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LPS sarunas ar Finanšu ministriju

28. maijā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) un Finanšu ministrijas (FM) ikgadējo sarunu 

šāgada pirmā tikšanās, ko vadīja LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis un finanšu ministre Dana Reiznie
ce-Ozola.

Foto: Jana Bunkus
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Sarunās FM speciālisti iepazīstināja ar Latvijas taut-
saimniecības attīstību un izaugsmes prognozēm 
2018.–2021. gadā, pašvaldību budžetā ieskaitāmo 
nodokļu ieņēmumu prognozēm un speciālās do-
tācijas apmēru nākamajā gadā un vidējā termiņā, 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi 2018. ga-
dam, iespējamajām izmaiņām pašvaldību budže-
tos ieskaitāmo nodokļu (iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis) politikā 
2019. gadā un vidējā termiņā, pašvaldību aizņem-
šanās un ilgtermiņa saistību uzņemšanās iespējām 
nākamgad un vidējā termiņā, kā arī nepieciešama-

jiem grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 
11. februāra noteikumos nr. 96 “Nodokļu un citu 
maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un ie-
kārtu lietošanas kārtība”.

LPS un FM sarunu otrā kārta notiks augustā vai sep-
tembrī.

Foto no tikšanās skatiet šeit.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece  

finanšu un ekonomikas jautājumos

LPS sarunas ar Ekonomikas ministriju

30. maijā uz LPS sarunām ar Ekonomikas ministri-
ju (EM) līdz ar pašvaldību pārstāvjiem tika aicinā-
tas arī ieinteresētās būvvaldes. Sarunas vadīja LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis un ekonomikas mi-
nistrs Arvils Ašeradens.

Sarunās tika apspriestas trīs galvenās tēmas: būv-
niecības nozarē – grozījumi Būvniecības likumā un 
būvniecības ierosinātāja atbildības robežas, un Būv-
niecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešana un 
problemātika; mājokļu politikas jomā – likumpro-
jekts “Dzīvojamo telpu īres likums”, publiskā sekto-
ra īres dzīvokļu pieejamība un valsts atbalsta politi-
kas instrumenti; enerģētikā un energoefektivitātē – 
OIK finansēšanas modeļa izmaiņas un to ietekme 
uz atsevišķām elektroenerģijas patērētāju grupām, 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 4.2.1.1. pasā-
kums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
dzīvojamās ēkās”, iespējamās izmaiņas pašvaldību 
līdzdalībā aizsargājamo lietotāju atbalsta sistēmas 
nodrošināšanā un šīs sistēmas iespējamā paplaši-
nāšana arī uz dabasgāzes lietotājiem.

Būvniecības sadaļā puses vienojās par vietējās 
pašvaldības kompetenci un atbildību būvniecības 
ieceres akceptēšanas procesā, proti – vietējai paš-
valdībai nav jāatbild par būvniecības ieceres doku-
mentu satura atbilstību normatīvo aktu prasībām, 
tā ir sertificēto būvspeciālistu profesionālā atbil-
dība. Vietējās pašvaldības būvvaldes kompetence 
ietvers būvniecības administratīvā procesa tiesis-
kuma nodrošināšanu, t. i., būvvaldei būs jāpārlieci-
nās par būvniecības ierosinātāja tiesībām ierosināt 

Foto: Jana Bunkus

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4118-lps-un-finansu-ministrijas-ikgadejas-sarunas
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būvniecības procesu, jāpārbauda nepieciešamie 
saskaņojumi, kā arī jāpārbauda ieceres atbilstība 
teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem. 
Būvvaldes kompetencē būs arī vides pieejamības 
prasību kontrole. Puses nevienojās par to, ka būv-
valdes drīkst iejaukties būvniecības procesā un to 
apturēt, ja konstatētas neatbilstības, kas nav defi-
nētas kā būvvaldes kompetences jautājumi.

LPS atbalstīs īres likumprojektu, ja EM veiks “mājas-
darbu”, precizējot jaunā īres regulējuma problēm-
jautājumus – ģimenes locekļu atbildību, garantijas, 
pašvaldību tiesības izdot saistošos noteikumus, 
bezstrīdu piespiedu nosacījumu izpildes kārtību, 
īres maksas noteikšanu pašvaldībās u. c. Puses vie-
nojās atbalstīt nepieciešamā papildu finansējuma 
novirzīšanu mājokļu garantiju programmas nodro-

šināšanai un iespējamo valsts atbalsta programmu 
īres namu būvniecībai un nepieciešamā finansēju-
ma novirzīšanu tās realizācijai jau 2018. gadā.

Jautājumā par OIK finansēšanas modeļa izmaiņām 
un to ietekmi uz atsevišķām elektroenerģijas patē-
rētāju grupām puses vienojās, ka EM uzlabos un 
precizēs MK noteikumus par elektrības ražošanu 
koģenerācijā, saīsinot nepamatoti garos pasāku-
mu ieviešanas termiņus, un izstrādās koģenerācijas 
metodiku, lai samazinātu nepamatoti augsti no-
teikto IRR (9%).

Vairāk lasiet šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS translētās videopārraides

Diskusija par tūrisma attīstības iespējām 
reģionos

28. maijā LPS padomniece uzņēmējdarbības jautā-
jumos Andra Feldmane vadīja videodiskusiju par 
tūrisma attīstības iespējām reģionos, pievēršot 

uzmanību plānošanas reģionu paveiktajam un tu-
vākajiem plāniem tūrisma jomā, tūrisma objektu 
sasniedzamībai un sabiedriskā transporta gatavībai 
ārzemju tūristu pieplūdumam ārpus galvaspilsētas.

Diskusijā piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona 
Projektu nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica, Vidze-
mes plānošanas reģiona projektu vadītāja un tū-
risma eksperte Lienīte Priedāja-Klepere, Zemgales 
plānošanas reģiona projektu vadītāja Anna Builo-
Hoļme, Rīgas plānošanas reģiona Projektu vadības 
nodaļas vadītāja Inga Brieze, Latvijas lauku tūrisma 
asociācijas “Lauku ceļotājs” Valdes priekšsēdētāja 
Asnāte Ziemele, Autotransporta direkcijas Sabied-
riskā transporta plānošanas nodaļas vadītāja p. i. 
Jānis Lagzdons un AS “Pasažieru vilciens” Valdes 
priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Prezentācijas meklējiet šeit! Videoieraksts pie
ejams šeit.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4133-lps-un-ekonomikas-ministrijas-ikgadejas-sarunas
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4122-diskusija-par-turisma-attistibas-iespejam-regionos
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/246-diskusija-par-turisma-attistibas-iespejam-regionos
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Videokonference par vides un 
informācijas pieejamību

29. maijā Pašvaldību savienībā tika rīkota video-
konference “Vides un informācijas pieejamības 
nodrošināšana un sabiedrības iekļaušana. Vadlī-
nijas pasākumu organizatoriem”, kurā Labklājības 
ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departa-
menta vecākā eksperte Inese Vilcāne iepazīstinā-
ja ar ministrijas izstrādātajām vadlīnijām vides un 
informācijas pieejamības nodrošināšanai. Tajās 
sniegti praktiski ieteikumi pasākumu veidošanai tā, 
lai visi iedzīvotāji vienlīdz varētu piedalīties Latvijas 
simtgadei veltītos pasākumos un cilvēki ar invalidi-
tāti būtu ne tikai skatītāji, bet arī aktīvi pasākumu 
veidotāji un līdzdalībnieki.

Prezentācija pieejama šeit, videoieraksts – šeit.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Videoseminārs par valsts un pašvaldību 
e-pakalpojumiem

30. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrija (VARAM) un LPS aicināja uz integrē-
tās komunikācijas un mācību aktivitāšu program-
mas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” videoseminā-
ru, kurā varēja uzzināt par vairāk nekā 500 valsts un 
pašvaldību epakalpojumiem, kas pieejami sabied-

rībai, pašvaldību iespējām iesaistīties program-
mas komunikācijas un mācību pasākumos, digitālo 
aģentu tīkla izveidi visā Latvijā, bibliotekāru mācī-
bu pirmajiem rezultātiem un plānotajām skolotāju 
un pašvaldību darbinieku mācībām reģionos.

Videoseminārā piedalījās VARAM Publisko pakal-
pojumu 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.

Prezentācija atrodama šeit, videoieraksts pieejams 
šeit.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Videokonference-diskusija par klimata 
pārmaiņām

Foto: Jana Bunkus

31. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā notika LPS 
un VARAM organizētā videokonferencediskusi-
ja “Klimata pārmaiņu un ar tām saistīto obligāto 

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4128-videokonference-vides-un-informacijas-pieejamiba
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/247-videokonference-vides-un-informacijas-pieejamiba
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4123-videokonference-valsts-un-pasvaldibu-e-pakalpojumi
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/248-videokonference-valsts-un-pasvaldibu-e-pakalpojumi
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pasākumu ietekme uz Latvijas pašvaldībām”, kurā 
piedalījās VARAM un Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra (LVĢMC) speciālisti, kā arī 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change/ 
Starpvalstu klimata pārmaiņu panelis) augsta līme-
ņa eksperti.

Videokonferencē IPCC eksperti sniedza ieskatu kli-
mata pārmaiņās, arī no pasaules zinātnieku skatī-
juma, un uzsvēra piemērus, kā pašvaldības var sa-
mazināt klimata pārmaiņas. Savukārt LVĢMC Pro
gnožu daļas vadītājs Andris Vīksna pastāstīja par 

klimata pārmaiņām Latvijā, bet VARAM Klimata 
pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse infor-
mēja par “Latvijas pielāgošanās stratēģijas 2030” 
un Latvijas nacionālā enerģētikas un klimata plāna 
2021.–2030. gadam sagatavošanu, kā arī Latvijas 
emisiju samazināšanas mērķu plānoto izpildi/neiz-
pildi līdz 2020. gadam un turpmāk.

Prezentācijas atradīsit šeit, videoieraksts pieejams 
šeit.

Sandra Bērziņa,
LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

Videoseminārs par informācijas 
drošības apmācībām un interaktīvo 
audioprotokolēšanu

31. maijā Pašvaldību savienībā notika videotiešrai-
de par informācijas drošības apmācībām un inter-
aktīvo audioprotokolēšanu, iepazīstinot ar “Cloud 
Study” platformu, kas piedāvā desmit apmācību 
moduļus par būtiskākajiem jautājumiem IT drošī-
bas jomā (vairāk šeit) un TIX pamatfunkcionalitāti 
(vairāk šeit).

Videoieraksts pieejams sadaļā “Tiešraide, videoar-
hīvs – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Foto: Jana Bunkus

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks IT jautājumos

Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas 
sanāksme

30. maijā Pašvaldību savienībā notika Latvijas Te-
ritoriālplānotāju asociācijas sanāksme, kurā tika 
pārrunāta asociācijas darbība un sniegtas prezen-
tācijas.

Ilze Circene un Armīns Skudra stāstīja par Terito-
rijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
(TAPIS) publiskās daļas aktualitātēm, atspoguļojot 
būtiskākās izmaiņas, kas saistītas ar TAPIS sistē-
mas darbības uzlabošanu. Viņi norādīja, ka portāla 
ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plāno-
šana” ikviens var iepazīties ar visiem plānošanas 

dokumentiem, ko pašvaldības izstrādājušas, kā arī 
sistēmā ir nodrošināta iespēja elektroniski saņemt 
paziņojumus par teritorijas attīstības plānošanas 
procesu un elektroniski iesniegt priekšlikumus 
publiskās apspriešanas laikā (prezentācija šeit).

Savukārt Andis Kublačovs asociācijas biedrus in-
formēja par Rail Baltica projekta risinājumiem 
un tālākiem plāniem Rīgas centrālajam satiksmes 
mezglam.

Sanāksmes videoieraksts pieejams šeit.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4136-videokonference-apspriez-klimata-parmainas-latvija
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/252-videokonference-apspriez-klimata-parmainas-latvija
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/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/251-platforma-informacijas-drosibas-apmacibam-un-interaktiva-audio-protokolesana
https://geolatvija.lv/GEO/TAPIS3
https://geolatvija.lv/GEO/TAPIS3
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4146-latvijas-teritorialplanotaju-asociacijas-sanaksme
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/249-teritorialplanotaju-tiksanas
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Apaļā galda diskusija par atkritumu 
samazināšanu

Foto: Sandra Bērziņa

30. maijā biedrība “homo ecos:” sadarbībā ar LPS 
organizēja pasākumu pašvaldību un atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmumu pārstāvjiem par atkri-
tumu samazināšanas iespējām Latvijas pašvaldī-
bās.

Pasākuma ievadā “homo ecos:” pārstāve Lilija Api
ne sniedza ieskatu zero waste jeb bezatkritumu 
pieejas konceptā, LPS padomniece lauku attīstības 
jautājumos Sniedze Sproģe uzsvēra iespējas un va-
jadzību pašvaldībām veicināt aprites ekonomiku, 
kā arī dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ekono-
misko izdevīgumu, bet ārvalstu viesis Francijas pil-

sētas Rubē deputāts Aleksandrs Garsēns iepazīsti-
nāja ar veiksmes stāstu par to, kā viņa pilsēta kļuva 
par bezatkritumu pilsētu, ko pašvaldība darīja, lai 
ievērojami samazinātu atkritumu radīšanu. Savu-
kārt Linda Bilsens no ASV sniedza ieskatu vietējo 
kopienu aktivitātēs kompostēšanas ieviešanā bez 
pašvaldību vai valdības atbalsta.

SIA “Madonas namsaimnieks” valdes loceklis 
Osvalds Lucāns pastāstīja par sadzīves konteine-
ru slēgšanu pie daudzdzīvokļu mājām, atkritumu 
svēršanu, atkritumu šķirošanas popularizēšanu, kā 
arī maisu sistēmas ieviešanu šķirotajiem atkritu-
miem. SIA “Clean R” Valdes loceklis Guntars Levics 
iepazīstināja ar pirmajiem rezultātiem pēc sadzīves 
atkritumu svēršanas sistēmas ieviešanas Jūrmalā. 
Ādažu novada pašvaldības pārstāvis Ivo Bērziņš un 
SIA “Eco Baltia vide” pārstāve Kristīne Grapmane 
dalījās pieredzē par organisko atkritumu dalītas sa-
vākšanas konteineru ieviešanu Ādažos.

Biedrība “homo ecos:” iepazīstināja ar nesen sa-
gatavoto konspektīvo brošūru “Ceļvedis pašval
dībām bezatkritumu sabiedrības veidošanā” (tās 
elektronisko versiju iespējams lejupielādēt šeit).

Vairāk lasiet šeit.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Daugavpils novadā

1. jūnijā Daugavpils novada kultūras centrā “Vār-
pa” notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru aso-
ciācijas (LPIA) sanāksme, ko atklāja LPIA priekšsē-
dētājs Ivo Virsis, sveicot visus asociācijas 21 gada 
jubilejā.

Ar “Asat vasali!” ciemiņus uzrunāja Daugavpils 
novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, uz-
teicot vietas un lietas, ar ko lepojas Daugavpils no-
vads, – daudznacionālu kultūru un skaistu dabu, 
pašu cilvēkus, uzņēmējus un pašvaldības darbinie-
ku komandu. Svētku reizē viņa sveica LPIA biedrus 
un pauda atzinību vērtīgajai tradīcijai, kas izpilddi-

rektoriem ik mēnesi ļauj tikties dažādos novados 
un pilsētās un gūt neatsveramu pieredzi. Politiķes 
atziņai par stipru pašvaldības izpildvaru, kas palīdz 
stiprināt arī lēmējvaru, noteikti palīdzējusi tapt 
Daugavpils novada ilggadējās izpilddirektores Van-
das Kezikas pieredze.

Prezentāciju par Daugavpils novadu izpilddirekto-
re Vanda Kezika sāka ar vārdiem: “Nestāstīsim par 
problēmām, par sadarbības teritorijām, par dein-
stitucionalizāciju, par skolu optimizāciju, par in-
vestīciju programmām, par SAM 2.2. un citām, ar 
ko nodarbojamies ikdienā. Šoreiz parādīsim video-
prezentāciju, kas tapusi ar pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību nodaļas palīdzību. Dažus no filmiņā likta-
jiem akcentiem vēlāk varēsiet redzēt arī klātienē.”

http://www.homoecos.lv/wp-content/uploads/2018/05/Celvedis-pasvaldibam-bezatkritumu-sabiedribas-veidosana.pdf
http://www.homoecos.lv/2018/06/01/atkritumu-samazinasanas-iespejas-latvijas-pasvaldibas/
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Daugavpils novadu veido 19 pagasti, un tas ir cetur-
tais lielākais Latvijā un otrais lielākais novads Lat-
gales reģionā. Izpilddirektoriem bija iespēja kopā 
ar novada speciālistiem ieskatīties tikai mazā tā 
stūrītī – Naujenes Novadpētniecības muzejā iepa-
zīt Eiropas Savienības un pašvaldības programmu 
sinerģiju kultūras projektos, aizsargājamajā dabas 
teritorijā “Augšdaugava” izpētīt kultūras mantoju-
ma un tūrisma attīstības izaicinājumus, kurus izceļ 
Daugavas loki un Slutišķu vecticībnieku sādža, un 
Juzefovas muižas parkā piedalīties Meža dienās 
2018 un iestādīt “savus” kociņus.

LPIA svinīgajā sēdē par godu asociācijas 21. gada-
dienai līdz ar pateicības vārdiem tagadējiem un bi-
jušajiem LPIA biedriem un sadarbības partneriem 
notika svētku koncerts un videofilmas “pirmatska-
ņojums”. Tā tapusi ar jauniešu organizācijas “Avan-
tis” spēkiem radošās direktores Ilonas Bičevskas 
virsuzraudzībā un pašu izpilddirektoru aktīvu ie-
saisti tās tapšanā.

Vairāk šeit.

Gunta Klismeta

Andris Jaunsleinis iepazīstina ar atzinumu 
par Austrumu partnerības un ES valstu 
sadarbību

29. maijā Briselē (Beļģijā) Latvijas delegācijas Eiro-
pas Reģionu komitejā vadītājam un Austrumu part-
nerības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences 
(CORLEAP) Biroja loceklim Andrim Jaunsleinim bija 
iespēja iepazīstināt sanāksmes dalībniekus ar pir-
majiem sava gatavojamā atzinuma secinājumiem.

Atzinumu “Divpusējās sadarbības starp Austru-
mu partnerības un Eiropas Savienības dalībvalstu 

Foto: Guntis Kaminskis

EIROPĀ UN PASAULĒ

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/4137-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-daugavpils-novada
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pašvaldībām loma pašvaldību ilgtspējīgas attīs-
tības veicināšanā Austrumu partnerības valstīs” 
Jaunsleinis gatavo sadarbībā ar ekspertu, LPS ve-
cāko padomnieku Māri Pūķi. Tajā tiks apskatīta de-
mokrātiskā, fiskālā, administratīvā un ekonomiskā 
ilgtspēja, pievēršoties visām sešām Austrumu part-
nerības valstīm – Armēnijai, Azerbaidžānai, Balt-
krievijai, Gruzijai, Moldovai un Ukrainai.

Divpusējā sadarbība starp Austrumu partnerības 
un Eiropas Savienības valstu pašvaldībām nozīmē 

gan pašvaldību, gan to asociāciju sadarbību. Jo īpa-
ši publiskās administrācijas reformas veikšanas lai-
kā ir ļoti būtiski par iespējamām problēmām disku-
tēt ar citu pašvaldību politiķiem un darbiniekiem, 
kuriem ir praktiska pieredze. 

Ar atzinumu plānots iepazīstināt 25. septembrī 
Kijevā CORLEAP ikgadējā sanāksmē. Tāpat tā se-
cinājumus Eiropas Reģionu komiteja iekļaus reko-
mendācijās nākamajam Austrumu partnerības sa-
mitam, kas gaidāms 2019. gadā.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Konference “Inovatīva decentralizēta 
sadarbība Austrumu partnerībai”

Aicinām piedalīties konferencē “Inovatīva decen
tralizēta sadarbība Austrumu partnerībai”, kas 
norisināsies 26. jūnijā viesnīcā Radisson Blu Dau-
gava Hotel Rīgā.

Konferenci rīko Latvijas Pašvaldību savienība un Ei-
ropas platformas vietējo un reģionālo pašvaldību 
attīstībai (“Platforma”). Tās pirmajā daļā būs iespē-
ja iepazīties ar Eiropas Vietējo un reģionālo pašval-
dību padomes (CEMR) pētījumu par decentralizāci-
ju un administratīvajām reformām Austrumu part-

nerības valstīs. Savukārt otrajā daļā būs izdevība 
sākt diskusijas par finansējuma iespējām nākamajā 
daudzgadu finanšu ietvarā 2021.–2027. gadam un 
iedvesmoties no “Platformas” partneru veiktajām 
attīstības sadarbības aktivitātēm.

Konferencē piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komi-
sijas, Austrumu partnerības un Eiropas Savienības 
dalībvalstīm.

Reģistrēties konferencei var LPS mājaslapā līdz 
20. jūnijam!

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Valdes sēde

Kārtējā LPS Valdes sēde notiks 5. jūnijā plkst. 10.

Darba kārtība:

1. Sarunu ar ministrijām rezultāti – informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, LPS padomnieki 
Lāsma Ūbele, Aino Salmiņš un Ivita Peipiņa.

2. LPS kongresa faktiskās tāmes apstiprināšana – 

informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

3. Informatīvais ziņojums par oficiālās publikācijas 
un tiesiskās informācijas nodrošināšanas funkci-
jas izpildi – informēs LPS padomniece Kristīne 
Kinča.

4. Dažāda informācija.

Gints Kaminskis,
LPS priekšsēdis

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/2553-1-registracija-konferencei-inovativa-decentralizeta-sadarbiba-austrumu-partneribai
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Novadu apvienības Valdes un LPS 
uzņēmējdarbības tīkla apvienotā sēde

5. jūnijā plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē) notiks Novadu apvienības Valdes un 
uzņēmējdarbības tīkla apvienotā sēde, kuras galve-
nais apspriežamais temats būs kooperatīvo sabied-
rību darbība un pieredze.

Darba kārtība:

1. Kooperatīvo sabiedrību likuma grozījumi un sa-
līdzināmās priekšrocības ar citām uzņēmējdar-
bības formām (SIA, akciju sabiedrību vai līgum-
sabiedrību) – informēs LPS padomniece Andra 
Feldmane un Tieslietu ministrijas Civiltiesību 
departamenta Komerctiesību nodaļas jurists 
Aivars Latkovskis.

2. Kooperatīvās sabiedrības reģistrācija un ieteiku-
mi darbā – informēs Uzņēmumu reģistra pārstā-
vis.

3. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības 
pieredze un veiksme – informēs dzīvokļu īpaš-
nieku kooperatīvās sabiedrības “Bāka2” Valdes 
priekšsēdētājs Sergejs Sidorko.

4. Dažāda informācija.

Sēdi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai sai-
tei.

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

Gints Kukainis,
Novadu apvienības priekšsēdētājs

Seminārs par Publisko iepirkumu likuma 
aktualitātēm

6. jūnijā plkst. 10 LPS telpās (Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1, 4. stāva zālē) LPS rīko semināru “Publisko ie-
pirkumu likuma aktualitātes”.

Darba kārtība:

1. Semināra darba kārtība un iepirkumu aktualitā-
tes (Saeimā izskatīšanā esošie Publisko iepirku-
mu likuma grozījumi) – informēs LPS padomnie-
ce Daina Dzilna.

2. Aktuālais Publisko iepirkumu likuma piemēroša-
nā (Publisko iepirkumu likuma grozījumi, kas stā-
jās spēkā 1. jūnijā, jaunie izslēgšanas noteikumi 
(ārzonās reģistrētu kandidātu un pretendentu 
izslēgšana) un to piemērošanas kārtība, plāno-
tās izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentu, 
ziņojuma un iepirkuma līgumu un to grozījumu 
publicēšanā pircēja profilā, privileģēto līgumu 

slēgšanas nosacījumi un jaunās iespējas 2. pie-
likuma pakalpojumu iepirkumu organizēšanā 
(PIL 10. pants), īss pārskats par tehniskajiem la-
bojumiem likumā un citas aktualitātes) – infor-
mēs Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace 
Gaile.

3. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem.

Lūgums līdz 5. jūnija plkst. 15 LPS padomniecei 
Dainai Dzilnai uz epasta adresi daina.dzilna@lps.
lv iesūtīt jautājumus par Publisko iepirkumu liku-
ma piemērošanu, uz kuriem gribat saņemt atbildes 
tiešraidē.

Semināru varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.
lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot 
šai saitei. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautā-
jumus, sūtot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:daina.dzilna@lps.lv
mailto:daina.dzilna@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 6. jūnijā plkst. 13 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1, 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Kohēzijas politikas (KP) fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda progress un aktualitātes – 
informēs Finanšu ministrijas Eiropas Savienības 
fondu stratēģijas departamenta direktora viet-
nieks Boriss Kņigins.

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

3. Reģionālās politikas ieviešana – pašreizējā situā-
cija ES fondu programmas specifisko atbalsta 
mērķu apguvē, ko koordinē VARAM Reģionālās 
attīstības koordinācijas padome (īpaši 3.3.1., 
5.6.2. un 4.2.2.) – informēs VARAM Reģionālās 
politikas departamenta direktors Raivis Brem-
šmits.

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 
Lauku attīstības atbalsta departamenta direkto-
re Liene Jansone.

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

7. Finansējuma pieejamība oglekli mazsaturošai 
un klimatnoturīgai pašvaldību attīstībai – infor-
mēs VARAM Klimata pārmaiņu departamenta 
Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs 
Raimonds Kašs.

8. Dažādi.

Sēdi varēs vērot tiešraidē LPS vietnes www.lps.lv sa-
daļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par ģenerālvienošanos 
būvniecībā

7. jūnijā plkst. 10 LPS ēkā (Mazajā Pils ielā 1, 4. stā-
va zālē) notiks videokonference par ģenerālvieno-
šanos būvniecībā saistībā ar minimālo algu.

Ģenerālvienošanās par minimālo algu ir kopš Latvi-
jas neatkarības atjaunošanas nozīmīgākā reforma 
būvniecības nozarē ar mērķi stiprināt Latvijas būv-
uzņēmēju konkurētspēju, mazināt ēnu ekonomiku 
un aizsargāt būvniecībā nodarbināto tiesības. Ar to 
plānots visā būvniecības nozarē noteikt minimālo 
bruto algu 780 eiro apmērā.

Ģenerālvienošanās parakstīšana tika uzsākta 
10. maijā, un to jau atbalstījuši 154 būvniecības uz-
ņēmumi, kuru kopējais apgrozījums veido 556 miljo-
nus eiro jeb 78% no ģenerālvienošanās noslēgšanai 
nepieciešamā apgrozījuma apjoma. Lai ģenerālvie-
nošanās stātos spēkā, tā jāatbalsta uzņēmumiem, 
kuru kopējais apgrozījums veido vismaz pusi no vi-
sas nozares apgrozījuma jeb 713 miljonus eiro.

Uzņēmumi, kas atbalstīs ģenerālvienošanos, tās 
noslēgšanas gadījumā saņems 50% atlaidi no ik-
gadējās būvkomersantu reģistrācijas nodevas, kā 
arī iegūs 0,25 papildpunktus būvkomersantu kla-
sifikācijā, kas dos izdevīgāku pozīciju iepirkumos. 
Jau drīzumā Saeimā tiks lemts par iespēju vieno-
ties par mazāku piemaksu par virsstundu darbu. 
Likumprojektā paredzēta iespēja virsstundu likmi 
samazināt līdz 50%, ja ar nozares koplīgumu tiek 
būtiski celta minimālā alga attiecībā pret valstī no-
teikto. Būvniecības ģenerālvienošanos virzījusi Lat-
vijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar noza-
res arodbiedrībām un darba devēju organizācijām. 
Videokonferencē piedalīsies Latvijas Būvuzņēmēju 
partnerības vadītāja Baiba Fromane un SIA “Aizpu-
tes ceļinieks” Valdes priekšsēdētāja Ruta Kande.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS interne-
ta vietnē šeit. Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jau-
tājumus, sūtot tos uz epasta adresi tiesraide@lps.lv.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta 
pārdomātu izglītības satura reformu

Šobrīd valstī, šķiet, aktuālākais jautājums ir “Grozī-
jumi Vispārējās izglītības likumā”, kas raisījis plašu 
sabiedrības diskusiju, arī neskaidrības.

Latvijas Pašvaldību savienība gan Saeimas atbildī-
gajā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, gan 
Izglītības un zinātnes ministrijas un citās sarunās 
vienmēr ir paudusi skaidru nostāju, ka atbalsta iz-
glītības satura reformu un arī saskata būtiskus ar-
gumentus tās nepieciešamībai. Tieši vieda un pār-
domāta izglītība nākamajās desmitgadēs noteiks 
Latvijas valsts izredzes attīstīties un latviešu tautas 
izredzes saglabāties. Tomēr ikvienā diskusijā LPS 
arī uzsvērusi, ka atbalsta pārdomātu un aprobētu 
izglītības sistēmu, un norādījusi uz vairākiem pro
blēmjautājumiem, kas izkristalizējušies, apkopojot 
pašvaldību, skolu un pedagogu viedokli. “Mērķis – 
prasmēs balstīta izglītība – ir pareizs. Latvijai ko-
pumā un katrai pilsētai un novadam atsevišķi ir 
vajadzīgi gudri un prasmīgi uzņēmēji, kā arī gudrs 
un prasmīgs darbaspēks. Tāpēc izglītības reformas 
ietekme nākotnē uz visu valsti, tajā skaitā pilsētām 
un novadiem un to attīstību, ir izšķirošs jautājums,” 
uzskata LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

30. maijā Saeimas komisijas sēdē LPS padomniece 
Ināra Dundure pauda gandarījumu, ka daudzi LPS 
norādītie riski jau ņemti vērā, tāpēc labi iesāktais 
darbs noteikti jāturpina. Tāpat padomniece uzsvē-
ra, ka ikviena jauna reforma jāaprobē reālajā vidē, 
tikai tad var izdarīt argumentētus secinājumus, vai 
reforma sasniegs definētos mērķus un rezultātus. 
Šobrīd tāda iespēja ir, jo uz prasmēm balstīta izglītī-
ba kā pilotprojekts tiek īstenota 100 Latvijas skolās. 
Pagaidām gan nav neviena šā pilotprojekta rezultā-
tu apkopojuma, tāpēc LPS vairākkārt uzsvērusi, ka 
šāda rezultātu analīze būtu vajadzīga pēc iespējas 
drīzāk. Tas ir vienīgais uz faktiem balstītais veids, kā 
pārliecināties, ka izbēgsim no nekvalitatīvas refor-

mas īstenošanas. “Pasaules valstu pieredze liecina, 
ka reformas reti izdodas tā, kā sākotnēji definēts 
mērķos. Ja reformas plānu sastāda centrālās varas 
institūcijas, ieviešanu uzsāk visā valstī vienlaicīgi 
bez iepriekšējas pārbaudes praksē, dara to neelas-
tīgi un neveic savlaicīgas korekcijas, tad rezultāts 
lielākoties ir negatīvs,” uzskata LPS vecākais pa-
domnieks Māris Pūķis.

Latvijas Pašvaldību savienība aicina izglītības refor-
mas turpinājumā izvērtēt minētos riskus, lai mūsu 
valsts izglītības sistēma būtu nevis tāda pati, bet la-
bāka nekā citur Eiropā.

LPS pauž bažas, ka satura reforma pazeminās ma-
temātikas un eksakto zināšanu apjomu, kas savu-
kārt potenciāli var samazināt Latvijas izredzes uz 
inovatīvu un zinātņietilpīgu ekonomiku.

Tāpat satura reforma neparedz konkurētspēju kā 
vērtību. Tas potenciāli var kavēt mūsu valsts taut-
saimniecības konkurētspēju nākotnē.

Svarīgi, lai, iestājoties augstskolā, prasmes un zi-
nāšanas būtu noteicošais faktors. Pašreizējais pie-
dāvājums iestājpārbaudījumus neparedz, līdz ar to 
skolēniem nebūs motivācijas konkurēt savā starpā.

Sasteigta reforma draud ar jaunu depopulācijas vil-
ni, kas var negatīvi ietekmēt apdzīvotību un latvie-
šu tautas kā nācijas nākotni.

Šobrīd arī trūkst sabiedrības un pedagogu atbal-
sta un uzticības šai izglītības satura reformai, jo 
tās priekšlikumi neizriet no reālajām Latvijas pro
blēmām, uz mūsu situāciju tiek pārnesta arī tāda 
pieredze, kas nav devusi pozitīvus rezultātus citās 
valstīs.

LPS aicina turpināt iesākto darbu un atzinīgi novēr-
tē paveikto, tāpat aicina veikt reformu secīgi, pa-
kāpeniski un balstoties uz faktiem, nevis emocijām 
un pieņēmumiem.

LPS VIEDOKLIS
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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.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” SAM 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkal
izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. 
pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība” Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2. kārtas projekts 
“Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes 
uzlabošana”, 1. pielikums.

Par noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabine-
ta 2015. gada 24. februāra noteikumos nr. 108 “Kārtī-
ba, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struk-
tūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido 
un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības infor-
mācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””, 2. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par remig-
rācijas reģionālās attīstības atbalsta pasākumu”, 
3. pielikums.

Par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos nr. 490 

“Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteiku-
mi””, 4. pielikums.

Par konceptuālā ziņojuma “Par efektīvāko institu-
cionālās pārvaldības modeli vārda, uzvārda un tau-
tības ieraksta maiņas un civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas jomā” saskaņošanu, 5. pielikums.

Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus 
valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos 
maksājumus un novirza tos saistību segšanai”, 
6. pielikums.

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” SAM 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu at-
kalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. 
pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu op-
timizēšana un attīstība” Valsts ieņēmumu dienesta 
2. kārtas projektu “Nodokļu informācijas pakalpo-
jumu modernizācija (maksājumu uzskaites un uz-
krājuma princips)”, 7. pielikums.

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

31. maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:
VSS526 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201–15 
“Būvju ugunsdrošība”””

VSS523 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457971
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_20_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_20_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_20_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_20_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_20_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_20_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_20_p7.pdf
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īpašumu Daugavpils novadā un Valkas novada Val-
kas pilsētā nodošanu Zemkopības ministrijas valdī-
jumā”

VSS524 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mo īpašumu pārdošanu”

VSS531 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpa-
šuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas ze-
mes nodalījuma joslai”

VSS532 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pie-
eju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas 
noteikumi””

VSS533 – Noteikumu projekts “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu 
vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Di-
gitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” īste-
nošanas noteikumi”

VSS534 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 
91 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu so-
ciālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Soci-
ālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” īste-
nošanas noteikumi””

VSS535 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 504 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt ga-
dos vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 
nodarbinātību” īstenošanas noteikumi””

VSS550 – Noteikumu projekts “Audžuģimenes no-
teikumi”

VSS551 – Noteikumu projekts “Ārpusģimenes ap-
rūpes atbalsta centra noteikumi”

VSS537 – Rīkojuma projekts “Par Ķekavas nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma “Zālītes iela 
P”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 
pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS539 – Rīkojuma projekts “Par Ogres novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “P 8”, Suntažu pa-
gastā, Ogres novadā, pārņemšanu valsts īpašumā”

VSS543 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Priekuļu novada lauku apvidū”

VSS544 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Madonas novada lauku apvidū”

VSS545 – Noteikumu projekts “Maksātnespējas 
kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu 
noteikumi”

VSS546 – Noteikumu projekts “Dokumentu izstrā-
dāšanas un noformēšanas kārtība”

VSS548 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 
“Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi””

Smiltenes novadam balva par labāko 
valsts un pašvaldību pakalpojumu centru 
reģionālā mērogā

30. maijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Kaspars Gerhards pasniedza ministrijas no-
vērtējuma balvu un zelta diplomu Smiltenes novada 
pašvaldībai un Smiltenes valsts un pašvaldības vie-
notajam klientu apkalpošanas centram (VPVKAC). 
Apbalvojumu “Labākais vienotais klientu apkalpo-

šanas centrs reģionālās nozīmes valsts un pašval-
dību vienoto klientu apkalpošanas centru grupā” 
saņēma Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis un VPVKAC vadītāja Jūlija Egle.

Svinīgajā balvas un diploma pasniegšanā Smiltenes 
novada domē ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra, 
ka reģionālie klientu apkalpošanas centri nodrošina 
būtisku valsts un pašvaldību funkciju – informācijas 
un pakalpojumu sniegšanu gan iedzīvotājiem, gan 

APSVEICAM!

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457971
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457971
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457971
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40457972
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458020
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458020
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458020
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458037
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458038
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458045
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458110
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458111
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458111
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458050
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458057
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458058
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458059
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458059
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458059
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458060
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458060
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458062
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458062
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arī uzņēmējiem: “Valsts un pašvaldības iestādēm 
ir jābūt viegli pieejamām un sasniedzamām ikvie-
nam. Iedzīvotāji un uzņēmēji, izmantojot klientu 
centru sniegtās iespējas – “vienas pieturas aģentū-
ru” –, var taupīt laiku un resursus, visu nepiecieša-
mo saņemot vienuviet. Ir redzams, ka iedzīvotāji šo 
iespēju aktīvi izmanto: šāgada maijā klientu cen-
tros tika apkalpoti vairāk nekā 150 tūkstoši cilvēku. 
Lai novērtētu un izceltu to, cik sabiedrībai svarīgu 
darbu veic klientu centri, šogad pirmo reizi mēs pa-
sniedzam Izcilības balvu labākajiem.”

Ministrs norādīja arī uz Smiltenes novada pozitīva-
jiem sasniegumiem: “Smiltenes pašvaldības loma 
Latvijas reģionu attīstībā ir ievērojama: redzams, 
ka Smiltene kļūst par nopietnu attīstības centru, 
veidojot attīstības trīsstūri kopā ar Valmieru un Cē-
sīm. Esmu gandarīts, ka Smiltenes novads aktīvi iz-
manto Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas, 
īstenojot jau vairāk nekā 50 sabiedrībai nozīmīgus 

projektus. Tiek veikta ceļu infrastruktūras pilnvei-
došana, arī lauku ceļu atjaunošana, uzņēmējdar-
bības veicināšana, kā arī citi pilsētvides sakārtoša-
nas un pašvaldības iedzīvotāju labklājību veicino-
ši pasākumi. Tas uzskatāmi parāda, ka kopīgiem 
spēkiem, sadarbojoties valstij un pašvaldībām, ir 
iespējams veidot Latvijas reģionus ar gaišu nākot-
ni, kur ikviens iedzīvotājs saņem iespējami labākos 
pakalpojumus un atbalstu kā no valsts, tā arī no sa-
vas pašvaldības.”

Smiltenes novada pašvaldības vadītājs Gints Kukai-
nis: “Augstu novērtēju sadarbību ar vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministru un ministrijas 
speciālistiem. Pateicoties šai pozitīvajai sadarbībai, 
mēs esam spējuši nodrošināt pašvaldības attīstību 
un sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanu, iz-
mantojot dažādus pieejamos atbalsta fondus. Arī 
turpmāk mēs aktīvi sadarbosimies ar ministriju, lai 
turpinātu jau uzsāktos darbus, kā arī veidotu jau-
nus projektus mūsu iedzīvotāju labklājības veicinā-
šanai un reģiona izaugsmei!”

Smiltenes novada VPVKAC sniegta lielākā daļa no 
visos reģionālās nozīmes VPVKAC sniegtajiem pa-
kalpojumiem. Tā stiprā puse ir VSAA pakalpojumu 
sniegšana daudzveidīgos kanālos – digitāli, telefo-
niski, klātienē. Lielākā daļa (71%) Smiltenes novada 
VPVKAC sniegto pakalpojumu ir Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras pabalstu pieteikumi, 13% 
pakalpojumu bijuši valsts iestāžu konsultācijas, 
16% no visām konsultācijām ir konsultācijas par 
Latvija.lv pieejamajiem epakalpojumiem.

Sagatavojusi Santa Vaļuma,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 

padomniece

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Valsts un pašvaldību iestādēm jālieto  
e-adrese

Kopš 1. jūnija saskaņā ar Oficiālo elektroniskās ad-
reses likumu visām valsts un pašvaldības iestādēm 
obligāti jāsāk lietot elektronisko adresi jeb eadre-
si, kas elektroniskā vidē nodrošinās drošu un ērtu 
oficiālo saziņu starp valsts un pašvaldības iestādēm 
un privātpersonām vienā sistēmā.

Lai atvieglotu eadreses izmantošanu, Ventspils 
Digitālais centrs sadarbībā ar VARAM izstrādājis 
valsts līmeņa risinājumu eadreses izmantošanai – 
www.parvaldiba.lv.

Tīmekļa platforma www.parvaldiba.lv ir lielisks 
bezmaksas risinājums valsts un pašvaldību iestā-
dēm, kurām nav pašām savu sistēmu eadreses 
izmantošanai un kuras nevēlas veidot jaunas IT 

http://www.parvaldiba.lv
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sistēmas darbam ar elektronisko adresi. Iestādes, 
kas vēl nav reģistrējušās sistēmas izmantošanai 
vietnē www.parvaldiba.lv, to var izdarīt, aizpildot 
pieteikšanās anketu, ko var atrast www.parvaldiba.
lv.

Arī iedzīvotāji var izmantot eadresi, bet atšķirībā 
no valsts un pašvaldību iestādēm, kam tā ir obligā-
ta, iedzīvotāji to varēs izmantot brīvprātīgi.

Papildu informācija par elektronisko adresi pieeja-
ma šeit.Foto: Ventspils Digitālais centrs

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 LIFE Vides, gan Kli-
mata apakšprogrammu. Atbalsta intensitāte no 
LIFE programmas paredzēta līdz 75% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām.

Lai vienkāršotu pieteikšanos, LIFE Vides apakšpro
grammā šogad ieviesta divpakāpju pieteikšanās 
sistēma: līdz jūnija vidum iesniedzama 10 lapas 
gara projekta koncepcija, kurā aprakstīta vides 
problēma, projekta mērķi, būtiskākās aktivitātes 
un rezultāti, un labāko koncepciju autori tiks aici-
nāti līdz 2019. gada janvāra beigām iesniegt pilno 
projekta pieteikumu.

LIFE Klimata apakšprogrammā tiek saglabāta ie-
priekšējos gados praktizētā pieteikšanās ar pilnu 
projekta iesniegumu.

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

Projektu un koncepciju pieteikšanas termiņi EK:

Prioritārā joma Koncepciju 
iesniegšanas 
termiņš

Pilnā pieteiku
ma iesniegša
nas termiņš

Klimats Koncepcija 
nav jāsniedz

12. septembris

Vide un resurs-
efektivitāte

12. jūnijs Janvāris, 2019

Daba un bioloģis-
kā daudzveidība

14. jūnijs Janvāris, 2019

Vides pārvaldība 
un informācija

14. jūnijs Janvāris, 2019

Papildus LIFE uzsaukumam izsludināta pieteikša
nās arī nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE 
projektiem. Nacionālā finansējuma konkurss ir 
būtisks instruments Latvijas iesniedzējiem, ļaujot 
samazināt pašu ieguldījumu projektos un sniedzot 
iespēju īstenot LIFE projektus plašākam iesniedzēju 
lokam, jo papildus LIFE EK finansējumam iespējams 
iegūt valsts atbalstu līdz 30% no projekta izmaksām.

LIFE projektu nacionālajam finansējumam var pie-
teikties Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā per-
sona 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.

http://www.parvaldiba.lv
http://www.parvaldiba.lv
http://ejuz.lv/eadrese un https:/viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/e-adrese
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
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Pašvaldības aicinātas apmeklēt URBACT 
City Festival

URBACT City Festival notiks 13. un 14. septembrī 
Lisabonā. Dalība pasākumā ir bez maksas. Vietu 
skaits ierobežots – aicinām reģistrēties nekavējo-
ties! Sīkāka informācija par reģistrāciju un pasāku-
mu ŠEIT.

URBACT City Festival ir viens no lielākajiem Eiro-
pas pilsētattīstības speciālistu forumiem ar fokusu 

uz pieredzes apmaiņu un mācīšanos no kolēģiem. 
Dalībniekiem būs iespēja mācīties no vairāk nekā 
200 pilsētām, kuru inovatīvie risinājumi ir izstrādāti 
un pārbaudīti URBACT projektos. Šogad pasākumā 
atzīmēs arī URBACT programmas 15 gadu jubileju.

Tāpat kā iepriekšējos gados, festivāls būs sasaistīts 
ar uzņemošo pilsētu – šoreiz Lisabonu. Pasākuma 
galvenā norises vieta būs Páteo da Galé, bet pro
grammā tiks iekļautas mācību vizītes dažādās Lisabo-
nas vietās, kas dalībniekiem ļaus labāk izprast šo pil-
sētu un izpētīt dažādus nesenās attīstības aspektus.

Dalība semināros, pastaigas nodarbībās (walk-
shops), diskusijās, ideju biržās un neoficiālās tīk-
lošanās ļaus iepazīties ar svarīgākajām pārmaiņu 
tendencēm pilsētu attīstībā Eiropā, lai iedvesmotu 
pārmaiņas arī savā pilsētā.

Iepazīstieties ar festivāla vietni: 2018cityfestival.
urbact.eu!

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 noteikumu 
11. punktu persona, kura līdz 2013. gada 1. ok
tobrim sākusi pamatizglītības vai vispārīgās vidējās 
izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tiesības re-

ģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pil-
nas pamatizglītības, vispārīgās vidējās izglītības vai 
profesionālās vidējās izglītības programmas apgū-
šanas 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 pilsonī-
bu;

– 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 attiecīgo mācību 

http://urbact.eu/re%C4%A3istr%C4%93jieties-dal%C4%ABbai-urbact-city-festival-lisabon%C4%81-jau-tagad
http://2018cityfestival.urbact.eu/
http://2018cityfestival.urbact.eu/
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kursu latviešu valodā (ja sekmju izrakstā nav no-
rādes par mācību valodu).

Dokumentus Latvijas pilsonības reģistrēšanai perso-
na var iesniegt jebkurā pārvaldes teritoriālajā noda-
ļā vai nosūtīt pa pastu PMLP (Čiekurkalna 1. līnijā 1, 
k3, Rīgā, LV1026). Nosūtot dokumentus pa pastu, 
iesniegumam jāpievieno notariāli apliecinātas kopi-
jas, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Iesnieguma veidlapa Latvijas pilsonības reģistrēša-
nai pieejama klātienē jebkurā pārvaldes teritoriāla-
jā nodaļā vai interneta vietnē šeit.

Papildinformāciju par Latvijas pilsonības iegūša-
nu var iegūt, zvanot pa tālruņiem 67219264 un 
67219010 vai rakstot uz epasta adresi pskn@
pmlp.gov.lv, vai arī sazinoties ar tuvāko pārvaldes 
teritoriālo nodaļu.

Pašvaldības var izvēlēties sociālā darba 
apmācību pakalpojumu sniedzējus

Labklājības ministrija 
(LM) ar Eiropas Savie-
nības struktūrfondu at-
balstu arī 2018. gadā 
piedāvā pašvaldībām 
apmācības sociālā darba 
speciālistiem.

Šogad projektā var saņemt apmācības par soci-
ālo darbu ar bērnu ārpusģimenes aprūpes sistē-
mā, sociālo darbu ar bērna bioloģisko ģimeni pēc 
bērna izņemšanas no tās, sociālo darbu ar ģime-
nēm, kas vērsts uz klientu prasmēm, zināšanām 
un iemaņām, audzinot bērnus. Iespējamas arī ap-
mācības par psihosociālo konsultēšanu sociālajā 

darbā, grupu organizēšanu un vadīšanu, klientu 
funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes noteik-
šanu, vides un vajadzību novērtējumu, klientu va-
jadzību pēc sociālās rehabilitācijas izvērtēšanu un 
sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, īstenošanu, 
dokumentēšanu un novērtēšanu. Tāpat pieejamas 
konsultācijas par darbu ar manipulatīviem, agresī-
viem klientiem, konfliktu risināšanu un veselīgas 
komunikācijas instrumentiem, darbu ar personām, 
kurām ir dažādi garīgi traucējumi, darbu ar per-
sonām krīzē un spēka perspektīvu sociālā darba  
praksē.

Saraksts ar pakalpojumu sniedzējiem, kuriem pie-
šķirtas tiesības apmācīt pašvaldību sociālo dienes-
tu un to izveidotu sociālo pakalpojumu sniedzēju 
sociālā darba speciālistus, ir pieejams LM tīmekļa 
vietnē šeit.

Apmācības par veselīgu uzturu izglītības 
un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumu 
pavāriem, pārtikas tehnologiem un citiem 
speciālistiem

1. jūnijā Ogres tehnikuma programmu īstenošanas 
vietā “Vecbebri” uzsāktas Veselības ministrijas rī-

kotās apmācības par veselīgu uzturu izglītības un 
sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumu pavāriem, 
pārtikas tehnologiem un citiem speciālistiem.

Līdz 2019. gada 31. augustam tiks organizētas 18 
apmācības visos Latvijas reģionos. Vienas apmā-
cības ilgums būs astoņas akadēmiskās stundas, 
kuru laikā teorijā un praksē apmācību dalībniekiem 
sniegs informāciju par veselīgu uzturu, ne tikai uz-
sverot veselīga un pilnvērtīga uztura pagatavoša-
nas pamatprincipus, bet arī skaidrojot, kā aprēķi-
nāt ēdienu uzturvērtību un izmaksas, kā pagatavot 
pilnvērtīgu un veselīgu uzturu samērā lēti, kā arī 
informēs par neveselīga uztura ietekmi uz veselī-
bu un neinfekciju slimību riska faktoriem. Apmā-
cību nobeigumā dalībniekiem būs iespēja pašiem, 

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.lm.gov.lv/text/3726
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izmantojot jaunas receptes, pagatavot dažādus 
ēdienus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām 
normām.

Apmācības vadīs uztura speciāliste un pavāre ar 
lielu pieredzi izglītības iestāžu ēdienkaršu veidoša-
nā. Pēc apmācībām katrs dalībnieks saņems aplie-
cinājumu un īpaši izveidotu informatīvo materiālu 
par apmācību tematiku.

Vairāk informācijas par apmācībām var iegūt, sazi-
noties ar apmācību īstenotāja SIA “Prakse.lv” pār-
stāvi Rihardu Krūmiņu (rihards.krumins@prakse.
lv; 28833806).

Aicinām sekot līdzi informācijai par apmācībām Ve-
selības ministrijas platformā www.ESparveselibu.
lv, kur būs pieejami arī apmācību materiāli un vi-
deomateriāli.

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 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 
un veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tū-
risma 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 pretendentus var 
pieteikt līdz 30. jūnijam.

Saulgriežos Latvijas iedzīvotāji apies 
apkārt Latvijai un pulcēsies pie 
ugunskuriem pierobežā

Par godu Latvijas simtgadei fonds “1836” izveido-
jis tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas stiepjas 
aptuveni 1836 kilometru garumā, aptverot visu 

Latvijas teritoriju pa sauszemes robežu. Šis marš-
ruts tiek dāvāts Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts 
simtgadē.

Jubilejas gada Saulgriežos 21. jūnijā katrs Latvijas 
iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā “Izgaismo 
Latviju!” – noiet vienu no šā ceļa 1836 kilomet-
riem un pulcēties pie pierobežas pašvaldību orga-
nizētajiem ugunskuriem. Tur dziedās spēka dzies-
mas Latvijai, un pulksten 22 visā Latvijā vienlaikus 
tiks dziedāta Latvijas valsts himna. Latvija tādējā-
di kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji 

http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/latvian_heritage
http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate
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valsts simtgadei par godu apgājuši ap savu valsti un 
izgaismojuši tās robežu ar ugunskuriem.

Akcijas “Izgaismo Latviju!” īstenošanai tiks apzināti 
1836 brīvprātīgie: katrs būs atbildīgs par vienu ki-
lometru Latvijas pierobežā un saulgriežu vakarā to 
noies, taču šajā skaistajā un simboliskajā akcijā var 
iesaistīties ikviens, izvēloties jebkuru vietu Latvijas 
pierobežā.

“Izgaismo Latviju!” ir viens no oficiālajiem Latvijas 
simtgadei veltītajiem pasākumiem, un to organizē 
fonds “1836” un Imanta Ziedoņa muzejs. Pēdējo 
divu gadu laikā izveidota 1836 km garā ceļa infra-
struktūra, apzinātas atpūtas vietas un naktsmītnes 
gājējiem vai braucējiem, kuri nākotnē vēlēsies mē-
rot kādu šā ceļa daļu. 1836 km garā ceļa izzināšanai 
un izveidei notikuši 36 ekspedīciju gājieni pierobe-
žā, kuros piedalījušies ne tikai organizatori, bet arī 
tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Šogad notiks vēl as-
toņi gājieni, un tajos paspēt piedalīties var ikviens.

“1836” ceļa izveidē un akcijā “Izgaismo Latviju!” 
aktīvi līdzdarbojas arī fonda “Viegli” mūziķi. Katra 

gājiena izskaņā kultūras namos un skolās Latvijas 
pierobežā notikuši nelieli koncerti ar fonda “Viegli” 
mūziķu un citu mākslinieku piedalīšanos.

Vienlaikus top vēl viena dāvana Latvijai – filma, ko 
ar bankas “BlueOrange” atbalstu veido RISEBA stu-
denti. Tā būs dokumentālā filma par līdz šim noti-
kušajiem fonda “1836” organizētajiem gājieniem, 
vēl plānotajiem un 21. jūnija “Izgaismo Latviju!” 
akciju. “BlueOrange” dāvana Latvijai tiks nodota 
novembrī.

Akcijas “Izgaismo Latviju!” norise:

līdz plkst. 18:20 – akcijas dalībnieku pulcēšanās 
pašu izvēlētajā vietā uz “1836” ceļa;

18:36 – sāksies gājiens apkārt Latvijai;

20:00–20:30 – pulcēšanās pie pašvaldību ugunsku-
riem;

21:00–21:30 – ugunskuru iedegšana;

21:30 – spēka dziesmas Latvijai;

22:00 – valsts himnas dziedāšana.

Prāta spēļu Simtgades kauss

Projekts “Prāta spēles Simtgades kauss” darbojas 
jau kopš aprīļa. Prāta spēles ir izklaidējoša erudī-
cijas komandu spēle, kas norisinās visā Latvijā, ai-
cinot ikvienu iesaistīties šajā aizraujošajā spēlē un 
asināt prātu, paplašināt redzesloku un izaicināt sa-
vus 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 Latvi-
jas. Sasauc komandu no 4–6 cilvēkiem! Skaties tu-
vāko pilsētu, kur notiek spēles! Reģistrējies: http://
lv100.prataspeles.lv/!

https://www.facebook.com/prataspeles/?fref=mentions
http://lv100.prataspeles.lv/
http://lv100.prataspeles.lv/
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Pirmā Zolītes olimpiāde Valkā

Par godu Latvijas simtga-
dei 14. un 15. jūlijā Val-
kā tiek organizēta pirmā 
Zolītes olimpiāde. Šī būs 
unikāla iespēja kopā sa-
censties visas pasaules 
labākajiem 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 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 pasākumam, 
organizatori lūdz līdz 14. jūnijam paziņot par savu 
līdzdalību uz epasta adresi sports@valka.lv.

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

Ventspils Augstskolas dubultā 
diploma maģistra studiju programmas 
informatīvais pasākums

Ventspils Augstskola aicina ikvienu interesentu 
5. jūnijā plkst. 16 apmeklēt informatīvo pasākumu, 
kurā būs iespējams uzzināt par Ventspils Augstsko-
las un Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes (Aus-
trija) dubultā diploma maģistra studiju program-
mu “Starptautiskais bizness un eksporta menedž-
ments”.

Pasākumā būs iespējams ne tikai uzzināt par pašu 
studiju programmu no Ventspils Augstskolas rekto-
ra Kārļa Krēsliņa un programmas studenta, bet arī 
apmeklēt bezmaksas semināru “Kā sevi pasniegt 
sociālajos portālos”, ko vadīs Juris Ulmanis, viens 
no dubultā diploma maģistra studiju programmas 
pasniedzējiem.

Uz pasākumu aicināti visi interesenti! Lūgums elek-
troniski aizpildīt pieteikuma anketu šeit.

Aicina iepazīt Liepāju pastaigu ekskursijā 
“Tiksimies Rožu laukumā!”

No 1. jūnija līdz pat 31. augustam ik dienas liepāj-
niekiem un pilsētas viesiem ir dota iespēja kopā ar 
zinošu gidu doties divu stundu garā pastaigā, lai ie-
pazītu Vecliepāju.

Ekskursijas laikā varēs apskatīt koncertzāli “Lielais 
dzintars”, tās moderno veidolu un elpu aizraujo-
šo interjeru, iepazīt pilsētas arhitektūras burvību, 
baudīt romantisko ieliņu sajūtas un uzzināt ar tām 
saistītos vēsturiskos un mītiskos nostāstus. Pastai-
gas noslēgumā ekskursijas dalībniekus gaidīs pār-
steigums no Liepājas tūrisma uzņēmējiem.

mailto:sports@valka.lv
http://www.valka.lv
https://goo.gl/forms/VfHUeXxiAQSLqUzL2
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Pastaiga “Tiksimies Rožu laukumā!” sāksies katru 
dienu plkst. 14 Rožu laukumā, kur gaidīs gids ar 
tradicionālo pazīšanās zīmi – Liepājas karodziņu – 
rokās.

Ieplāno savu atvaļinājumu Liepājā! Nesteidzīga at-
pūta baltajā smilšu pludmalē, aizraujošas aktīvās 
atpūtas iespējas, gardas maltītes un daudzveidīgs 
kultūras aktivitāšu klāsts ļaus brīvdienas Liepājā 
izbaudīt pilnvērtīgi. Lai saplānotu laiku Liepājā 
atbilstoši savām vēlmēm, ieskaties: www.liepaja.
travel!

Valkas un Valgas festivāls

Šonedēļ notiks dvīņu pilsētu “Valkas–Valgas festi-
vāls”. Programma ir gana iespaidīga, to var aplū-

kot šajā saitē. Jaunākā informācija arī vietnē www.
valka.lv un sociālajās vietnēs Facebook, Twitter un 
Draugiem – Valkas novads.

file:///C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\www.liepaja.travel
file:///C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\www.liepaja.travel
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/dvinu-pilsetu-valkas-valgas-festivala-programma-2018-gada-6-11-junijs-2
http://www.valka.lv
http://www.valka.lv
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Ikšķiles novada svētki 2018

No 8. līdz 10. jūnijam notiks Ikšķiles novada svēt-
ki 2018 “LABS paSĀKUMS Latvijas simtgadē” ar 
daudzveidīgu pasākumu programmu dažādām 
gaumēm un dažādiem vecumiem.

Svētkus atklās 8. jūnija vakarā Ikšķiles ev. luteriskajā 
Sv. Meinarda baznīcā ar ekumenisko dievkalpoju-
mu un koncertu “Mirdzošā tīklā”. Savukārt Ikšķiles 
estrādi pieskandinās koncerts “Atziedi, dvēsele!”.

9. jūnijā jau no agra rīta līdz vēlam vakaram tiks 
piedāvāta atraktīva programma. Visi laipni aicināti 

apmeklēt gadatirgu, relaksējošo Miera ostu, kon-
certu “Daudz laimes, Latvija!”, piedalīties miegami-
ču skrējienā, dažādās atrakcijās, kā arī svētku gā-
jienā “Es esmu Latvija” un līdz saullēktam lustēties 
koncertballē.

10. jūnijā notiks bērnu velosacensības, velofoto-
orientēšanās “Apceļo Daugavas lejteci!” Ikšķiles 
posms un tradicionālās būvniecības meistardarbnīca 
“Pašu spēkiem”. Svētku noslēgumā – Ikšķiles mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes 
atklāšana, pedagogu folkgrupas un novada pūtēju 
orķestra “Ikšķile” koncerts “Sveika, Ikšķiles vasara!”.
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Aktīvā tūrisma diena Rēzeknē

9. jūnijā Festivāla parkā (Rēzeknē, Pils ielā 17) rē-
zeknieši un pilsētas viesi varēs iepazīt aktīvā tūris-
ma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, piedalī-
ties bezmaksas laivošanā pa Rēzeknes upi un do-
ties veloekskursijā “Rēzeknes 7 pakalni”.

Festivāla parkā jau no plkst. 10 atpūtniekus gaidīs 
ielas florbola laukums, kartingi, zumbas un radošo 
pakalpojumu centra “Zeimuļs” jauniešu aktivitātes 
“Bumbas kā bungas” paraugdemonstrējumi, peint-

bola ekipējuma apskate, bērniem – sumo rings un 
velokarti. Savukārt tie, kas precīzi atbildēs uz čet-
riem āķīgiem jautājumiem, varēs izmēģināt veiksmi 
loterijā un laimēt dāvanu kartes un atlaižu kuponus 
aktīvajai atpūtai un izklaidei.

Drošsirdīgākie varēs izbaudīt laivošanas priekus (no 
Krasta ielas 47 (vecajām Lesčinska dzirnavām) līdz 
Festivāla parkam), bet riteņbraukšanas entuziasti 
aicināti doties veloekskursijā “Rēzeknes 7 pakalni”, 
kur septiņos pieturas punktos (pakalnos) ekskur-
santus sagaidīs zinoši un aizrautīgi stāstnieki, kuri 
iepazīstinās ar katra pakalna unikālo stāstu. Pēcāk 
ikviens aicināts pievienoties ballītei pie Kovša ezera 
kopā ar veikparka “GoWake” paraugdemonstrēju-
miem, SUP dēļa izmēģinājumiem, gardām uzko-
dām un lielisku mūziku.

Pieteikties laivošanai un velobraucienam var ar tieš-
saistes anketas palīdzību – ej.uz/pieteikums9jun.

Pasākums Facebook šeit.

“Motociklu vasara Balvos”

9. jūnijā jau 14. reizi Balvu pilsētā notiks “Moto-

ciklu vasara 2018”. Pulksten 17 paredzēts parādes 
brauciens, pēc tam ap plkst. 18 pasākums turpinā-
sies Dzirnavu ielā 1.

https://ej.uz/pieteikums9jun
http://www.facebook.com/events/1714349718652016/
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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

Kuldīgas novada Pelčos notiks Peoniju 
dārza svētki

5. Peoniju dārza svētki Kuldīgas novada Pelču pa-
gasta “Ziedoņos” notiks 9. un 10. jūnijā un turpinā-
sies arī nākamajā nedēļas nogalē – 16. un 17. jūni
jā. Svētku dienās dārzs būs atvērts apmeklētājiem 
no plkst. 10 līdz 18.

Dārza svētku apmeklētājiem būs iespēja aplūkot 
peoniju dārzu ar vairākiem simtiem šķirņu un iepa-
zīt peonijas dažādos veidos. Svētku rīkotāja peoniju 
kolekcionāre Dagnija Voika konsultēs par peoniju 
audzēšanu un interesentiem rādīs peoniju stādīša-
nas pamatelementus. Būs iespēja iegādāties peo-
niju stādus, darbosies vasaras kafejnīca, kur varēs 
nobaudīt peoniju dzērienu, “Ziedoņos” audzētas 
zemenes un citus gardumus. Ikvienam interesen-
tam būs iespēja pagatavot sejas skrubi ar vērtīgo 
peonijas sakni. Drukas darbnīca “DrukArt” piedāvās 
uz vietas izgatavot jauku piemiņu – kartīti ar peo-
nijām. Bērni varēs izgatavot savu peoniju radošajā 
darbnīcā. Par jauku muzikālo atmosfēru 10. jūni
jā plkst. 12 rūpēsies vijolnieks Edgars Ziņģis, bet 
16. jūnijā plkst. 13 muzicēs ģitārists Aivars Konutis.

Vairāk informācijas par peoniju dārzu “Ziedoņi”: 
www.ziedoni.lv; Facebook/Stādaudzētava “Ziedo-
ņi”; Agnese Lapsiņa (agnese.lapsina@gmail.com; 
26198759).

mailto:gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
http://www.ziedoni.lv/
https://www.facebook.com/St%C4%81daudz%C4%93tava-Ziedo%C5%86i-1420976481489584/
https://www.facebook.com/St%C4%81daudz%C4%93tava-Ziedo%C5%86i-1420976481489584/
mailto:agnese.lapsina@gmail.com



