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Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Apsveicam!
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

LPS priekšsēdis UCLG izpildbiroja sēdē

No 23. līdz 25. maijam Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis piedalījās 
UCLG (Apvienoto pilsētu un vietējo pašvaldību) iz-
pildbiroja sēdē, kas notika Eiropas Parlamenta gal-
venajā ēkā Strasbūrā.

Sēdes tēma bija “Iekļaujošas un drošas pilsētas: 
ilgtspējīgas attīstības atslēga”. Sēdi organizēja 
UCLG izpildbirojs sadarbībā ar ANO Iedzīvotāju ap-
metņu programmu (UN-Habitat), nodrošinot visu 
pārvaldības līmeņu dialogu par savstarpējo sadar-
bību un saskaņotu rīcību, lai kopīgi sasniegtu ilgt-
spējīgas attīstības mērķus līdz 2030. gadam.

Pasākumā pasaules valstis dalījās gan vietējā, gan 
nacionālajā pieredzē ceļā uz mērķu sasniegšanu. 
Diskusijās tika uzsvērta nepieciešamība sadarbo-
ties un palīdzēt vājākajiem un mazāk attīstītajiem 
pasaules reģioniem. Tāpat vairākkārt izskanēja vie-
doklis par jauniešu lielāku iesaisti dažādu līmeņu lē-
mumu pieņemšanā, jo šodienas lēmumi lielā mērā 
ietekmēs arī viņu nākotni un viņi būs tie, kas turpi-

nās šobrīd iesākto. Triju dienu darba programma 
bija tiešām plaša: notika arī diskusijas par migrāci-
ju un dzimumu līdztiesības jautājumiem, kultūras 
pamatvērtībām, pilsoņu līdzdalību, solidaritāti un 
miera veicināšanu kā ilgtspējīgas attīstības pamatu.

Kristīne Kūlīte,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ
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Videokonference par 3D modelēšanu un 
kultūras mantojumu

24. maijā LPS sadarbībā ar SIA “MikroKods” organi-
zēja videotiešraidi par 3D modelēšanu un kultūras 

mantojumu. “MikroKoda” pārstāvis Ints Lukss ie-
pazīstināja ar 3D modelēšanu un tās priekšrocībām 
un ieguvumiem pašvaldību darbībā. Iesakām gan 
noskatīties pašu videokonferenci, gan izpētīt inte-
resanto un bagātīgo prezentāciju par iespējām, ko 
sniedz mūsdienu tehnoloģijas!

Videoieraksts pieejams LPS interneta vietnē www.
lps.lv, sadaļā “Tiešraide, videoarhīvs – Videoarhīvs” 
vai sekojot šai saitei.

Lūgums pēc video noskatīšanās aizpildīt nelielu an-
ketu!

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference par vides un 
informācijas pieejamību

Labklājības ministrija izstrādājusi vadlīnijas pasāku-
mu organizatoriem vides un informācijas pieejamī-
bas nodrošināšanai. Tajās sniegti praktiski ieteikumi 
pasākumu veidošanai tā, lai visi iedzīvotāji vienlīdz 
varētu piedalīties Latvijas simtgadei veltītos pasāku-
mos un cilvēki ar invaliditāti būtu ne tikai skatītāji, 
bet arī aktīvi pasākumu veidotāji un līdzdalībnieki.

Lai iepazīstinātu ar šīm vadlīnijām, 29. maijā 
plkst. 12:30 Pašvaldību savienībā tiek rīkota video-

konference “Vides un informācijas pieejamības 
nodrošināšana un sabiedrības iekļaušana. Vadlī-
nijas pasākumu organizatoriem”.

Vides un informācijas pieejamība ir svarīga ne tikai 
cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, bet arī cilvē-
kiem ar dzirdes, redzes un garīga rakstura traucē-
jumiem. Tā ir būtiska arī vecākiem ar maziem bēr-
niem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiem, 
kuriem traumas dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās 
un sacītā vai rakstītā uztvere. Ņemot vērā, ka vides 
un informācijas pieejamības jautājumi var būt ak-
tuāli dažādiem profesionāļiem un institūcijām, ai-
cinām par šo videokonferenci informēt būvvaldes, 
izglītības, kultūras un ārstniecības iestādes, sociā-
los dienestus u.c.

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

Tiešraides laikā var uzdot jautājumus, rakstot uz e-
pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

TIEŠRAIDE

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/videoarhivs/241-videotiesraide-par-3d-modelesanu-un-kulturas-mantojumu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GGdhx7Nj-UG2fURc0OpAE0KLfJLDT79Hvw8ivgP9feJUNjQ0SFRPMzA4UUhXOFhHTzRDS01VRjI2Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GGdhx7Nj-UG2fURc0OpAE0KLfJLDT79Hvw8ivgP9feJUNjQ0SFRPMzA4UUhXOFhHTzRDS01VRjI2Ti4u
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/ Jautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pastu tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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Videoseminārs par valsts un pašvaldību 
e-pakalpojumiem

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) un 
LPS 30. maijā plkst. 9 

aicina uz integrētās komunikācijas un mācību pro-
grammas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” video-
semināru, kurā varēs uzzināt par vairāk nekā 500 
valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, kas pieeja-
mi sabiedrībai.

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 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.

Videokonferenci varēs skatīties arī tiešraidē LPS 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” 
vai sekojot šai saitei. Tiešraides laikā būs iespēja 
uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi ties-
raide@lps.lv.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Apaļā galda diskusija par atkritumu 
samazināšanu

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).

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 pie-
redze, ieviešot sadzīves atkritumu svēršanas sistē-
mu (SIA “Madonas namsaimnieks” Valdes loceklis 
Osvalds Lucāns).

12:30–13:00 – “Clean R” pieredze, ieviešot Jūrmalā 
sadzīves atkritumu svēršanu (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 “Institu-
te for Local Self-Reliance” pārstāve Linda Bilsens).

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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14:10–14:40 – Diskusija par to, kādas ir Latvijas 
pašvaldībām vispiemērotākās stratēģijas 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 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 
līdzdalībā aizsargājamo lietotāju atbalsta 
sistēmas nodrošināšanā un šīs sistēmas ie-
spējamā paplašināšana arī uz dabasgāzes  
lietotājiem.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Videokonference-diskusija par klimata 
pārmaiņām

31. maijā plkst. 10 Latvijas Pašvaldību savienībā 
LPS un VARAM organizē videokonferenci-diskusi-
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/ 
Starpvalstu klimata pārmaiņu panelis) augsta lī-
meņa eksperti. Pasākumā tiks sniegta jaunākā un 
objektīvākā informācija par klimata pārmaiņām 
pasaulē un Latvijā, kā arī, koncentrējoties uz paš-
valdību darbības aspektiem, tiks skaidrotas Latvijas 
politikā un darbībā šogad un turpmākajos gados 
ieviešamās izmaiņas saistībā ar klimata pārmaiņu 
ierobežošanu un pielāgošanos tām.

Videokonferences darba valodas būs gan latviešu, 
gan angļu. VARAM un LVĢMC speciālisti savas pre-
zentācijas sniegs latviski, IPCC prezentācijas materiāli 
būs iztulkoti latviešu valodā, pēc iespējas tiks nodro-
šināts arī tulkojums saziņai ar IPCC ekspertiem.

TIEŠRAIDE

https://goo.gl/forms/TxW6Hq4toPu3KVl23
https://goo.gl/forms/TxW6Hq4toPu3KVl23


5

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 
tagadējām klimata pārmaiņām: pierādījumi, ietek-
mes, risinājumi (Hanss Oto Pertners, IPCC klimata 
pārmaiņu ietekmes darba grupas līdzpriekšsēdē-
tājs, un Diāna Irge-Forzaca, IPCC klimata pārmaiņu 
risinājumu darba grupas 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 sa-
mazināšanai un klimatnoturīguma sasniegšanai 

kontekstā ar pašvaldībām, t.sk. progress Latvijas 
pielāgošanās stratēģijas 2030 sagatavošanā, Latvi-
jas emisiju samazināšanas mērķu plānotā izpilde/
neizpilde līdz 2020. gadam un turpmāk; Latvijas 
nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.–
2030. gadam sagatavošanas process un izaicināju-
mi (Ilze Prūse, VARAM Klimata pārmaiņu departa-
menta direktore).

11:30–12:00 – Diskusija.

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

Tiešraides laikā jautājumus var sūtīt uz e-pasta ad-
resi tiesraide@lps.lv.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Videotiešraide par informācijas 
drošības apmācībām un interaktīvo 
audioprotokolēšanu

31. maijā plkst. 12 Pašvaldību savienībā notiks vi-
deotiešraide par informācijas drošības apmācībām 
un interaktīvo audioprotokolēšanu.

“Cloud Study” ir ērta un interaktīva platforma in-
formācijas drošības apmācībām tiešsaistē. Tā pie-
dāvā desmit apmācību moduļus par būtiskākajiem 

jautājumiem IT drošības jomā. Moduļi tiek regulāri 
pārskatīti un papildināti ar informāciju par jaunā-
kajiem apdraudējumiem un tendencēm saistībā ar 
IT drošību (vairāk šeit).

TIX pamatfunkcionalitāte:

– tikšanās protokola izveide (ar vai bez interneta);

– audioieraksta izveide vai audiofaila imports;

– tikšanās dalībnieku, vietas, laika u.c. protokola 
informācijas iestatīšana;

– atzīmju (marķieru) pievienošana reālajā laikā 
vai audioierakstam (vairāk šeit).

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

Ja kāds vēlas piedalīties klātienē, lūgums pieteik-
ties, rakstot uz e-pasta adresi guntars.krasovskis@
lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/2488-1-videokonference-klimata-parmainu-un-ar-tam-saistito-obligato-pasakumu-ietekme-uz-latvijas-pasvaldibam
mailto:tiesraide@lps.lv
https://www.cloudstudy.eu/login.php?target=&soap_pw=&ext_uid=&cookies=nocookies&client_id=ilias&lang=lv
http://www.csolutions.lv/lv/tix
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/159-24-maijs-plkst-1000-3d-objektu-modelesana
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
mailto:guntars.krasovskis@lps.lv
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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 
kultūras un dabas telpas identitātes saglabāša-
nai un tās izmantošana ilgtspējīgas ekonomis-
kās izaugsmes 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 – Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociāci-
jas dibināšanas 21. gadadienas svētku uzrunas, kon-
certs, vakariņas un balle Daugavpils novada kultū-
ras centrā “Vārpa” (Daugavpilī, Dobeles ielā 30).

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 6. jūnijā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. KP fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
progress un aktualitātes – informēs Finanšu minis-

trijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departa-
menta direktora vietnieks Boriss Kņigins.

2. KP fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 
regulējuma priekšlikumi un ar to saistītie izaicinā-
jumi – informēs Boriss Kņigins.

3. Reģionālās politikas ieviešana: pašreizējā si-
tuācija ES fondu programmas specifisko atbalsta 
mērķu apguvē, ko koordinē VARAM Reģionālās at-
tīstības koordinācijas padome (īpaši 3.3.1., 5.6.2. 
un 4.2.2.) – informēs VARAM Reģionālās politikas 
departamenta direktors Raivis Bremšmits.

4. Reģionālā politika pēc 2020. gada: politikas iz-
strāde un ES fondu plānošana – informēs Raivis 
Bremšmits.

5. Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne pēc 
2020. gada – informēs Zemkopības ministrijas Lau-
ku attīstības atbalsta departamenta direktore Lie-
ne Jansone.

6. 2017.–2020. gada plānošanas perioda iegul-
dījumi pašvaldību projektos: ceļi, meliorācija un 
LEADER – informēs Liene Jansone.

7. Finansējuma pieejamība oglekli mazsaturošai 
un klimatnoturīgai pašvaldību attīstībai – informēs 

TIEŠRAIDE
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VARAM Klimata pārmaiņu departamenta Klimata 
finanšu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Raimonds 
Kašs.

8. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides – videoarhīvs” vai sekojot 

šai saitei.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sū-
tot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

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.

LPS NESASKAŅO

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru ka-
bineta 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””, 1. pielikums.

Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionali-
zācijas plānu 2017.–2020. gadam, 2. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par valsts 
noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņē-

mēju informācijas sistēmu”, 3. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos nr. 575 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt 
sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām 
personām” 9.2.1.3. pasākuma “Atbalsts speciālis-
tiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām 
un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģime-
nē” īstenošanas noteikumi””, 4. pielikums.

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_19_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_19_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_19_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_19_p4.pdf
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24. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-513 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 
550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvno-
teikumi””

VSS-514 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi””

VSS-515 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 
633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi””

VSS-516 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 
530 “Dzelzceļa būvnoteikumi””

VSS-517 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 
529 “Ēku būvnoteikumi””

VSS-518 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 
501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvnie-
cības un uzraudzības kārtība””

VSS-519 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 
573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sa-
dales būvju būvnoteikumi””

VSS-520 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 
631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, te-
ritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas 
būvju būvnoteikumi””

VSS-521 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 
661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnotei-
kumi””

VSS-522 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 
500 “Vispārīgie būvnoteikumi””

VSS-485 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres nova-
dā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”

VSS-486 – Rīkojuma projekts “Par Ministru kabine-

ta 2014. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 814 “Par 
valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, 
Ogrē, Ogres novadā pārdošanu” atzīšanu par spē-
ku zaudējušu”

VSS-487 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS-488 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas 
personā”

VSS-490 – Likumprojekts “Grozījumi Publisku izklai-
des un svētku pasākumu drošības likumā”

VSS-496 – Noteikumu projekts “Transportlīdzekļu 
un to vadītāju valsts reģistra noteikumi”

VSS-497 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašu-
mā”

VSS-511 – Noteikumu projekts “Noteikumi par zvē-
rinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, 
Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes 
pilnvarojumu reģistru”

VSS-512 – Noteikumu projekts “Noteikumi par at-
ļaujas ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām 
izsniegšanas kārtību un maksu”

VSS-499 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 
676 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rē-
zeknes pilsētas pašvaldības īpašumā””

VSS-500 – Noteikumu projekts “Veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana hronisku slimību pacien-
tiem stacionārā ārstniecības iestādē”

VSS-501 – Noteikumu projekts “Higiēnas prasības 
personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošinā-
šanai”

VSS-502 – Noteikumu projekts “Noteikumi par dar-
biem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku ve-
selībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas 
kārtība”

VSS-505 – Noteikumu projekts “Noteikumi par 
valsts kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju sa-
mazināšanu un uzskaiti”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457560
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457560
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457560
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457560
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457561
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457562
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457563
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457564
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457564
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457564
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457565
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457566
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457567
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457568
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457568
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457568
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457568
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457569
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457569
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457569
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457472
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457481
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457527
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457528
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457528
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457528
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457512
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457513
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457514
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457515
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457521
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457521
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VSS-509 – Noteikumu projekts “Noteikumi par at-
kritumu pārvadājumu uzskaites kārtību”

VSS-504 – Rīkojuma projekts “Par zemes vienību 
piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā”

Konkursa-foruma “Sieviete arhitektūrā, 
būvniecībā, dizainā 2017” uzvarētājas

22. maijā, klātesot valsts institūciju un pašvaldību 
pārstāvjiem un uzņēmējiem, notika konkursa-fo-
ruma “Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 
2017” noslēguma pasākums.

Tajā tika godinātas uzvarētājas vairākās kategorijās: 
par Gada sievieti arhitektūrā atzīta arhitekte Ruta 
Krūskopa (“GRAF-X”), par Gada sievieti būvniecī-
bā – mikroklimata eksperte Ērika Lešinska (“Me-
nerga”), par Gada sievieti dizainā – dizainere Santa 
Meikulāne (“Lolot Design”), par Gada sievieti ar-
hitektūras veicinātāju – arhitektūras mantojuma 
eksperte Vita Banga, par Gada sievieti būvniecības 
veicinātāju – LLU Arhitektūras un būvniecības ka-
tedras profesore Silvija Štrausa un par Gada sievie-
ti dizaina veicinātāju – žurnāliste, dizaina apskat-
niece Anita Pīra.

Par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu no-
zarē atzīmētas arī vairākas pašvaldību pārstāves – 
Elīna Orna, Marta Rušmane un Elīna Zīle no Kul-
dīgas novada pašvaldības, Zane Eglīte no Skrundas 
novada pašvaldības, Gunta Šnipke no Liepājas būv-
valdes, Sanita Adlere no Alūksnes novada pašvaldī-
bas, Evija Nagle no Kocēnu novada pašvaldības un 
Aiga Kozlova no “Auces komunālajiem pakalpoju-
miem”.

Konkurss-forums “Sieviete arhitektūrā, būvniecī-
bā, dizainā” Latvijā norisinājās otro reizi. Forumam 
bija pieteiktas 46 aktīvas, enerģiskas, zinošas un 
sabiedrībā pazīstamas sievietes. Visi foruma pietei-
kumi publiskoti vietnē www.buvniekupadome.lv, 
kur aplūkojama arī ceremonijas fotogalerija.

APSVEICAM!

Apbalvoti konkursa “Mūsu mazais 
pārgājiens” laureāti

25. maijā “Latvijas valsts 
mežu” dabas parkā Tērvetē 
notika Zemkopības ministrijas 
(ZM) konkursa Latvijas skolu 
jaunatnei “Mūsu mazais pār-

gājiens 2018” laureātu apbalvošanas pasākums.

Jau par tradīciju kļuvušajā konkursā “Mūsu mazais 
pārgājiens” piedalījās Latvijas vispārizglītojošo un 
profesionālo skolu skolēni, kā arī interešu izglītības 
pulciņi, kas pētīja koka pārtapšanu enerģijā. Kon-
kursa šāgada moto – “Mežs un enerģija!”.

Šogad konkursam tika iesūtīti 46 darbi: 1.–4. klašu 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457525
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457519
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457519
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457519
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grupā – 19, 5.–9. klašu grupā – 10, interešu izglī-
tības pulciņu un mazpulku grupā – 12, savukārt 
10.–12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu 
grupā – pieci darbi. Par uzvarētājiem 1.–4. kla-
šu grupā atzīta Talsu pamatskolas 1. klase, 5.–9. 

klašu grupā – Jersikas pamatskolas 7. klase, 
10.–12. klašu grupā – Valdemārpils vidusskolas 
10. klase un interešu izglītības pulciņu un mazpul-
ku grupā – Rožupes pamatskolas 6. un 7. klases 
skolēni.

Projekts “Pašvaldību labie darbi parkos 
Latvijas simtgadei”

    

Sākusies LPS 2018. gada projekta “Pašvaldību la-
bie darbi parkos Latvijas simtgadei” realizācija. Ar 
moto “Kopā nākotnes mežam!” Latvijas pašval-

dības Meža dienās 2018 turpina 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. 
Visi darbi jāveic precīzi un saskaņā ar projekta dar-
ba uzdevumu un pasākumu tāmi tikai tām darbī-
bām, kas apstiprinātas projektā.

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

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Eiropas Padomes Ainavas balvas sestā sesija

Foto: Sandra Bērziņa

Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāta organizē-
tais konkurss “Eiropas Padomes Ainavas balva” 
Latvijā izsludināts jau piekto reizi. Tā kā no katras 
valsts konkursam drīkst pieteikt vienu kandidatūru, 
VARAM organizē nacionālo atlasi, kurā tiks noteikts 
kandidāts, kas Latviju pārstāvēs Eiropas mērogā.

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.

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

http://www.varam.gov.lv
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=7
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=56
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=56
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=1658
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320
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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 tos 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”.

Pašvaldību sociālā darba speciālisti 
var izvēlēties apmācību pakalpojumu 
sniedzējus

Labklājības ministrija 
(LM) ar Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu atbal-
stu arī 2018. gadā piedā-
vā pašvaldībām apmācī-
bas sociālā darba speciā-
listiem.

Šogad projektā iespējams saņemt apmācības par 
sociālo darbu ar bērnu ārpusģimenes aprūpes sis-
tēmā, sociālo darbu ar bērna bioloģisko ģimeni pēc 
bērna izņemšanas no tās, sociālo darbu ar ģime-
nēm, kas vērsts uz klientu prasmēm, zināšanām un 
iemaņām bērnu audzināšanā. Iespējamas arī apmā-

cības par psihosociālo konsultēšanu sociālajā darbā, 
grupu organizēšanu un vadīšanu, klientu funkcionā-
lo traucējumu smaguma pakāpes noteikšanu, vides 
un vajadzību novērtējumu, klientu vajadzību pēc 
sociālās rehabilitācijas izvērtēšanu un sociālās reha-
bilitācijas plāna izstrādi, īstenošanu, dokumentēša-
nu un novērtēšanu. Tāpat pieejamas konsultācijas 
par darbu ar manipulatīviem, agresīviem klientiem, 
konfliktu risināšanu un veselīgas komunikācijas in-
strumentiem, darbu ar personām, kurām ir dažādu 
veidu garīgi traucējumi, darbu ar personām krīzē un 
spēka perspektīvu sociālā darba praksē.

Saraksts ar pakalpojumu sniedzējiem, kuriem pie-
šķirtas tiesības sniegt apmācību pakalpojumu paš-
valdību sociālo dienestu un to izveidotu sociālo pa-
kalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem, ir 
pieejams LM tīmekļa vietnē šeit.

Iespēja reģistrēt Latvijas pilsonību

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) dara 
zināmu, ka Pilsonības likumā noteikts termiņš, 
kādā Latvijā dzīvojošs Latvijas nepilsonis un bez-
valstnieks var iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas 

kārtībā, ja iegūta pilna pamatizglītība, vispārīgā vi-
dējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība latvie-
šu valodā.

Saskaņā ar Pilsonības likuma pārejas noteiku-
mu 11. punktu persona, kura līdz 2013. gada 

http://www.lm.gov.lv/text/3726
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1. oktobrim sākusi pamatizglītības vai vispārīgās 
vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tie-
sības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus 
pēc pilnas pamatizglītības, vispārīgās vidējās izglītī-
bas vai profesionālās vidējās izglītības programmas 
apgūšanas latviešu valodā.

Ievērojot minēto, PMLP aicina rast iespēju apzināt 
tās mācību iestādes, kurās šobrīd Latvijas nepilsoņi 
vai bezvalstnieki apgūst mācību programmu latvie-
šu valodā, un informēt par iespēju divus gadus pēc 
pilnas izglītības iegūšanas latviešu valodā reģistrēt 
Latvijas pilsonību.

Lai reģistrētu Latvijas pilsonību, personai pārval-
dē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāie-
sniedz šādi dokumenti:

– iesniegums ar lūgumu reģistrēt Latvijas pilsonību;

– apliecība vai diploms par pamatizglītības, vispā-
rīgās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās 
izglītības iegūšanu;

– sekmju izraksts;

– mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa, kas ap-
liecina, ka persona apguvusi pilnu pamatizglītī-
bas, vispārīgās vidējās izglītības vai profesionālās 
vidējās izglītības mācību kursu latviešu valodā (ja 
sekmju izrakstā nav norāde par mācību valodu).

Dokumentus Latvijas pilsonības reģistrēšanai per-
sona var iesniegt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā 
vai nosūtīt pa pastu (Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīgā, 
LV-1026). Nosūtot dokumentus pa pastu, iesniegu-
mam jāpievieno notariāli apliecinātas kopijas, izņe-
mot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Iesnieguma veidlapa Latvijas pilsonības reģistrē-
šanai pieejama klātienē jebkurā PMLP teritoriālajā 
nodaļā vai interneta vietnē šeit.

Papildinformāciju par Latvijas pilsonības iegūša-
nu var iegūt, zvanot pa tālruņiem 67219264 un 
67219010 vai rakstot uz e-pasta adresi pskn@
pmlp.gov.lv, vai arī sazinoties ar tuvāko PMLP teri-
toriālo nodaļu.

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 (ZM) un tās pa-
dotības iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ražo-
tāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Lai pie-
teiktu pretendentus balvai par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā, ZM Preses un sabiedrisko attie-
cību nodaļā (Rīgā, Republikas laukumā 2, 23. stā-
vā, 2302. kabinetā) 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.

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/pilsonibas-registracija/personas-kasapguvusi-pilnu-macibu-kursu-registresana.html
mailto:pskn@pmlp.gov.lv
mailto:pskn@pmlp.gov.lv
http://www.sejejs.lv
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Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms 
2018”

Vēl šonedēļ norisinās pieteik-
šanās zivsaimniecības nozares 
gada balvai “Lielais loms 2018”, 
kuras mērķis ir veicināt zivsaim-
niecības nozares attīstību un 
nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt 
pretendentus konkursam aicinā-
tas arī pašvaldības.

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 ZM tīmekļvietnē 
šeit.

Pieteikumi nominācijām līdz 1. jūnijam jāiesniedz 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra kon-
sultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta Klientu 
apkalpošanas centros.

“Lielā loma 2018” uzvarētājus gaida ne tikai ZM dip-
lomi, 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 
uz pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un 
daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, 
rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nākama-
jām paaudzēm. Savukārt tūristam šī zīme palīdz pa-
zīt 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.

http://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lielais-loms-2018?id=14470#jump
http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/latvian_heritage
http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate
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Prāta spēļu Simtgades kauss

Projekts “Prāta spēles. Simtgades kauss” darbojas 
jau kopš aprīļa. “Prāta spēles” ir izklaidējoša ko-
mandu erudīcijas spēle, kas norisinās visā Latvijā, 
aicinot ikvienu iesaistīties un asināt prātu, paplaši-
nāt redzesloku un izaicināt savus priekšstatus.

Ieplāno kādu no Simtgades kausa pasākumiem, kas 
norisinās visā Latvijā – Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, 
Kurzemē vai Rīgā! Dalība ir bez maksas. Simtgades 
turnīrā uzzināsim labākos no visas Latvijas! Sasauc 
komandu no 4–6 cilvēkiem! Skaties tuvāko pilsētu, 
kur notiek spēles! Reģistrējies: http://lv100.prata-
speles.lv/!

https://www.facebook.com/prataspeles/?fref=mentions
http://lv100.prataspeles.lv/
http://lv100.prataspeles.lv/
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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 arī spēlētājus 
no Lietuvas un Igaunijas. Speciāli spēlētājiem te pa-
redzēta telšu pilsētiņa.

Aicināts ikviens – gan profesionālis, gan iesācējs, 
gan interesents, kurš atbraucis atbalstīt un līdzi-

just. Šajā festivālā nodarbi sev atradīs katrs, kurš 
mīl sportiskas aktivitātes, atpūtu pie dabas un po-
zitīvas emocijas. Sadarbībā ar SIA “O-SANDS” 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.

Festivāla atklāšana paredzēta 1. jūnijā plkst. 10.

Vairāk informācijas: www.ziliekalni.lv un www.
facebook.com/zilokalnuvolejbols/.

http://www.facebook.com/zilokalnuvolejbols/
http://www.facebook.com/zilokalnuvolejbols/
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Ludzā noritēs amatierteātru brīvdabas 
izrāžu festivāls “Vezums 2018”

No 1. līdz 3. jūnijam Ludzā noritēs IX amatierteāt-
ru brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums 2018”, kas 
pulcēs aktierus no 13 Latvijas novadiem. Skatītāju 
uzmanībai tiks piedāvāti 15 dažādu žanru iestudē-
jumi. Izrādes notiks Ludzas Novadpētniecības mu-
zejā, Ludzas pilsētas parkā un pilskalnā.

“Vezumā” piedalīsies Latvijas amatierteātri un dra-
matiskie kolektīvi ar brīvā dabā rādāmām lugām 
vai uzvedumiem, kā arī ar īslugām. Izrādes vērtēs 
profesionāli teātra speciālisti – Latvijas Kultūras 

akadēmijas asociētā profesore Aina Matīsa, Latvi-
jas amatierteātru speciālists Haralds Ulmanis un 
teātra, kino un operas režisors Viesturs Kairišs.

Interesentiem būs iespēja piedalīties skatuves ru-
nas konkursā, kā arī radošajās nodarbībās skatuves 
kustībā un improvizācijas teātrī profesionālu spe-
ciālistu vadībā.

Pasākumu rīko Ludzas novada pašvaldība sadarbī-
bā ar biedrību “Suprātka” un ar Valsts kultūrkapitā-
la fonda atbalstu.

Vairāk: www.ludza.lv.

Rīgā Starptautisko bērnu aizsardzības 
dienu atzīmēs ar daudzveidīgu pasākumu 
programmu

No 1. līdz 3. jūnijam ar daudzkrāsainu pasākumu 
programmu Rīgā svinēs Starptautisko bērnu aizsar-
dzības dienu. Koncerti, izrādes un festivāli, radošās 

darbnīcas, sporta aktivitātes, spēles un rotaļas no-
tiks galvaspilsētas kultūras centros, parkos, kultūr-
telpā “Strops”, kā arī Kalnciema, Spīķeru kvartālā 
un Pārdaugavā.

Ar pasākumu programmu var iepazīties tīmekļa 
vietnē www.kultura.riga.lv.

http://www.ludza.lv
http://www.kultura.riga.lv
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Daugavpils bērni un vecāki gaidīti 
pasākumā Centrālajā parkā

1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības die-
nā, no plkst. 16 līdz 19 Daugavpils Centrālajā par-
kā Jaunatnes nodaļa organizē jautras sacensības 
ģimenēm ar bērniem. Piedalīties sacensībās var 
komandās, sākot no diviem cilvēkiem. Komandām 
nāksies pārvarēt stafetes un citus šķēršļus. Posmi 
būs jāpārvar, lai varētu piedalīties loterijā un vinnēt 
vērtīgas balvas.

Katra ģimene varēs izvēlēties savu kārtību, kādā pil-
dīt uzdevumus: “Ģimenes maratons”, “Saldais naš-
ķis”, “Ģimenes galva”, “Z-Puzzle” un citus jautrus 
posmus. Pasākuma dalībniekus priecēs Daugavpils 
dejotāji un dziedātāji, kuri papildinās jautrās ģime-
ne stafetes ar muzikāliem un radošiem priekšnesu-
miem.

Daugavpils novada bērnu un jauniešu 
jaunrades festivāls “Svētku prieks”

2. jūnijā Višķu estrādē notiks Dau-
gavpils novada bērnu un jauniešu 
jaunrades festivāls “Svētku prieks”, 
kas iecerēts kā radošs un prieka 
pilns pasākums visai novada jau-

nākajai paaudzei un kā Daugavpils novada skolēnu 
sveiciens Latvijas valsts dzimšanas dienā.

Festivālā piedalīsies apmēram 700 Daugavpils no-

vada skolēni un skolotāji: skolu kori un vokālie an-
sambļi, skolu tautas deju kolektīvi, folkloras kopas, 
vides eksperimentu komandas, mākslas pulciņi, 
pirmsskolu audzēkņi, Medumu internātpamatsko-
las audzēkņi, brīvprātīgie jaunieši no Daugavpils 
pilsētas un novada, Rīgas, Jersikas, Līvāniem, Prei-
ļiem un Ilūkstes, marionešu teātris, instrumentā-
lais ansamblis un mūsdienu deju grupas.

Festivālu organizē Daugavpils novada dome un 
Daugavpils novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar 
Višķu pagasta pārvaldi.
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Ģimenes dienas aktivitātes Valmierā

2. jūnijā no plkst. 10 Valmieras Jaunatnes centra 
(VJC) “Vinda” dārzā ar dažādām radošām, sportis-
kām un izziniskām aktivitātēm tiks atzīmēta Starp-
tautiskā ģimenes diena, kurā būs gan sporta akti-
vitātes, gan veselīga dzīvesveida iepazīšana, gan 

mākslas un mūzikas darbnīcas un citas aktivitātes.

Pilsētā plkst. 11 no stāvlaukuma pie Valmieras pil-
sētas pašvaldības tiks dots starts “Lielajai ratu pa-
staigai”, kurā aicināti piedalīties jaunie vecāki ar 
mazuļiem ratos. Šogad vecāki tiek aicināti grezno-
ties paši un mazuļa ratus noformēt Latvijas simt-
gades tematikā. Plkst. 12.00 sāksies akcija “Mainu 
cigareti pret…”, kad jaunieši dosies Valmieras ielās 
un aicinās smēķējošos nodzēst cigareti un apmainīt 
to pret kādu veselīgu dārzeni vai augli.

Limbažu ielas stadionā plkst. 11 norisināsies “Pūķu 
svētki”, kur pašdarinātus pūķus laidīs VJC “Vinda” 
audzēkņi, veidojot “pūķu parādi”.

Savukārt plkst. 17 VJC “Vinda” dārzā notiks audzēk-
ņu atskaites koncerts.

Ģimeņu svētki Babītes novadā

2. jūnijā plkst. 12 Babītes 
vidusskolas sporta lauku-
mā norisināsies ikgadējie 
Babītes novada Ģimeņu 
svētki.

2018. gada Ģimeņu svēt-
ku tēma Babītes novadā ir 
Kārļa Skalbes pasakas “Ka-

ķīša dzirnavas” citāts – “Lai vairojas prieks”. Svētku 
dalībnieku priekam pasākumā plānotas dažādas ak-
tivitātes: koncerts, iluzionistu priekšnesumi, AHHA 
zinātnes centra izrāde, piepūšamās atrakcijas, izjā-
des ar zirgu un poniju, radošās darbnīcas u.c.

Pasākuma laikā darbosies mājražotāju un gardu-
mu tirdziņš, kā arī Babītes novada māmiņu ande-
le, kurā pārdos citiem vēl noderīgas lietas – bērnu 
drēbītes, apavus un rotaļlietas no dzimšanas līdz 
skolas vecuma bērniem.

Bezglutēna vasaras nometne bērniem

Turpinot pirms pieciem 
gadiem iesākto tradīciju, 
arī šogad Latvijas celia-
kijas pacientu biedrība 
“Dzīve bez glutēna” no 
25. jūnija līdz 1. jūlijam 
organizē bezglutēna va-
saras nometni bērniem. 

Tā paredzēta skolas vecuma bērniem no septiņiem 

līdz 15 gadiem, kuriem ikdienā ir jāievēro stingra 
bezglutēna diēta. Nometnē tiks nodrošināta piln-
vērtīga bezglutēna ēdināšana, to bez maksas varēs 
apmeklēt arī bērni no maznodrošinātām un trūcī-
gām ģimenēm.

Šogad nometnes dalībniekus gaida aizraujoši pie-
dzīvojumi Lēdmanes pusē, kur “Avārijas brigādes” 
izklaides parkā kopā ar jauniem draugiem varēs 
jautri un lietderīgi atpūsties vasaras brīvlaikā, ne-
domājot par savas veselības apdraudēšanu.
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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

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 simt-
gadei Valkā 14. un 
15. jūlijā tiek organizē-
ta pirmā Zolītes olim-
piāde. Šī būs unikāla 
iespēja kopā sacen-
sties visas pasaules la-
bākajiem zolmaņiem. 
Olimpiāde notiks divas 

dienas: pirmajā būs individuālās, bet otrajā – ko-
mandu sacensības.

Valkas novada pašvaldība aicina arī citas Latvijas 

pašvaldības organizēt un pieteikt pašvaldību ko-
mandas otrajai dienai – 15. jūlijam –, kā arī infor-
mēt zolmaņus par iespēju startēt individuāli dienu 
iepriekš.

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 pasākumam, 
organizatori lūdz līdz 14. jūnijam paziņot par savu 
līdzdalību, rakstot uz e-pasta adresi sports@valka.
lv.

Papildu informācija pieejama vietnē www.valka.lv, 
sadaļā Sports, kur atrodams arī turnīra nolikums.
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