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14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

Šogad aprit 77 gadi kopš viena no traģiskākajiem 
notikumiem Latvijas vēsturē: 1941. gada naktī 
no 13. uz 14. jūniju aptuveni 16 000 Latvijas ie-
dzīvotāju tika izsūtīti uz PSRS soda nometnēm un 

piespiedu nometināšanas vietām Sibīrijā, kur dau-
dzi gāja bojā bada, slimību un necilvēcīga darba  
dēļ.

Godinot komunistiskā genocīda upurus, 14. jūnijā 
daudzviet Latvijā piemiņas vietās guls ziedi un no-
tiks atceres pasākumi.
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LPS Valdes sēde

5. jūnijā notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
Valdes sēde, ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Ka-
minskis un viņa vietnieki – Jelgavas domes priekš-
sēdētājs Andris Rāviņš un Smiltenes novada paš-
valdības vadītājs Gints Kukainis.

LPS padomnieki Lāsma Ūbele, Aino Salmiņš un 
Ivita Peipiņa informēja par sarunu rezultātiem ar 
ministrijām, uzsverot būtiskākos jautājumus, kuros 
panākta vienošanās, kā arī tos, pie kuriem darbs 
tiks turpināts. Līdz šim sarunas notikušas ar Zem-
kopības ministriju (26. aprīlī), ar Labklājības minis-
triju (27. aprīlī), ar Satiksmes ministriju (14. maijā), 
ar Finanšu ministriju (28. maijā) un ar Ekonomikas 
ministriju (30. maijā). Plašāka informācija par saru-
nu gaitu pieejama LPS ziņu sadaļā.

Ar izglītības satura reformas aktualitātēm iepazīsti-
nāja LPS padomniece izglītības un kultūras jautāju-

mos Ināra Dundure. Viņa akcentēja publiski izska-
nējušo LPS viedokli, ka pašvaldības ir par izglītības 
satura reformu un daudzviet tā jau tiek īstenota, 
taču jāņem vērā arī paustie iebildumi. LPS viedokli 
izglītības reformas kontekstā skatiet šeit!

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Kristī-
ne Kinča Valdes locekļiem cēla priekšā informatī-
vo ziņojumu par oficiālās publikācijas un tiesiskās 
informācijas nodrošināšanas funkcijas izpildi, ko 
Valde nolēma nesaskaņot. Konceptuāli LPS atbal-
sta ziņojumā ietverto ideju, ka par valsts budžeta 
līdzekļiem visi pašvaldību saistošie noteikumi tiek 
publicēti vienuviet – oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” – un sistematizēti portālā www.likumi.
lv, bet vienlaikus izsaka vairākus iebildumus. LPS 
atzinumu lasiet 1. pielikumā.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Novadu apvienības Valdes un LPS 
uzņēmējdarbības tīkla apvienotā sēde

5. jūnijā notika Novadu apvienības Valdes un LPS 
uzņēmējdarbības tīkla apvienotā sēde, kur galve-
nais apspriežamais temats bija kooperatīvo sabied-
rību darbība un pieredze.

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Ko-
merctiesību nodaļas jurists Aivars Latkovskis in-
formēja par grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību 
likumā. Viņš uzsvēra būtiskākās izmaiņas likumā un 
norādīja uz kooperatīvo sabiedrību atšķirībām no 
citām juridiskajām formām.

Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamen-
ta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģis-
trācijas nodaļas vadītājas vietniece valsts notāre 
Elīna Laganovska sniedza vairākus ieteikumus sais-
tībā ar informācijas sniegšanu Uzņēmumu reģis-
trā. Viņa informēja, kādam ziņu apjomam ir jābūt 
kooperatīvo sabiedrību sapulces protokolā, kādas 
kļūdas mēdz pieļaut un kam pievērst uzmanību.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Bāka-
2” Valdes priekšsēdētājs Sergejs Sidorko iepazīsti-
nāja ar dzīvokļu kooperatīvās sabiedrības izveides 
priekšrocībām un kooperatīvās sabiedrības “Bāka-
2” paveikto daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā, kā 

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBĀ

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4144-latvijas-pasvaldibu-savieniba-atbalsta-pardomatu-izglitibas-satura-reformu
http://www.likumi.lv
http://www.likumi.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p1.pdf
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arī dalījās ar pieredzi darbā ar iedzīvotājiem un uz-
ticības veidošanu.

Prezentācijas meklējiet šeit; sēdes videoieraksts 

pieejams šeit.

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes 
sēde

Foto: Sandra Bērziņa

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) 
Valde savā sēdē 6. jūnijā apsprieda Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
sagatavotos un šobrīd saskaņošanā esošos grozīju-
mus Aizsargjoslu likumā.

Par likumprojektu ziņoja LPS padomniece vides aiz-
sardzības jautājumos Sandra Bērziņa, kura uzsvēra 
LPS atbalstītos grozījumus, piemēram, 36. panta 
trešās daļas 1. punktā. Tie paredz, ka krasta kāpu 
aizsargjoslā varēs atsavināt valsts zemi pašvaldībai 

likumā noteikto autonomo funkciju veikšanai, kā 
arī pašvaldībai būs tiesības atsavināt zemi valstij 
tās funkciju veikšanai, kas līdz šim nebija atļauts. 
Tāpat pozitīvi vērtējami grozījumi saistībā ar moto-
rizēto transportlīdzekļu pārvietošanos pa autoce-
ļiem un dabiskām brauktuvēm krasta kāpu aizsarg-
joslā. Valdes locekļi atbalstīja viedokli, ka ir jāatļauj 
pārvietoties pa dabiskajām brauktuvēm krasta 
kāpu aizsargjoslā, lai piebrauktu pie dzīvojamajām 
mājām, ja nepastāv citas piebraukšanas iespējas, 
kā arī lēma, ka apakšpunkts jāpapildina ar piebrau-
camo objektu sarakstu – nelieliem sezonāliem tū-
risma objektiem saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Tomēr par dažiem grozījumiem nepieciešama dis-
kusija. S. Bērziņa informēja, ka ir iesniegts jauns 
priekšlikums grozījumiem Aizsargjoslu likuma 
6. pantā saistībā ar krasta kāpu aizsargjoslas platu-
ma noteikšanu pilsētās un ciemos. Saskaņā ar spē-
kā esošo redakciju pilsētās un ciemos krasta kāpu 
aizsargjoslas platums ir vismaz 150 metru, tajā ob-
ligāti iekļaujami īpaši aizsargājamie biotopi. Grozī-
jumi paredz, ka aizsargjoslā būtu obligāti jāietver 
arī Eiropas Savienības nozīmes biotopi. Ņemot vērā 
to, ka ES nozīmes biotops ir arī mežainās piejūras 
kāpas, krasta kāpu aizsargjoslas platums atsevišķās 
vietās varētu sasniegt pat vairākus kilometrus. Val-
des locekļi ir pret šādiem grozījumiem Aizsargjos-
lu likumā, jo uzskata, ka piekrastei jādod attīstības 

Foto: Ilze Rukute

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/4131-novadu-apvienibas-valdes-un-lps-uznemejdarbibas-tikla-apvienota-sede-5-junijs-2018
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%2021/sēdes videoieraksts pieejams šeit: http:/www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/254-novadu-apvienibas-valdes-un-lps-uznemejdarbibas-tiklina-apvienota-sede
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iespēja un jāievēro tiesiskās paļāvības princips, do-
dot deleģējumu turpmākajā saskaņošanā aizstāvēt 
spēkā esošo likuma 6. panta redakciju.

Valde arī ierosināja iesniegt priekšlikumu saistībā 
ar būvniecību krasta kāpu aizsargjoslā, proti, šo-
brīd krasta kāpu aizsargjoslā ir atļauta ēku un būvju 
celtniecība vai paplašināšana, ja tas paredzēts vie-
tējās pašvaldības teritorijas plānojumā un notiek 
pilsētā. Valdes ieskatā šī norma būtu jāattiecina arī 
uz ciemiem, tādēļ tika dots deleģējums LPS izstrā-
dāt un iesniegt šādu priekšlikumu grozījumiem.

LPPA Valdes sēdē tika pārrunāta arī projekta “Pie-
krastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu rea-
lizēšana” īstenošanas gaita. LPS padomniece attīstī-

bas un plānošanas jautājumos Gunta Lukstiņa infor-
mēja par piekrastes jomas aktualitātēm – VARAM 
izstrādāto MK noteikumu projektu par publisko 
ūdeņu nomu un organizēto diskusiju par normatī-
vo regulējumu jūras piekrastes joslas izmantošanai, 
par LPS prasību kadastra objekta reģistrācijas no-
teikumos iekļaut uzdevumu piekrastes joslā noteikt 
augstāko bangu un no tās izrietošās īpašumu tiesību 
izmaiņas un par VARAM sagatavoto un Valsts kan-
celejā iesniegto informatīvo ziņojumu “Piekrastes 
telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.–2017. ga-
dam īstenošanas ex-post novērtējums”.

Gunta Lukstiņa,
LPS padomniece  

attīstības un plānošanas jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

Foto: Ilze Rukute

6. jūnijā LPS Reģionālās attīstības un sadarbības ko-
mitejas sēdē tika izskatīti trīs lieli temati: kohēzijas 
politika, reģionālā politika un lauksaimniecības po-
litika.

Par kohēzijas politikas (KP) fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda gaitu un aktualitātēm un par 
KP fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda 
regulējuma priekšlikumiem un ar to saistītiem izai-
cinājumiem informēja Finanšu ministrijas ES fondu 
stratēģijas departamenta direktora vietnieks Bo-
riss Kņigins.

Pēc publicētās EK indikatīvās informācijas par ko-
hēzijas politikas nacionālajiem piešķīrumiem un 

atbalsta intensitāti Latvijai tiek paredzēts finansē-
jums 4,262 mlrd. apmērā, kas ir par 13% mazāk 
nekā pašreizējā plānošanas periodā, un sadalē nav 
ņemts vērā depopulācijas kritērijs, kas Latvijai ir ļoti 
svarīgs. Mazāk attīstos reģionus, tajā skaitā Latviju, 
gaida būtisks samazinājums arī līdzfinansējuma lik-
mēm – 70% (iepriekšējo periodu 85% vietā). Mūsu 
valsts nevar atbalstīt 65% ERAF un Kohēzijas fonda 
ieguldījumu koncentrēšanu tikai divās prioritātēs 
(vieda Eiropa un zaļa un no oglekļa brīva Eiropa), 
kā arī pilsētvides un teritoriālās attīstības prioritā-
tē būtu jāpaplašina atbalstāmo darbību loks, ļaujot 
katrai dalībvalstij tās noteikt pašai (šī pozīcija tiks 
aizstāvēta Eiropas Komisijā (EK)). Komitejas dalīb-
nieki uzskata, ka valstij visdrīzākajā laikā paralēli 
saskaņošanas darbam EK jānosaka sava politika un 
kompensācijas mehānisms fondu apguvei gan tām 
teritorijām, kur notiek depopulācija, gan tām, ku-
rās ir straujš iedzīvotāju pieaugums, jāizvērtē eko-
nomiskās problēmas un jārada ātri reaģējošs me-
hānisms to novēršanai.

Sadaļā par reģionālo politiku VARAM Reģionālās 
politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits 
iepazīstināja ar pašreizējo situāciju ES fondu pro-
grammas specifisko atbalsta mērķu (SAM) apguvē, 
ko koordinē VARAM Reģionālās attīstības koordinā-
cijas padome (īpaši SAM 3.3.1., 5.6.2. un 4.2.2.), un 
reģionālo politiku pēc 2020. gada – tās izstrādi un 
ES fondu plānošanu.

Komitejas locekļi uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi VARAM 
pēc iespējas drīzāk uzsākt reģionālās politikas 
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pamatnostādņu izstrādi un tās noteikti saskaņot 
ar NAP, kā arī noteikt tajās atbalsta teritorijas un 
atbalsta mehānismus ES fondu ieviešanai un aktīvi 
šajā procesā iesaistīt arī pašvaldības.

Par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 
2020. gada un 2017.–2020. gada plānošanas peri-
oda ieguldījumiem pašvaldību projektos (ceļi, me-
liorācija un LEADER) informēja Zemkopības minis-
trijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku 
attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja Zane Līde.

Komiteja atbalsta multifondu pieejas ieviešanu, kā 
arī ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeju 
(LEADER) īstenot arī citu ES fondu pasākumus, vei-
dojot sinerģiju. Komiteja nolēma informēt Novadu 
apvienības Valdi par LAP pasākuma M07 “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-

dos” ieviešanas rezultātiem, jo 30 pašvaldības nav 
iesniegušas nevienu projektu, finansējums pasāku-
mā rezervēts par 62% no kopējā pieejamā līdzekļu 
apjoma un pilnībā realizēti ir tikai 10% projektu.

Vēl komitejas dalībnieki uzzināja par finansējuma 
pieejamību oglekli mazsaturošai un klimatnoturī-
gai pašvaldību attīstībai, par ko informēja VARAM 
Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu 
un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Raimonds Kašs.

LPS sarunas ar VARAM plānotas 19. jūnijā minis-
trijā.

Ar sēdē sniegtajām prezentācijām varat iepazīties 
šeit; videoieraksts pieejams šeit.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

LPS translētās videopārraides

Seminārs par Publisko iepirkumu likuma 
aktualitātēm

6. jūnijā LPS rīkoja semināru par Publisko iepirku-

mu likuma aktualitātēm. To vadīja LPS padomniece 
Daina Dzilna un Iepirkumu uzraudzības biroja vadī-
tāja Dace Gaile.

1. jūnijā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu 
likumā, tāpēc speciālistes vērsa uzmanību uz jau-
najiem izslēgšanas noteikumiem un to piemēro-
šanas kārtību, plānotajām izmaiņām attiecībā uz 
iepirkuma procedūras dokumentu, ziņojuma un 
iepirkuma līgumu un to grozījumu publicēšanu pir-
cēja profilā, privileģēto līgumu slēgšanas nosacīju-
miem, kā arī citām aktualitātēm.

D. Gailes prezentācija atrodama šeit, videoieraksts 
pieejams šeit.

Daina Dzilna,
LPS padomniece iepirkumu jautājumos

Videokonference par ģenerālvienošanos 
būvniecībā

7. jūnijā Pašvaldību savienībā notika videokonfe-
rence par ģenerālvienošanos būvniecībā saistībā 
ar minimālo algu, ko paredzēts noteikt 780 eiro 
apmērā. Videokonferencē piedalījās Latvijas Būv-
uzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane un 

http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/4132-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/257-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4150-seminars-par-publisko-iepirkumu-likuma-aktualitatem
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/256-seminars-par-publisko-iepirkumu-likuma-aktualitatem
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SIA “Aizputes ceļinieks” Valdes priekšsēdētāja Ruta 
Kande. Videoieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,
LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Video par Latvijas izpilddirektoriem

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 

(LPIA) svinīgajā sēdē 1. jūnijā Daugavpils novadā 
par godu asociācijas 21. gadadienai līdz ar patei-
cības vārdiem tagadējiem un bijušajiem LPIA bied-
riem un sadarbības partneriem notika arī svētku 
koncerts un videofilmas pirmatskaņojums. Tā ta-
pusi ar jauniešu organizācijas “Avantis” spēkiem 
radošās direktores Ilonas Bičevskas virsuzraudzībā 
un pašu izpilddirektoru aktīvu iesaisti tās tapšanā.

Video var noskatīties LPS vietnē www.lps.lv, sadaļā 
“Tiešraides, videoarhīvs”.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece

EIROPĀ UN PASAULĒ

ES fondu atbalsta intensitāte Latvijai 
nākamajā plānošanas periodā 
nesamazināsies

6.–7. jūnijā Sofijā (Bulgārijā) Eiropas Reģionu komi-
tejas (RK) Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas 
sēdē un konferencē “ES ilgtermiņa budžeta ietek-
me uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām pēc 
2020. gada” pašvaldību līderi aicināja nodrošināt 
pietiekamu finansējumu kohēzijas politikai nāka-
majā plānošanas periodā. Vietējo un reģionālo paš-
valdību pārstāvji arī uzstāja, ka atšķirību samazinā-

šanai starp reģioniem jābūt galvenajam kohēzijas 
politikas mērķim, kurā aktīvi jāiesaista pašvaldības.

LPS jau rakstījusi, ka maijā RK plenārsēdē paš-
valdību līderi pauda bažas par Eiropas Komisijas 
priekšlikumu par 10% samazināt līdzekļus kohēzi-
jas politikai, kas ierobežos iespējas mazināt vietējo 
un reģionālo pašvaldību sociālās un ekonomiskās 
atšķirības. COTER komisijas sēdē Eiropas Komisi-
jas pārstāvji iepazīstināja pašvaldību politiķus ar 
detalizētāku informāciju par nākamo plānošanas 
periodu, tai skaitā par iespējamo piešķīrumu katrai 
dalībvalstij. Atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajai 
informācijai Latvijai 2021.–2027. gadā tie varētu 
būt 4,3 miljardi eiro (2018. gada cenās), kas būtu 
par 13% mazāk nekā šajā periodā. Savukārt atbal-
sta intensitāte nākamajā plānošanas periodā Latvi-
jā būtu tāda pati kā šajā.

Latvijas delegācijas RK vadītājs Andris Jaunsleinis 
norādīja, ka vietējām un reģionālajām pašvaldī-
bām, pat nepalielinot kopīgos līdzekļus, iespējams 
sasniegt daudz labākus ilgtermiņa attīstības mēr-
ķus. “Tas panākams, ieviešot vienu regulējumu vi-
siem fondiem, samazinot pārbaudes un izslēdzot 

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/258-videokonference-par-buvniecibas-generalvienosanos
https://youtu.be/T7g1QVDdn_k
http://www.lps.lv
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dublēšanos, kā arī radikāli mazinot birokrātiju un 
vērtējot projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu. Tas 
viss jākombinē ar lielāku vietējo un reģionālo paš-
valdību ietekmi lēmumu pieņemšanā,” uzsvēra 
Jaunsleinis.

Ar Eiropas Komisijas publicētajiem tiesību aktu 
priekšlikumiem var iepazīties Eiropas Komisijas mā-
jaslapā. Ar vairākiem nozaru priekšlikumiem – par 
Eiropas Aizsardzības fondu un attīstības sadarbī-
bu – Eiropas Komisija plāno nākt klajā šonedēļ. RK 
līdz nākamā gada februārim sagatavos atzinumus 
par Eiropas Komisijas priekšlikumiem, savukārt Ei-

ropas Komisija cer panākt vienošanos par visiem 
tiesību aktiem līdz nākamā gada maijā plānotajām 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

COTER sanāksmē Latvijas delegāciju pārstāvēja de-
legācijas vadītājs Andris Jaunsleinis, Rīgas domes 
Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jau-
tājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais un 
Ventspils pilsētas domes priekšs. 1. vietnieks infra-
struktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS un VARAM sarunas

19. jūnijā plkst. 9 VARAM telpās (Rīgā, Peldu ielā 
25, 409. kabinetā) notiks LPS un VARAM gadskār-
tējās sarunas.

Sarunas vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un 
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards.

Darba kārtības jautājumi:

1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: dalītā at-
kritumu vākšana un depozītu sistēma, jaunveidoja-
mās sistēmas darbība, atbildība un izmaksas.

2. Dabas resursu nodoklis: ieņēmumu sadales prin-
cips un izlietošana atbilstoši nodokļa mērķim.

3. Pašvaldības un uzņēmējdarbība:

– valsts budžeta mērķdotācijas atjaunošana pašval-
dību uzņēmējdarbības projektiem 2019. gadā;

– nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršana 
pašvaldībām SAM 3.3.1. un 5.6.2., tā nosacījumi;

– jaunais ES fondu plānošanas periods;

– uzņēmējdarbības centru funkcijas plānošanas re-
ģionos un to kapacitātes celšanas plāns;

– jautājumi, kuriem vajadzīgs risinājums, lai attīstī-
tu uzņēmējdarbību (industriālās teritorijas attīstī-
bas iespējas sadalītos zemesgabalos).

4. Jauno reģionālās politikas pamatnostādņu izstrā-
de un jaunais Eiropas Savienības fondu plānošanas 

periods.

5. VARAM un tās institūciju un pašvaldību sadarbī-
ba plūdu riska brīdināšanas uzlabošanā.

6. Pašvaldību līdzmaksājumi privātajās pirmsskolas 
iestādēs, papildu finansējuma avoti skolu būvniecī-
bai Pierīgā.

7. ERAF IKT 2. kārtas projektu aktivitātes.

8. Valsts un pašvaldību procesu un informācijas sis-
tēmu integrācijas arhitektūra, tās vieta valsts vie-
notajā IKT arhitektūrā.

9. Valsts informācijas sistēmu datu pieejamība paš-
valdībām.

10. Publisko pakalpojumu sistēmas modernizācijas 
ietekme uz pašvaldībām.

11. Attīstības budžeta pieprasījuma veidošana na-
cionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klien-
tu apkalpošanas centru izveidošanai un darbības 
nodrošināšanai 2019. gadā un turpmākajos gados.

12. Pašvaldību un VARAM atbildība un tās pārdale 
publisko ezeru un upju apsaimniekošanā pēc to ap-
saimniekošanas plānu izstrādes.

Lūgums pašvaldību politiķiem piedalīties sarunās 
un par savu dalību līdz 15. jūnijam informēt LPS 
padomnieci Ivitu Peipiņu, rakstot uz e-pasta adresi 
ivita.peipina@lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
mailto:ivita.peipina@lps.lv
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Konference “Inovatīva decentralizēta 
sadarbība Austrumu partnerībai”

26. jūnijā viesnīcā “Radisson Blu Daugava Hotel” 
Rīgā notiks konference “Inovatīva decentralizēta 
sadarbība Austrumu partnerībai”. To rīko LPS un 
Eiropas platformas vietējo un reģionālo pašvaldību 
attīstībai (“Platforma”).

Konferences pirmajā daļā varēs iepazīties ar Ei-
ropas Vietējo un reģionālo pašvaldību padomes 
(CEMR) pētījumu par decentralizāciju un adminis-
tratīvajām reformām Austrumu partnerības valstīs, 
savukārt otrajā daļā būs izdevība sākt diskusijas par 
finansējuma iespējām nākamajā daudzgadu finan-
šu ietvarā 2021.–2027. gadam un iedvesmoties no 
“Platformas” partneru veiktajām attīstības sadarbī-
bas aktivitātēm.

Konferencē piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisi-
jas, Austrumu partnerības un ES dalībvalstīm.

Reģistrēties konferencei var līdz 20. jūnijam šeit.

Konferences darba kārtība pieejama šeit.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja,

padomniece Eiropas Savienības 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

Atzinums par informatīvo ziņojumu par oficiālās 
publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināša-
nas funkciju izpildi, 1. pielikums.

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

2020. gada plānošanas periodā””, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides un 
svētku pasākumu drošības likumā”, 3. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu pro-
jektu “Noteikumi par zvērinātu notāru aplie-
cināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto 

http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/2553-1-registracija-konferencei-inovativa-decentralizeta-sadarbiba-austrumu-partneribai /mājaslapā
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4148-aicinam-piedalities-konference-inovativa-decentralizeta-sadarbiba-austrumu-partneribai
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p3.pdf
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pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu 
reģistru”, 4. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Noteikumi par atļaujas ziņu saņemšanai no zvē-
rināta notāra lietām izsniegšanas kārtību un mak-
su”, 5. pielikums.

Par noteikumu projektu “Higiēnas prasības perso-
nu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, 
6. pielikums.

Par noteikumu projektu “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, 
īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās no-
zarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai re-
konstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi”, 7. pielikums.

Par noteikumu projektu “Audžuģimenes noteiku-
mi”, 8. pielikums.

Par noteikumu projektu “Ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centra noteikumi”, 9. pielikums.

7. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-575 – Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 4. oktobra rīkojumā Nr. 576 
“Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences lauku-
ma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagastā””

VSS-553 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Ojāra Vācieša ielā 2a, Rīgā, nodošanu Rī-
gas pilsētas pašvaldības īpašumā”

VSS-556 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā”

VSS-558 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekusta-
mā īpašuma daļas nodošanu Ogres novada pašval-
dības īpašumā”

VSS-559 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-

vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-560 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrie-
vijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-562 – Noteikumu projekts “Adopcijas kārtība”

VSS-565 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
zemes dzīlēm””

VSS-564 – Informatīvais ziņojums “Par plūdu drau-
du brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas 
nepieciešamību”

VSS-577 – Rīkojuma projekts “Par Salacgrīvas no-
vada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

VSS-578 – Rīkojuma projekts “Par Olaines nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu 
valsts īpašumā”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

Valsts un pašvaldību iestādēm jālieto 
e-adrese

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses liku-
mu visām valsts un pašvaldības iestādēm kopš 

1. jūnija obligāti jālieto elektroniskā adrese jeb 
e-adrese, kas elektroniskā vidē nodrošina dro-
šu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts un paš-
valdības iestādēm un privātpersonām vienā  
sistēmā.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458510
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458473
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458476
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458476
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458476
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458490
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458490
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458490
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458491
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458491
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458491
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458492
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458505
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458508
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458507
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458523
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458523
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458523
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458524
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40458524
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p8.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_21_p9.pdf
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Lai atvieglotu e-adreses izmantošanu, Ventspils 
Digitālais centrs sadarbībā ar VARAM izstrādājis 
valsts līmeņa risinājumu e-adreses izmantošanai – 
www.parvaldiba.lv.

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

Arī iedzīvotāji var izmantot e-adresi, bet atšķirībā 
no valsts un pašvaldību iestādēm, kurām e-adreses 
lietošana ir obligāta, viņi to var darīt brīvprātīgi.

Papildu informācija par elektronisko adresi pieeja-
ma šeit.

LIFE projektu konkurss 2018. gadam

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi pieteikšanos 
LIFE programmas projektu konkursam, kurā aicina 
juridiskas personas (organizācijas) iesniegt projek-
tu 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 resursefek-
tivitāte

12. jūnijs Janvāris, 2019

Daba un bioloģiskā 
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, tas ļauj 
samazināt pašu ieguldījumu projektos un sniedz 
iespēju īstenot LIFE projektus plašākam iesniedzē-
ju lokam, jo papildus LIFE EK finansējumam iespē-
jams iegūt valsts atbalstu līdz 30% no projekta iz-
maksām.

LIFE projektu nacionālajam finansējumam var pie-
teikties Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā per-
sona līdz 20. jūnijam. Vairāk informācijas vietnē 
www.lifeprogramma.lv, sadaļā “Projektu pieteicē-
jiem”, vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības spe-
ciālistiem: https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti.

Foto: Ventspils Digitālais centrs

http://www.parvaldiba.lv
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
https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti
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Seminārs LIFE Klimata apakšprogrammas 
projektu rakstītājiem

19. jūnijā viesnīcā “Monika Centrum Hotels” (Rīgā, 
Elizabetes ielā 21) notiks seminārs LIFE Klimata 
apakšprogrammas projektu rakstītājiem.

Lūgums interesentiem iepriekš pieteikties, aizpil-
dot reģistrācijas anketu šeit.

Pēc reģistrācijas dalībniekiem e-pastā tiks nosūtīti 
materiāli, ar kuriem būs jāiepazīstas līdz seminā-
ram, tāpēc lūgums reģistrēties savlaicīgi.

Programma

9:00–9:30 – Reģistrācija.

9:30–9:35 – Ievads, Jānis Vēbers, LIFE Atbalsta vie-
nība.

9:35–11:30 – Klimata apakšprogrammas projektu 
vērtēšana, Bernds Dekers, EASME.

Vērtēšanas kritēriji un process, biežākās kļūdas, ie-
teikumi.

11:30–12:00 – Darba pauze.

Jautājumi un atbildes, diskusijas, individuālas kon-
sultācijas u.c.

12:00–12:30 – Eiropas Savienības pievienotā vēr-
tība klimata projektos, Ilze Prūse, VARAM Klimata 
pārmaiņu departaments.

Kā pamatot ES pievienoto vērtību: atbilstība Klima-
ta pasākumu apakšprogrammas prioritāro jomu 
specifiskajiem mērķiem un klimata politikai.

12:30–13:00 – LIFE Klimata pasākumu apakšpro-
grammas projekta sagatavošana un ieviešana: pie-
redzes stāsts, Jana Putniņa, Valkas novada dome, 
LIFE LOCAL ADAPT.

Sīkāka informācija: Līga Baumane, LIFE Atbalsta 
vienības vecākā eksperte (29406878; liga.bauma-
ne@lvafa.gov.lv).

URBACT City Festival Lisabonā

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 Lisa-
bonas vietās, kas dalībniekiem ļaus labāk izprast 
šo pilsētu un izpētīt dažādus nesenās attīstības 
aspektus. Dalība semināros, pastaigu nodarbībās, 
diskusijās, ideju biržās un neoficiālās tīklošanās 
iespējās ļaus iepazīties ar svarīgākajām pārmaiņu 
tendencēm pilsētu attīstībā Eiropā, lai iedvesmotu 
pārmaiņas arī savā pilsētā.

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rZPVon3wVUyHyBBsJta6CAdNsBeinhtBqB5casGHqrVUMVRFWlZOODdBUURQU0RMQVNWTzRQQUpNUi4u
mailto:liga.baumane@lvafa.gov.lv
mailto:liga.baumane@lvafa.gov.lv
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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Pašvaldības var izvēlēties sociālā darba 
apmācību pakalpojumu sniedzējus

Labklājības ministri-
ja (LM) ar ES struk-
tūrfondu atbalstu arī 
2018. gadā piedāvā 
pašvaldībām apmācī-
bas sociālā darba spe-
ciālistiem.

Šogad projektā var saņemt apmācības par sociālo 
darbu ar bērnu ārpusģimenes aprūpes sistēmām, 
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 no-
teikšanu, vides un vajadzību novērtējumu, klientu 
vajadzību pēc sociālās rehabilitācijas izvērtēša-
nu un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, īste-
nošanu, dokumentēšanu un novērtēšanu. Tāpat 
pieejamas konsultācijas par darbu ar manipula-
tīviem, agresīviem klientiem, konfliktu risināšanu 
un veselīgas komunikācijas instrumentiem, darbu 
ar personām, kurām ir dažādi garīgi traucējumi, 
darbu ar personām krīzē un spēka perspektīvu so-
ciālā 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.

Apmācības par veselīgu uzturu izglītības 
un sociālo iestāžu ēdinātājiem

1. jūnijā Ogres tehnikuma programmu īstenošanas 
vietā “Vecbebri” uzsāktas Veselības ministrijas rī-
kotās apmācības par veselīga uztura jautājumiem 
izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmu-
mos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnolo-
giem un citiem speciālistiem.

Līdz 2019. gada 31. augustam tiks organizētas 18 
apmācības visos Latvijas reģionos. Vienas apmācī-
bas ilgums būs astoņas akadēmiskās stundas, kuru 
laikā teorijas un praktiskas darbošanās līmenī tiks 
sniegta informācija par veselīgu uzturu un skaid-

rots, kā aprēķināt ēdienu uzturvērtību un izmak-
sas, kā pagatavot pilnvērtīgu un veselīgu uzturu 
relatīvi lēti, kā arī būs informācija par neveselīga 
uztura ietekmi uz veselību un neinfekciju slimību 
riska faktoriem. Apmācību nobeigumā dalībnieki 
paši pēc jaunām receptēm varēs pagatavot dažā-
dus ēdienus atbilstoši Ministru kabineta noteikta-
jām 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).

Sekot līdzi informācijai par apmācībām var Vese-
lības ministrijas platformā www.ESparveselibu.lv, 
kur būs pieejami arī apmācību materiāli un video-
materiāli.

http://www.lm.gov.lv/text/3726
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Saulgriežos Latvijas iedzīvotāji apies 
apkārt Latvijai

Par godu Latvijas simtgadei fonds “1836” izveidojis 
tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas stiepjas aptu-
veni 1836 km garumā, aptverot visu Latvijas terito-
riju pa sauszemes robežu. Šis maršruts tiek dāvāts 
Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē.

Jubilejas gada Saulgriežos 21. jūnijā katrs Latvijas 
iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā “Izgaismo 
Latviju!” – noiet vienu šā ceļa kilometru un pul-
cēties pie pierobežas pašvaldību organizētajiem 
ugunskuriem.

Akcijā “Izgaismo Latviju!” piedalīsies 1836 brīvprā-
tīgie: katrs būs atbildīgs par vienu kilometru Latvi-
jas 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. Ceļa izzināšanai un izveidei 
notikuši 36 pārgājieni pierobežā, kuros piedalīju-
šies ne tikai organizatori, bet arī tūkstošiem Latvi-
jas iedzīvotāju. Šogad notiks vēl astoņi pārgājieni, 
un tajos 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 Latvijai top vēl viena dāvana – filma, ko 
ar bankas “BlueOrange” atbalstu veido RISEBA stu-
denti. Tā būs dokumentālā filma par līdz šim notiku-
šajiem fonda “1836” organizētajiem gājieniem, vēl 
plānotajiem un 21. jūnija akciju “Izgaismo Latviju!”. 
“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 ugunskuriem;

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 erudīci-
jas komandu spēle, kas norisinās visā Latvijā, aici-
not ikvienu iesaistīties un asināt prātu, paplašināt 
redzesloku un izaicināt savus priekšstatus.

Ieplāno kādu no Simtgades kausa pasākumiem, kas 

norisinās visā Latvijā! Dalība ir bez maksas.

Simtgades turnīrā uzzināsim labākos no visas Lat-
vijas.

•	 Sasauc komandu no 4–6 cilvēkiem!

•	 Skaties tuvāko pilsētu, kur notiek spēles!

•	 Reģistrējies: http://lv100.prataspeles.lv/!

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

Par godu Latvijas simt-
gadei 14. un 15. jūlijā 
Valkā tiek organizēta pir-
mā Zolītes olimpiāde. Šī 
būs unikāla iespēja kopā 
sacensties visas pasau-
les labākajiem zolma-
ņiem. Olimpiāde notiks 

divas dienas: pirmajā būs individuālās, bet otrajā – 
komandu sacensības.

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

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

Aizvadītajos gados Valkā organizēti zolītes Dižsvēt-
ku turnīri, kas katru reizi piesaistījuši vairāk par 100 
dalībniekiem, bet šogad valcēnieši cer uz vēl lielāku 
atsaucību. Lai labāk sagatavotos šim 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 noli-
kums.

Traktordiena 2018 Bauskas novadā

Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai sadarbī-
bā ar partneriem – z/s “Eriņi”, Zemkopības ministri-
ju, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Nacionā-
lajiem bruņotiem spēkiem – 15. un 16. jūnijā aicina 
visus lauksaimniecības nozares interesentus, lauku 
un pilsētu iedzīvotājus uz tradicionālo lielpasāku-
mu “Traktordiena 2018”. Tas šogad notiks jau de-
vīto reizi un atgriezīsies z/s “Eriņi” Bauskas novada 
Dāviņu pagasta Spolnieku laukā.

Pasākuma apmeklētāji varēs vērot pasaulē pazīs-
tamāko zīmolu traktoru sacensības piecās jaudas 
disciplīnās, piedaloties traktortehnikas dīleriem 
un saimniekiem tautas klasē; vērtēt lauksaimnie-
cības tehnikas praktiskos demonstrējumus; satikt 
vairāk nekā 100 lauksaimniecības nozares uzņēmu-
mu, valsts sektora un lauksaimniecības nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus, dažādu lauksaimniecības 
nozaru speciālistus, iepazīties ar lauksaimniecības 
izglītības iestādēm; piedalīties dažādās aktivitātēs, 
kas būs interesantas gan lieliem, gan maziem.

Pirmo reizi kopā ar Traktordienu notiks arī “Agrovī-
zija Latvija 2018”, kurā varēs apskatīt un salīdzināt 
augu aizsardzības kompāniju sētos rapšu un kviešu 
izmēģinājumu lauciņus un izmantotās tehnoloģi-
jas.

Seko līdzi jaunumiem: www.traktordiena.lv!

Liepāju var iepazīt pastaigu ekskursijā 
“Tiksimies Rožu laukumā!”

Līdz 31. augustam ik dienu liepājniekiem un pilsē-
tas viesiem dota iespēja kopā ar zinošu gidu doties 
divu stundu pastaigā, lai iepazītu Vecliepāju.

Ekskursijā var apskatīt koncertzāli “Lielais dzintars”, 
tās moderno veidolu un elpu aizraujošo interjeru, 
iepazīt pilsētas arhitektūras burvību, baudīt ro-
mantisko ieliņu sajūtas un uzzināt ar tām saistītos 
vēsturiskos un mītiskos nostāstus. Pastaigas noslē-
gumā ekskursijas dalībniekus gaidīs pārsteigums 

mailto:sports@valka.lv
mailto:sports@valka.lv
http://www.valka.lv
http://www.valka.lv
http://www.traktordiena.lv/
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no Liepājas tūrisma uzņēmējiem.

Pastaiga “Tiksimies Rožu laukumā!” sāksies katru 
dienu plkst. 14 Rožu laukumā, kur gaidīs gids ar tra-
dicionālo pazīšanās zīmi – Liepājas karodziņu.

Ieskaties: www.liepaja.travel!

Glezniecības plenēra izstāde “Brokastis 
Kuldīgā”

28. maijā Kuldīgā darbu sākusi ikgadējā glezniecības 
rezidence, kurā sadarbojas Latvijas Mākslas akadē-
mija, Kuldīgas novada pašvaldība un Kuldīgas Māk-
slinieku rezidence. Mākslas akadēmijas Glezniecī-
bas katedras vadītāja Andra Eglīša virsvadībā plen-
ēra laikā rezidencē uzturējās un strādāja Mākslas 
akadēmijas studentes un pasniedzēji. Neatņemama 
plenēra sastāvdaļa ir studentu darbu izstāde.

Līdz 24. jūnijam Kuldīgas Mākslinieku rezidences 
galerijā var apskatīt glezniecības plenēra izstādi 
“Brokastis Kuldīgā”.

Peoniju dārza svētki Kuldīgas novada 
Pelčos

5. Peoniju dārza svētki Kuldīgas novada Pelču pa-
gasta “Ziedoņos” notika 9. un 10. jūnijā un turpinā-
sies arī šīs nedēļas nogalē – 16. un 17. jūnijā. Svēt-
ku dienās dārzs atvērts apmeklētājiem no plkst. 10 
līdz 18.

Vairāk informācijas par peoniju dārzu “Ziedoņi”: 
www.ziedoni.lv; Facebook/Stādaudzētava “Ziedo-
ņi”.

Daugavpilī pirmo reizi notiks 
Starptautiskais leļļu festivāls

No 15. līdz 17. jūnijam Daugavpilī norisināsies I 
Starptautiskais leļļu festivāls, ko rīko Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas muzejs sadarbībā 
ar Autorleļļu un rotaļlietu meistaru Baltijas ģildi. 

Pasākuma apmeklētājus gaida daudzveidīga un 
aizraujoša programma – izstādes, koncerti, meis-
tarklases bērniem un pieaugušajiem un daudz citu 
pārsteigumu.

Festivālā piedalīsies 25 rotaļlietu un autorleļ-
ļu mākslinieki no septiņām valstīm – Latvijas, 

file:///C:\Users\Gunta.Klismeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3EMSKRPL\www.liepaja.travel
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/
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Baltkrievijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 
un Vācijas. Festivāla laikā Daugavpils Novadpēt-
niecības un mākslas muzejā būs skatāmas divas 
unikālas autorleļļu izstādes: privātkolekciju izstāžu 
zālē tiks atklāta leļļu dāvinājuma izstāde, ko muzejs 
šogad saņēmis no vairākiem starptautiski atzītiem 
leļļu meistariem, bet izstāžu zālē būs unikāla festi-
vāla dalībnieku atvesto leļļu ekspresizstāde. Ikviens 
izstādes apmeklētājs varēs nobalsot par interesan-
tāko lelli, kuras autors festivāla noslēgumā saņems 
skatītāju simpātijas balvu.

16. un 17. jūnijā muzejā varēs vērot unikālu meis-
taršovu: leļļu māksliniece Gaļina Dmitruka no Balt-
krievijas apmeklētāju acu priekšā veidos skulptūru, 
sākot ar metāla karkasa izveidi un beidzot ar māla 
virsslāņa uzklāšanu.

Muzeja pagalmā darbosies radošās darbnīcas un 
meistarklases bērniem un pieaugušajiem, face-art 
un fotostūrītis, leļļu tirdziņš, būs skatāmi koncerti, 
un bērnus izklaidēs animatori.

Plašāka informācija: www.dnmm.lv.

Lubāna ezera Ceļotāju dienas

16. un 17. jūnijā Lubāna ezera apkārtnē notiks pir-
mās Ceļotāju dienas. Pasākuma programma plāno-
ta tā, lai sev tīkamu nodarbi spētu atrast gan dabas 
mīļotāji, gan aktīvās atpūtas baudītāji, gardēži un 
kultūras mantojuma cienītāji.

Lai būtu vienkāršāk sekot līdzi un plānot šo nedēļas 
nogali, izveidota interaktīva tiešsaistes karte, kur 
var redzēt visus kultūras pasākumus, saimniecības, 
tūrisma informācijas punktus, aktīvās atpūtas un 
dabas izzināšanas pasākumus: ejuz.lv/celotajudie-
nukarte.

Dabas mīļotāji kopā ar putnu vērotāju biologu Dag-
ni Vasiļevski varēs iepazīties ar dabas lieguma “Lu-
bāna mitrājs” putnu daudzveidību un purvu pasau-
li, doties pārgājienā purvā kopā ar dabas ekspertu 
Daini Tuču, ielūkoties nakts gaismās, pētot nakts-
tauriņus kopā ar entomologu Gunti Akmentiņu, un 

arī doties ekspedīcijas cienīgā laivu braucienā vir-
saiša Māra Valaiņa vadībā ar mērķi iepazīt Baltos 
klānus.

Šeit varēsiet arī atklāt kādu no “Lubāna ezera no-
slēpumiem”. Pavisam noteikti ir vērts pieteikt cie-
mošanos un doties pie apkārtnes tūrisma saimnie-
kiem, kuriem ir tik daudz talantu un arodu! Tāpat 
būs iespējams baudīt sieru, alu, senos mūzikas in-
strumentus, kūpinātas zivis, gūt baudījumu dabā 
un smelties spēku no seniem stāstiem. 16. jūnija 
vakarā ŪTAC “Bāka” norisināsies fotoizstādes “Lu-
bāna ezera iedambēšana toreiz un tagad” atklāša-
na un tiks demonstrēta īsfilma par vietējo iedzīvo-
tāju dzīvi dabas liegumā “Lubāna mitrājs” šodien 
un senāk. Dienas izskaņā muzikālu baudījumu 
brīvdabas koncertā sniegs pasaules apceļotājs un 
dziesminieks Reinis Jaunais.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama www.
lubanamitrajs.lv.

http://www.dnmm.lv
http://www.lubanamitrajs.lv/lubana/
http://www.lubanamitrajs.lv/lubana/
http://www.lubanamitrajs.lv/
http://www.lubanamitrajs.lv/
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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

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/

