvian_heritage
http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate
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Ciemgaļu mežābeles performance 24. maijā plkst. 12 Kuldīgas novada Turlavas pa-
gastā pie trīssimtgadīgā dižkoka – Ciemgaļu mež
ābeles – ceturto gadu norisināsies plenērs radošā 
gaisotnē “Ciemgaļu mežābeles performance”. Pa-
sākuma mērķis ir saglabāt, iemūžināt un populari-
zēt šobrīd ceturto dižāko ābeli Latvijā – Ciemgaļu 
mežābeli.

Ciemgaļu mežābelei ir vairāk nekā 300 gadu, un sen 
atlūzušais žuburs (stara) iesakņojies, dzen spēcīgas 
atvases un ražo. Ciemgaļu mežābeles stumbra ap-
kārtmērs ir 3,67 metri, augstums – 11,5 m.

Godināt Ciemgaļu mežābeli aicināti dabas draugi 
un radoši cilvēki, kas dotu savu artavu pasākuma 
organizēšanā. Pasākumā tiek gaidīti dabas draugi 
un ikviens, kurš dzejo, glezno, komponē, ada, auž, 
izšuj, fotografē vai ir citādi radošs. Dalību pasāku-
mā var pieteikt pa tālruni 25474017.

Atvērto durvju dienas Latvijas pilīs un 
muižās

24. un 25. maijā Eiropas Kultūras mantojuma gadā 
Latvijas pilīs un muižās pirmo reizi notiks Atvērto 
durvju dienas, kas ikvienam interesentam ļaus ie-
pazīt vēsturiskās ēkas no jauna skatpunkta.

Atvērto durvju dienās apmeklētājiem būs iespēja 
iepazīties ar 38 Latvijas vēsturiskajām ēkām, to no-
zīmīgo pagātnes lomu un plašajām izmantošanas 
iespējām mūsdienās. Vairākās pilīs un muižās šajās 
dienās tiks organizēti arī koncerti un izstādes. Jau-
nieši aicināti piedalīties aizraujošā konkursā “Mans 
biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai” un izcīnīt ie-

spēju klasei rīkot ballīti kādā no Latvijas pilīm vai 
muižām.

Piļu un muižu saraksts ar kontaktinformāciju pie
ejams šeit.

Ar Atvērto durvju dienu programmu aicinām iepa-
zīties attiecīgās pils vai muižas mājaslapā vai rak
stot uz epasta adresi muizaslv@gmail.com.

Atvērto durvju dienās piedalīsies arī Preiļu muižas 
komplekss un parks. Apmeklētājiem tiks piedāvā-
tas Tūrisma informācijas centra un Preiļu Vēstures 
un lietišķās mākslas muzeja vadītas ekskursijas pa 
parku, dziedājums kapelā, lielformāta šaha spēle, 
muzeja ekspozīcijas un citas aktivitātes.

Ar Atvērto durvju dienām 24. maijā sāksies arī Balti-
jas piļu un muižu apceļošanas akcija “Apmeklēsim 
Baltijas muižas – svinēsim kopā!”, kas veltīta Bal-
tijas valstu simtgadei un ilgs līdz 16. septembrim. 
Akciju organizē četras Baltijas valstu piļu un muižu 
asociācijas, un tajā piedalīsies 131 pils un muiža: 45 
no Latvijas, 55 no Igaunijas un 31 no Lietuvas.

Apceļotāji tiek aicināti apceļotāja kartē par katru 
apmeklējumu krāt uzlīmes, ko varēs saņemt akcijā 
iesaistītajās muižās un pilīs, kā arī lejupielādēt no 
interneta vietnes www.visitbalticmanors.com. Cītī-
gākie ceļotāji varēs piedalīties balvu loterijā.Foto: Anatolijs Jakovļevs

http://pilis.lv/lv/notikumi/2018/05/24/#under-calendar
mailto:muizaslv@gmail.com
http://www.visitbalticmanors.com
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Meža dienas LVM dabas parkā Tērvetē

Ikviens dabas draugs aicināts piedalīties Meža die-
nu pasākumos, lai tuvāk iepazītu mūsu zaļo zeltu – 
mežu. Šogad pirmo reizi katram, kam mežs sirdī, 
būs iespēja satikties Baltijā lielākajā meža izzinā-
šanas pasākumā “Latvijas Meža dienas”, kas nori-
sināsies 25. un 26. maijā Tērvetes novadā, “Latvi-
jas valsts mežu” (LVM) dabas parkā Tērvetē.

“Latvijas Meža dienās” dabas parka jaunākajā 
daļā – Kurbada zemē – no plkst. 10 līdz 17 visu ve-

cumu bērni un pieaugušie varēs iepazīt vairāk nekā 
30 meža izzināšanas pieturas – meža tapšanu no 
sēkliņas līdz gatavai koka mājai –, kā arī piedalīties 
daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes kopā ar rū-
ķiem, raganām un īstiem meža večiem!

Pasākumā vienkopus pulcēsies dažādas ar mežu un 
dabu saistītas organizācijas, kas rūpēsies par ikvie-
na apmeklētāja iesaistīšanu aktivitātēs un viņa lab-
sajūtu. Klātesošie iepazīs ne tikai meža audzēšanas 
ciklu ar meža tehniku darbībā, bet arī mācību un 
karjeras iespējas meža nozarē. Uz skatuves uzstā-
sies īpašie viesi, dabas gudrībās dalīsies Māris Olte 
un Cūkmens, skanēs mūzika un notiks meža velšu 
loterija. Uz meža vidē izvietotās skatuves apmek-
lētājiem no visas Latvijas savu balsu skanīgumu un 
raito dejas soli demonstrēs Auces, Dobeles un Tēr-
vetes novada pašdarbības kolektīvi.

Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, 
sasadancojam” Jēkabpilī

Straujiem soļiem tuvojas XXVI Vispārējie latviešu 
dziesmu un XVI deju svētki, tādēļ amatierkolektī-
vi aktīvi pilnveido repertuāru un sniedz pozitīvas 
emocijas skatītājiem dažādos koncertos. Viena no 
pēdējām pieturvietām šogad ir 26. maijā Jēkabpilī, 
kur Krustpils brīvdabas estrādē norisināsies par tra-
dīciju kļuvušais dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, 
sasadancojam”.

Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu amatierkolek-
tīvu sadziedāšanās un sadancošanās dižkoncerts 
notiks jau piekto reizi. Pēc dižkoncerta ikviens ai-
cināts uz zaļumballi, kurā muzicēs Laura un grupa 
“Brāļadēli”, DJ Jānis Balodis.

Kuldīga aicina uz Latvijā lielāko 
nekomerciālo velofestivālu

26. maijā Kuldīgas apkārtnē norisināsies Latvijā 
lielākais nekomerciālais velofestivāls. Ikvienu gai-
da pozitīvu emociju piepildīts dienas brauciens un 
īpaši izgaismots nakts brauciens, kā arī koncerti, 
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konkursi, atrakcijas un citi lieliski pasākumi.

Pasākuma laikā norisināsies konkursi, īpašas iz-
klaides bērniem, velo jaunumi un citas velo tēmas 
padarīšanas. Velofestivāla programmu ar dažādām 
aktivitātēm papildinās Dānijas vēstniecība Latvijā. 
Par atraktivitāti un viesmīlību gādās lieliskais pasā-
kuma vadītājs Māris Grigalis.

Pasākuma galvenais atbalstītājs ir veloatlaides.lv, 
kas dienas brauciena dalībniekam izlozes kārtībā 
un žūrijas izvēlētajam spožākajam nakts brauciena 
dalībniekam dāvās velosipēdu.

Dienas brauciena “epicentrs” būs Kuldīgas pilsētas 
estrādē. Ikviens varēs izvēlēties kādu no trīs marš-
rutiem: 15, 30 un 45 kilometri. Tie vedīs pa Kuldīgas 
novada Kurmāles, Pelču un Snēpeles pagastu. Da-
lībniekiem būs iespēja apstāties speciāli veidotās 
pieturās, lai izpildītu dažādus uzdevumus, veldzē-
tu slāpes, baudītu dabu un labu kompāniju. Fini-
šā braucējus gaidīs spēka putra. Dienas brauciena 
kulminācija notiks ap 15:30 ar dalībnieku apbalvo-
šanu un grupas “Transleiteris” koncertu. Mazajiem 
velobraucējiem Pilsētas estrādes parkā plkst. 14:30 

piedāvās piedalīties sestajā “DIP DAP” skrejriteņu 
čempionātā. Tajā varēs startēt ar skrejriteņiem, 
kur braucējs sēž uz sēdeklīša un atsperas ar abām 
kājām, taču nedrīkstēs piedalīties ar skrejriteņiem, 
kur braucējs stāv ar vienu kāju uz riteņa kāpšļa un 
ar otru kāju atsperas.

Visas nakts brauciena aktivitātes norisināsies Kul-
dīgas Pilsētas dārzā. Starts tiks dots plkst. 23. Nakts 
brauciena maršruts būs 15 km garš un vedīs cauri 
pilsētai uz Pelču pagasta pusi.

Gan Pilsētas dārzā, gan trasē gaidāmi organizatoru 
sarūpēti pārsteigumi – burvīgas gaismas spēles un 
skaņu efekti. Pilsētas dārzā visi nakts brauciena da-
lībnieki tiks aicināti uz spēcinošo nakts zupu. Skrun-
das televīzija nodrošinās tiešraidi uz lielā brīvdabas 
kino ekrāna. Savukārt ap 00:30 varēs ļauties atpū-
tai grupas “Riga Reggae” ritmos.

Jau otro gadu “Kurzemes Radio” kļūs par Kuldīgas 
velofestivāla radio, 26. maijā translējot intervijas 
un galveno notikumu spilgtākos mirkļus no Kuldī-
gas pilsētas estrādes un velomaršrutu pieturām. 
Radio skanēs arī maršrutu pieturās.

Starptautiskās vieglatlētikas sacensības 
“Alūksnes kausi 2018”

26. maijā Alūksne aicina uz starptautiskām sacen-
sībām vieglatlētikā “Alūksnes kausi 2018”. Tās būs 
pirmās sacensības vieglatlētikā Alūksnes Pilssalas 
stadionā pēc pērn veiktās skrejceļa un sektoru at-
jaunošanas, kas tagad ļauj trenēties un sportot uz 
moderna seguma.

Sacensības būs atklātas, un tajās bez pašmāju spor-
tistiem aicināti spēkiem mēroties dalībnieki arī no 

citiem novadiem un pilsētām, kā arī ārzemju sadar-
bības pilsētām. Sportisti cīnīsies par godalgām un 
arī speciāli šīm sacensībām veidotiem ceļojošajiem 
kausiem atsevišķās disciplīnās, kurās savulaik la-
bus rezultātus uzrādījuši talantīgākie un spējīgākie 
Alūksnes vieglatlēti.

Sacensības norisināsies trīs vecuma grupās: 
U14 (2005.–2006. gadā dzimušie), U16 (2003.–
2004. gadā dzimušie) un U18 (2002. gadā dzimu-
šie un vecāki). Atkarībā no vecuma grupas sportisti 
mērosies spēkiem skriešanā, barjerskriešanā, tāl-
lēkšanā, augstlēkšanā, lodes grūšanā.

Dalībniekiem vēl ir iespēja pieteikties sacensībām 
līdz 24. maija pulksten 23:59, nosūtot rakstisku 
pieteikumu uz epasta adresi albjss@aluksne.lv.

Sacensību nolikums publicēts vietnes www.aluk
sne.lv sadaļas “Kultūra un sports” apakšsadaļā 
“Sports”, 2018. gada sporta pasākumu kalendārā 
un Latvijas vieglatlētikas savienības interneta viet-
nē www.athletics.lv.

mailto:albjss@aluksne.lv
http://www.aluksne.lv
http://www.aluksne.lv
http://www.athletics.lv
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Bernātos būs pirmie Ceriņu svētki

Pēdējā gada laikā pulciņš Nīcas novada Bernātu cie-
ma ļaužu iesaistījušies biedrībā “Mēs Bernātiem”. 
Pērn aktīvisti rīkoja “Staro Bernāti” un Ziemassvēt-
ku eglītes iedegšanu, bet šajā pavasarī, pašvaldības 
atbalsta iedrošināti, ir apņēmības pilni pirmoreiz 
savā ciemā organizēt Ceriņu svētkus. Vietējie zina, 
ka Bernāti īpaši krāšņi un pievilcīgi ir ceriņu ziedē-
šanas laikā – jau kopš senām dienām šajā piejūras 
zvejniekciemā katrā sētā un ceļmalā rindām vien 
kuplojuši ziedošie krūmi.

Tad nu, par spīti tam, ka šogad ceriņi saziedējuši 
negaidīti strauji un svētki jārada steigā, biedrība 
“Mēs Bernātiem” laipni aicina visus bernātniekus, 
Bernātu draugus un atbalstītājus svētdien, 27. mai-
jā, uzpucēties ceriņkrāsu tērpos un ziedošu ceriņu 
zariem rokās doties uz Bernātu Ceriņu svētkiem. 
Pulksten 12 no Vizuļu mājām sāksies gājiens, kas 
noslēgsies svētku norises vietā – pļaviņā pie Pātaru 
pieturas. Tur sarīkojuma dalībnieki kopīgi veidos ce-
riņziedu sienu, skatīsies Nīcas amatierteātra muzi-
kālo izrādi “Bagātā brūte” un citus priekšnesumus. 
Vēl varēs kopīgi sadziedāties un iepirkties stādu un 
gardumu tirdziņā. Ja atsauksies piecu gadu laulību 
gadskārtas pāri, notiks svinīga ceriņkāzu ceremoni-
ja. Tiks godināts arī jaunākais un vecākais bernāt-

nieks, kā arī tie, kam uzvārds Ceriņš vai Ceriņa. Būs 
arī mākslas plenērs bērniem, laimīšu meklēšana 
ceriņos un citi pārsteigumi.

Pirmais Zilo kalnu pludmales volejbola 
festivāls

1. un 2. jūnijā pirmo reizi tūrisma, sporta un atpū-
tas kompleksā “Zilie kalni” notiks pludmales volej-
bola festivāls.

Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības kompleksa 
“Zilie kalni” parkā pie Dubkalnu ūdenskrātuves ir 
izveidojušas deviņus pludmales volejbola lauku-
mus. Divu dienu garumā te varēs izmēģināt spēkus 
gan dāmas, gan kungi. Īpaši aizraujošs būs “Pašval-
dības kauss” un “MIX turnīra” spēles, kas noritēs 
līdz vēlai naktij. Festivāls cer sagaidīt ar spēlētājus 
no Lietuvas un Igaunijas. Speciāli spēlētājiem te pa-
redzēta telšu pilsētiņa. 

Aicināts ir ikviens – gan profesionālis, gan iesācējs, 
gan interesents, kurš atbraucis atbalstīt un just lī-
dzi. Šajā festivālā nodarbi sev atradīs katrs, kurš mīl 
sportiskas aktivitātes, atpūtu pie dabas un pozitī-
vas emocijas. Sadarbībā ar SIA “OSANDS” savās 
zināšanās bezmaksas treniņā dalīsies profesionāli 
treneri, savukārt Latvijas Zaļais punkts sadarbībā 
ar SIA “Ķilupe” atraktīvā sacensību veidā atgādinās 
apmeklētājiem, kā pareizi šķirot atkritumus un sau-
dzēt dabu, bet Pirtnieku asociācija katram intere-
sentam ļaus iepazīt īstu pirts mākslu un, protams, 
izmēģināt arī burvīgo pirtsmuciņu garu. Aktīvākiem 
un veiksmīgākiem festivāla dalībniekiem būs iespē-
ja pacelties virs koku galotnēm gaisa balonā “Latvi-
ja”, bet mūzikas un deju cienītājiem uzstāsies jauno 
mūziķu un deju grupas.
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Festivāla atklāšana paredzēta 1. jūnijā plkst. 10. 
Sportistu reģistrācija vienu stundu pirms katra sa-
censību sākuma (pieteikšanās – līdz 29. maijam).

Vairāk informācijas: www.ziliekalni.lv un www.
face book.com/zilokalnuvolejbols/.

Bezglutēna vasaras nometne bērniem

Turpinot pirms pieciem ga-
diem iesākto tradīciju, arī 
šogad Latvijas celiakijas pa-
cientu biedrība “Dzīve bez 
glutēna” no 25. jūnija līdz 
1. jūlijam organizē bezglu-
tēna vasaras nometni bēr-

niem. Tā paredzēta skolas vecuma bērniem no 
septiņiem līdz 15 gadiem, kuriem ikdienā jāievēro 
stingra bezglutēna diēta. Nometnē tiks nodrošinā-
ta pilnvērtīga bezglutēna ēdināšana, to bez maksas 
varēs apmeklēt arī bērni no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm.

Šogad nometnes dalībniekus gaida aizraujoši pie-
dzīvojumi Lēdmanes pusē, kur “Avārijas brigādes” 

http://www.facebook.com/zilokalnuvolejbols/
http://www.facebook.com/zilokalnuvolejbols/
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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

izklaides parkā kopā ar jauniem draugiem varēs 
jautri un lietderīgi atpūsties vasaras brīvlaikā, ne-
domājot par savas veselības apdraudēšanu. 
Dalībai nometnē aicinām pieteikties gan latviešu, 

gan krievu valodā runājošus bērnus un jauniešus, 
jo personāls pārvalda abas valodas. Nometnes ap-
raksts, programma un pieteikums nometnei pie-
ejami šeit.

Pirmā Zolītes olimpiāde Valkā

Par godu Latvijas simtga-
dei Valkā 14. un 15. jūli-
jā tiek organizēta pirmā 
Zolītes olimpiāde. Šī būs 
unikāla iespēja kopā sa-
censties visas pasaules 
labākajiem zolmaņiem. 
Olimpiāde notiks divas 
dienas: pirmajā būs indi-

viduālās, bet otrajā – komandu sacensības.

Valkas novada pašvaldība aicina arī citas Latvijas 
pašvaldības organizēt un pieteikt pašvaldību ko-

mandas otrajai dienai (15. jūlijam), kā arī informēt 
zolmaņus par iespēju startēt individuāli dienu ie-
priekš.

Aizvadītajos gados Valkā organizēti zolītes Dižsvēt-
ku turnīri, kas katru reizi piesaistījuši vairāk par 
100 dalībniekiem, bet šogad valcēnieši cer uz vēl 
lielāku atsaucību. Lai labāk sagatavotos šim pa-
sākumam, organizatori lūdz līdz 14. jūnijam pazi-
ņot par savu līdzdalību, rakstot uz epasta adresi 
sports@valka.lv.

Papildu informācija pieejama vietnē www.valka.
lv, sadaļā Sports, kur atrodams arī turnīra noli-
kums.
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