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LPS priekšsēža dalība uzņēmēju sarunās 
ar Ukrainas premjerministru

2. martā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekš-
sēdis Gints Kaminskis piedalījās Latvijas uzņēmēju 
sarunās ar Ukrainas Ministru prezidentu Volodimi-
ru Groismanu, kurš Rīgā bija ieradies darba vizītē 
un tikās gan ar valsts augstākajām amatpersonām, 
gan Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 
biedriem.

LDDK organizētajā diskusijā puses atzina, ka Latvijas 
un Ukrainas sadarbībai ir labs potenciāls savstarpēji 
izdevīgas partnerības veidošanai, kam pirmām kār-
tām jābalstās abu valstu ekonomiskajā sadarbībā un 
investīcijās. Latvijas uzņēmēji visvairāk ieinteresēti 
sadarboties tranzīta, ekoloģijas, jauno tehnoloģiju, 
mašīnbūves, energoefektivitātes, lauksaimniecības, 
veselības aprūpes un citās jomās.

LPS priekšsēdis pauda atzinību vairāku Latvijas 
pašvaldību sadarbībai ar kolēģiem Ukrainā un 
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arī sadarbībai pašvaldību asociāciju starpā. LPS 
izveidojušās lietišķas attiecības gan ar Ukrainas 
Pilsētu asociāciju un Ukrainas Apgabalu un rajo-
nu asociāciju, gan ar Ukrainas ciemu asociāciju, 
ar ko sadarbības līgums parakstīts pirms diviem 
gadiem.

“Sadarbība starp abu valstu pašvaldībām ir jāattīs-
ta un jāpaplašina. Tas ir svarīgi, jo pašvaldību sa-
darbība palīdz atvērt durvis arī abu pušu uzņēmē-
jiem. Un, jo vairāk pašvaldību iesaistīsies un atradīs 
partnerus, jo veiksmīgāk attīstīsies uzņēmējdarbī-
ba visā Latvijas teritorijā,” uzskata Gints Kaminskis.

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

27. februārī LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdē piedalījās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
Nodokļu kontroles pārvaldes Elektronisko kases 
aparātu kontroles un metodikas daļas galvenais 
nodokļu inspektors Jānis Skulte, kurš iepazīstināja 
ar jaunajām kases aparātu lietošanas prasībām, un 
VID Nodokļu administrēšanas risku vadības daļas 
Nodokļu maksātāju segmentācijas nodaļas vadītā-
ja Marina Roja, kura informēja par VID darbu pie 
Nodokļu maksātāju reitinga sistēmas izveides.

Savukārt Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās 

darbības uzraudzības un finansēšanas departamen-
ta direktore Inta Komisare informēja par plāno-
tajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 
10. maija noteikumos nr. 292 “Nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība”.

Vairāk lasiet šeit.

Komitejas videoierakstu varat noskatīties LPS inter-
neta vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs” vai sekojot šai saitei.

Lāsma Ūbele,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

http://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/3975-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-27-februari-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/134-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-27-februari-2018
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Novadu apvienības Valdes sēde

27. februārī Latvijas Novadu apvienības Valdes 
sēdē, izskatot pirmo no septiņiem darba kārtības 
jautājumiem, apvienības priekšsēdētājs Gints Ku-
kainis pirmajiem vārdu deva Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu 
nodaļas priekšsēdētājai akadēmiķei Baibai Rivžai 
un biedrības “Latvija pasaulē” pārstāvim Andrim 
Ruģēnam, kuri informēja par LZA gatavību sadar-
bībai ar pašvaldībām, lai veicinātu inovatīvu zināt-
nes produktu ienākšanu uzņēmējdarbībā. Pērn LZA 
sadarbībā ar pašvaldībām un uzņēmējiem rīkoja 
piecus reģionālos forumus, un tādi būs arī šogad. 
Pirmais notiks jau šonedēļ, 7. martā Dobelē, bet 
27. martā foruma mājvieta būs Olainē. Aprīlī LZA 
kopā ar biedrību “Latvija pasaulē” organizēs kon-
ferenci par Latvijas tautsaimniecības attīstības per-
spektīvajiem virzieniem, kurā ar savu redzējumu 
iepazīstinās Latvijas vadošās politiskās partijas.

Novadu vadītāji tika iepazīstināti ar vairākiem jaunu-
miem likumos. LPS padomniece juridiskajos jautāju-
mos Kristīne Kinča informēja par noteikumu projek-
tu “Publiskas personas mantas iznomāšanas notei-
kumi”, kam paredzētais spēkā stāšanās laiks ir šāgada 
1. jūnijā. Noteikumi paredz būtiskas izmaiņas, tāpēc 
LPS tuvākajā laikā rīkos videokonferenci pašvaldībām 
ar Finanšu ministrijas pārstāvju līdzdalību.

LPS padomniece juridiskajos jautājumos Vineta 
Reitere iepazīstināja ar “Valsts pārvaldes reformu 
plānu 2020” un tajā iekļauto ieteikumu pašvaldī-
bām samazināt nodarbināto skaitu par 6%, ko paš-
valdības neatbalsta.

Analizējot izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanā, LPS padomniece lauku attīstības jautāju-
mos Sniedze Sproģe aicināja pašvaldības atbalstīt 
“ECO Baltia” akciju par stikla šķirošanas konteineru 
uzstādīšanu pašvaldībās, slēdzot trīspusēju līgumu: 
pašvaldība, “Eco Baltia” un atkritumu apsaimnie-
kotājs. Tāpat viņa norādīja uz vairākiem problēm-
jautājumiem nozarē kopumā.

Par tikšanos ar labklājības ministru Jāni Reiru un 
tālāko rīcību asistenta pakalpojumu pilnveidoša-
nā pārdomās dalījās LPS padomniece veselības 
un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Pašvaldības 
satrauc jaunā iniciatīva attiecībā uz asistenta pa-
kalpojumiem, jo ministrija piedāvā C variantu, ka 
95% līdzfinansējumu pakalpojuma tiešajiem izde-
vumiem nodrošinās valsts, savukārt 5% līdzfinan-
sējums būtu jānodrošina pašvaldībām. Sarunas par 
šo piedāvājumu vēl turpinās.

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Guntis Libeks un Reģionālās at-
tīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs 
Guntis Gladkins informēja par izskatītajiem jau-
tājumiem un aktualitātēm abās komitejās. Savu-
kārt LPS priekšsēdis Gints Kaminskis atzīmēja, ka 
biļetes pašvaldībām uz dziesmu un deju svētkiem 
rezervētas pēc šāda principa: pašvaldība – kolektī-
vu skaits – dalībnieku skaits x 2 uz katru no diviem 
lielākajiem koncertiem, bet tālāk katra pašvaldība 
biļetes varēs dalīt pēc saviem ieskatiem un goda-
prāta.

Sniedze Sproģe pastāstīja par ieceri, ar ko klajā nā-
kusi Rīgas pilsētas dome, aicinot pārējās pašvaldī-
bas to atbalstīt. Šī iniciatīva paredz Rīgā, Barikāžu 
laukumā (Torņu ielā 4), pārkrāsot sienu, uz kuras 
attēloti Latvijas pilsētu ģerboņi, un izvietot uz tās 
visu 119 municipalitāšu ģerboņus.

Novadu apvienības priekšsēdētājs Gints Kukainis 
aicināja kolēģus izteikt priekšlikumus, kādi jautāju-
mi būtu jāiekļauj turpmākajās Novadu apvienības 
Valdes sēdēs.

Sēdē sniegtās prezentācijas skatiet šeit.

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/novadu-apvieniba/3971-latvijas-novadu-apvienibas-valdes-sede-27-februari-2018
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Videokonference par personas datu 
aizsardzību

28. februārī Pašvaldību savienībā notika otrā vi-
deokonference plānotajā triju videokonferenču 
ciklā par personas datu aizsardzības jautājumiem. 
Lektori bija Datu valsts inspekcijas Personas datu 
apstrādes uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Kār-

šenieks un Eiropas Savienības un starptautiskās sa-
darbības nodaļas juriskonsulte Anta Birkhāne.

Šoreiz pārrunātās tēmas skāra informācijas pub-
licēšanu pašvaldību informatīvajos izdevumos un 
vietnēs, domes sēžu audioierakstus un videoie-
rakstus saistībā ar personas datu apstrādi un ris-
kiem un personas datu apstrādi un publiskošanu 
pašvaldību iestādēs un struktūrvienībās.

Videokonferences ieraksts pieejams LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 
vai sekojot šai saitei.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,  

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Pašvaldību izpilddirektoru sanāksme 
Aknīstes novadā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) kārtējā ikmēneša 
sanāksme 2. martā notika Aknīstes 
novadā. Šoreiz tā bija veltīta Latvi-
jas simtgadei un XXVI Vispārējiem 

latviešu dziesmu un XVI deju svētkiem, savukārt 
otrajā daļā tika organizēta ekskursija, kurā izpilddi-
rektoriem bija iespēja iepazīt Aknīstes novadu.

Vispirms gan viesi vienu no Sēlijas novadiem ie-
pazina neklātienē, noklausoties Aknīstes novada 
domes priekšsēdētājas Vijas Dzenes, izpilddirek-
tora Jāņa Gavara, sabiedrisko attiecību speciālis-
tes Lāsmas Prandes un Aknīstes novadpētniecības 

muzeja vadītājas Līgas Jaujenieces stāstījumu. Viņi 
gan atzīmēja nozīmīgākos sasniegumus savā nova-
dā pēdējo gadu laikā, gan dalījās pārdomās par to, 
kā pasaules notikumi ietekmē arī maza reģiona at-
tīstību. Īpaši kolorīti bija muzeja vadītājas atraktīvi 
izpildītie novadnieku atmiņu stāsti aknīšānu dialek-
tā.

Sanāksmē Aknīstes novada Gārsenes kultūras 
namā pulcējās ne tikai izpilddirektori no visas Lat-
vijas, bet arī kultūras darbinieki. Aktuālo par Latvi-
jas simtgades svinībām un ar to saistītajām tēmām 
prezentēja Valsts simtgades biroja Reģionālo un 
nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte. Vis-
pirms gan viņa mudināja zālē sēdošos sasildīties, 
apskaujot citam citu, kā to darīja kaimiņi igauņi 
savas valsts simtgades svinību vakarā 24. februārī. 

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/135-videokonference-par-personas-datu-aizsardzibas-jautajumiem-otra-dala
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Ar Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem varat 
iepazīties prezentācijā (šī un citas LPIA sanāksmē 
sniegtās prezentācijas pieejamas šeit) un ieskatī-
ties vietnē www.lv100.lv. J. Borīte aicināja katru ie-
saistīties svētku radīšanā un nepalikt malā, turklāt 
labām iniciatīvām pieejams valsts finansējums.

Par simtgades iniciatīvu “Latvijas skolas soma” pa-
stāstīja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija 
Tūna. Arī šai paredzēts finansējums no valsts (ie-
ejas biļetēm, transportam), lai pēc iespējas vairāk 
bērnu un jauniešu varētu tikt tuvāk kultūrai un la-
biem pasākumiem.

Klātesošie ar interesi uzklausīja XXVI Vispārējo lat-
viešu dziesmu un XVI deju svētku izpilddirektori Evu 
Juhņēviču, kura informēja par svētku pasākumiem 
un, protams, biļetēm uz tiem, kas šobrīd diemžēl 
vairs nav aktualitāte. Viņas ieteikums pašvaldībām 
iedzīvotāju pulcēšanās vietās izvietot lielos ekrānus 
gan varētu būt noderīgs!

Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte 
pastāstīja par nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstību un teica paldies pašvaldī-
bām, kas to saglabā.

Projektu “1836” un “Izgaismo Latviju!” vadītājs 
Enriko Plivčs dalījās spilgtākajos iespaidos no pār-
gājieniem gar Latvijas robežu. Šopavasar tie turpi-
nāsies (sekojiet līdzi www.1836.lv!) un 21. jūnijā 

noslēgsies ar akciju “Izgaismo Latviju!”.

Iedvesmojošs bija “Universe Leaves” projekta vadī-
tāja Daiņa Lazdāna stāstījums par lapu kā skulptu-
rālu objektu pilsētvidē.

Ar aizrautību un degsmi par to, kā jaunieši gaida 
Latvijas simtgadi Madonā, stāstīja Jauniešu galvas-
pilsētas pasākumu koordinators Gatis Teilis.

Izpilddirektoriem adresētu vēstuli bija atsūtījis izci-
lais latviešu kinorežisors, aktieris, LZA Goda loceklis 
un sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs. Noteikti 
iesakām to izlasīt ikvienam!

Sanāksmes otrajā daļā novadu pārstāvji iepazinās 
ar Aknīstes novadu klātienē un apmeklēja SIA “Slai-
des” Ancenē, kur īpašnieks Ainis Čāmāns pastāstī-
ja, kā izdodas piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus 
un ar katru gadu paplašināties, paviesojās Aknīstē 
izvietotajā Vācijas uzņēmumā SIA “Hawita baltic”, 
kas nodarbojas ar kūdras ieguvi un kūdras substrā-
tu ražošanu, un dvēseli atveldzēja alternatīvās ka-
mermūzikas festivāla “Sansusī” mājvietā Susējā pie 
Latvijas Nacionālās operas solista Armanda Siliņa.

Vairāk lasiet šeit.

Lāsma Prande, Aknīstes novada  
sabiedrisko attiecību speciāliste,

un Gunta Klismeta

EIROPĀ UN PASAULĒ

EK: kohēzijas politikas nākotne ir politisks 
lēmums

“Tā ir politiska diskusija, nevis tikai budžeta jautā-
jums – kādu Eiropu vēlamies un vai domājam, ka 
Eiropas politikai joprojām jārisina reģionālās atšķi-
rības. Iedzīvotāji par šīm atšķirībām paudīs viedokli 
pie vēlēšanu urnām,” 27. februārī Briselē (Beļģijā) 
Eiropas Reģionu komitejas (RK) Teritoriālās kohēzi-
jas politikas komisijas sanāksmē notikušajā disku-
sijā par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shē-
mu pēc 2020. gada norādīja par Eiropas Savienības 
reģionālo politiku atbildīgās komisāres Korinas Kre-
cu (Corina Creţu) kabineta vadītājs Nikola De Mihe-
liss (Nicola De Michelis).

De Miheliss, atsaucoties uz Eiropas Komisijas 
14. februārī publicēto paziņojumu “Jauna, moderna 

http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3965-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-2-marta-aknistes-novada-garsene
http://www.lv100.lv
http://www.1836.lv
http://www.lps.lv/lv/apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3965-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-2-marta-aknistes-novada-garsene
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
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daudzgadu finanšu shēma Eiropas Savienībai, kas 
efektīvi sasniedz tās prioritātes pēc 2020. gada”, 
atgādināja, ka kohēzijas politikas mērķis ir atbal-
stīt un papildināt vienoto tirgu: “Atbalstīt teritori-
jas visā Eiropā, lai tās kļūtu konkurētspējīgākas: šis 
mērķis nav mainījies. Mums sākumā jāvienojas par 
prioritātēm un tad par to, kā tās sasniegt, jo kohē-
zijas politika finansē tās pašas Eiropas Savienības 
prioritātes. Viena prioritāte būtu atbalstīt reģionus 
un pilsoņus, kuri citādi nonāktu ļoti konkurētnespē-
jīgā vidē.” Eiropas Komisijas pārstāvis arī norādīja 
uz vajadzību kohēzijas politiku modernizēt.

Latvijas delegācijas RK loceklis Ventspils pilsētas 
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras 
jautājumos Jānis Vītoliņš pauda nostāju, ka kohē-
zijas politikai jākoncentrējas tikai uz nabadzīgāka-
jām valstīm: “Pievienojos paustajam, ka tauta savu 
vērtējumu paudīs vēlēšanās. Svarīgi arī kohēzijas 
politiku modernizēt, lai Brisele asociētos nevis ar 
sarežģītiem regulējumiem, bet ar palīdzību, kas va-

jadzīga, lai uzlabotu dzīves līmeni.”

LPS jau rakstīja, ka februāra sākumā LPS pievie-
nojusies “Kohēzijas aliansei”, lai labāk pārstāvētu 
Latvijas pašvaldību intereses un viedokli Eiropas 
līmenī. Eiropas Komisija 2. maijā varētu nākt klajā 
ar priekšlikumu par daudzgadu finanšu shēmu pēc 
2020. gada.

Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas 
komisijas (COTER) sanāksmē no Latvijas delegāci-
jas piedalījās Jēkabpils pilsētas domes deputāts Le-
onīds Salcevičs, Rīgas domes Drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Dainis Turlais un Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautāju-
mos Jānis Vītoliņš. Ar COTER sanāksmes darba kār-
tību un dokumentiem var iepazīties RK vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

LPS Valdes sēde

LPS Valdes sēde notiks 6. martā plkst. 10 LPS mītnē 
Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

Darba kārtība:

1. Par Krāslavas novada pašvaldības iestāšanos LPS 
(informēs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

2. Normatīvisma mazināšanas ceļa karte (LPS ve-
cākais padomnieks Māris Pūķis).

3. Par desmit lielākajiem iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājiem pašvaldībā; pieejamība 
un izmantošanas iespējas (LPS vecākais padom-
nieks Māris Pūķis un sistēmu analītiķis Jānis 
Upenieks).

4. Par LPS 29. kongresa ieņēmumu un izdevumu 
tāmi (LPS priekšsēdis Gints Kaminskis).

5. Par pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu 
“Latvijas Vēstnesī” (LPS padomniece Kristīne 
Kinča).

6. Par pašvaldību funkcijām piešķirtās zemes aiz-
lieguma atcelšanu (pieci gadi) atsavināt, ieķīlāt 
vai nodibināt uz to personālservitūtu (LPS pa-
domnieces Sniedze Sproģe un Kristīne Kinča).

7. Aktualitātes darba grupā par meliorāciju pilsētās 
un ciemos (LPS padomniece Sniedze Sproģe).

8. Dažāda informācija.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2143181&meetingSessionId=2177475
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Videokonference par Āfrikas cūku mēra 
mazināšanu un mājdzīvniekiem

6. martā plkst. 14 Pašvaldību savienībā notiks vi-
deokonference, kurā piedalīsies Pārtikas un veteri-
nārā dienesta (PVD), Zemkopības ministrijas (ZM) 
un Lauksaimniecības datu centra speciālisti.

Darba kārtība:

1. Āfrikas cūku mēra mazināšanas pasākumi un si-
tuācija Latvijā (informēs PVD Dzīvnieku infekci-

jas slimību uzraudzības daļas vecākais eksperts 
Mārtiņš Seržants).

2. Situācija mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijā, 
uzraudzībā un kontrolē, klaiņojošo dzīvnieku 
radītās problēmas (ZM Veterinārā un pārtikas 
departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturī-
bas un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone 
un vadītājas vietniece Inga Kronenberga, Lauk-
saimniecības datu centra Lauksaimniecības de-
partamenta direktore Ingūna Slice un Metodo-
loģijas departamenta direktore Evija Skujiņa un 
PVD Veterināro objektu uzraudzības daļas vadī-
tāja Mairita Riekstiņa).

Videokonferenci būs iespējams skatīties tiešraidē 
LPS interneta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešrai-
des, videoarhīvs”, vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā varat uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Sniedze Sproģe,
LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 
notiks 7. martā plkst. 10 LPS 4. stāva zālē (Rīgā, 
Mazajā Pils ielā 1).

Darba kārtība:

1. Aktualitātes deinstitucionalizācijas procesā: re-
ģionu plānu izstrāde, ERAF finansējums, princi-
pa “nauda seko klientam” ieviešana (informēs 
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu 
departamenta vecākā eksperte Kristīne Lasma-
ne un ES struktūrfondu departamenta vecākais 
eks perts Jānis Laucis).

2. Latvijas Politiski represēto biedrības sadarbība 
ar pašvaldībām (biedrības Valdes priekšsēdētājs 

Ivars Kaļķis).

3. LPS un Labklājības ministrijas ikgadējo sarunu 
tēmas (LPS padomniece Ilze Rudzīte).

4. LPS un Veselības ministrijas ikgadējo sarunu tē-
mas (Ilze Rudzīte).

5. Dažādi.

Sēdes norisei varēs sekot tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 
vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā iespējams uzdot jautājumus, sūtot 
tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece  

veselības un sociālajos jautājumos

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
: http:/www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@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 7. martā plkst. 13 LPS mītnē (Rīgā, Ma-
zajā Pils ielā 1, 4. stāva sēžu zālē).

Darba kārtība:

1. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) aktualitātēm pašvaldību 
jomā 2018. gadā (informēs VARAM valsts sek-
retāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos 
Aivars Draudiņš).

2. Par sarunu tēmām ar VARAM (LPS padomniece 
reģionālās attīstības un sadarbības jautājumos 

Ivita Peipiņa).

3. Par sarunu tēmām ar Zemkopības ministriju 
(LPS padomniece lauku attīstības jautājumos 
Sniedze Sproģe).

4. Par medību koordinācijas komisijām (LPS pa-
domniece Sniedze Sproģe).

5. Dažādi.

Sēdes norisi varēs vērot tiešraidē LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 
vai sekojot šai saitei.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Videokonference par informācijas 
ievietošanu internetā

8. martā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāva zālē) notiks videokonference par Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā ie-
stādes ievieto informāciju internetā”. Tā paredzēta 
atbildīgajiem speciālistiem par pašvaldību (iestāžu, 
uzņēmumu, kapitālsabiedrību) vietņu saturu un to 
tehnisko atbalstu.

Videokonferencē piedalīsies VARAM pārstāvji, kas 
sagatavojuši šo MK noteikumu projektu. To var 
lejupielādēt šajā adresē. Lūgums rūpīgi izlasīt gan 

anotāciju, gan pašu noteikumu projektu!

Tiem, kuri vēlas pasākumā piedalīties klātienē, lū-
gums reģistrēties šeit.

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

Jautājumus iespējams iesūtīt gan pirms tiešraides, 
gan tās laikā, sūtot uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Guntars Krasovskis,
LPS padomnieks  

informācijas tehnoloģiju jautājumos

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

Informatīvā lekcija “Integrēta pieeja 
vadības prasmju attīstībā”

15. martā plkst. 10 LPS ēkā (Rīgā, Mazajā Pils ielā 1, 
4. stāvā) notiks lekcija “Integrēta pieeja vadības 
prasmju attīstībā”, ko vadīs Valsts administrācijas 
skolas direktore organizāciju un cilvēkresursu at-
tīstības eksperte Agita Kalviņa. Lekcijā plānots iz-
vērst šādus jautājumus: mūsdienu aktualitātes va-
dības sistēmu veidošanā un uzlabošanā; vadītāju 
prasmju attīstība un to sasaiste ar citiem ie stādes 

procesiem; komandu veidošana; darbinieku ie-
saiste.

Lekciju būs iespējams skatīties tiešraidē LPS inter-
neta vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, video-
arhīvs”, jeb šeit.

Tiešraides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos 
uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Mudīte Priede,
LPS ģenerālsekretāre

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/e_parvaldes_joma/?doc=25615
http://www.lps.lv/lv/zinas/notikumu-kalendars/2086-1-registracija-videokonferencei-klatiene-par-mk-noteikumu-projektu-par-majas-lapam
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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LPS interneta vietnē izveidota jauna 
sadaļa – Komitejas

LPS interneta vietnē www.lps.lv izveidota jauna 
sadaļa Komitejas, kurā var atrast visu informāciju, 
kas skar LPS komiteju darbību: gan paziņojumus 
par plānotajām sēdēm, gan citu informāciju, kas 
attiecas uz katru konkrēto LPS komiteju, gan arī at-
skatu uz jau notikušām komiteju sēdēm.

LPS darbojas septiņas komitejas un divas apakško-
mitejas:

•	 Finanšu un ekonomikas jautājumu komiteja;

•	 Izglītības un kultūras jautājumu komiteja;

•	 Veselības un sociālo jautājumu komiteja;

•	 Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja;

•	 Tautsaimniecības komiteja;

•	 Sporta jautājumu apakškomiteja;

•	 Informātikas jautājumu apakškomiteja.

Videoieraksti no komiteju sēdēm pieejami LPS in-
terneta vietnes sadaļā Tiešraides, videoarhīvs.

Jana Bunkus,
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību 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.

IEVĒRĪBAI!

http://www.lps.lv/
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Par plāna projektu “Mātes un bērna veselības uzla-
bošanas plāns 2018.–2020. gadam”, 1. pielikums.

Atzinums par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi”, 2. 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””, 3. pielikums.

Atzinums par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres 
likums”, 4. pielikums.

1. marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-207 – Likumprojekts “Grozījumi Notariāta liku-
mā”

VSS-196 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 
131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēša-
nas kārtība””

VSS-209 – Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu 
likumā”

VSS-210 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumos Nr. 
703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas 
atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, at-
kritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas 
starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts no-
devu un tās maksāšanas kārtību””

VSS-212 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrīto-
šā dzīvokļa īpašuma Nr. 28 Smilšu ielā 31, Viesītē, 
Viesītes novadā, nodošanu Viesītes novada pašval-
dības īpašumā”

VSS-213 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 
nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās eko-
nomiskajās zonās””

VSS-214 – Likumprojekts “Grozījumi Latgales spe-
ciālās ekonomiskās zonas likumā”

VSS-215 – Informatīvais ziņojums “Par nolietotu 
riepu apsaimniekošanu”

VSS-216 – Noteikumu projekts “Finanšu nodroši-
nājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaim-
niekošanas darbībām”

VSS-202 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības strat-
ēģiju sagatavošanai un īstenošanai””

VSS-203 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 
940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu””

VSS-204 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 
590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju”””

VSS-205 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 
605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju īstenošana”””

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

LPS NESASKAŅO

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449462
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449462
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449446
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449464
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449465
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449467
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449468
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449469
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449470
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449471
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449457
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449458
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449459
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449459
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449459
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449459
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449459
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449459
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449460
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449460
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449460
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449460
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449460
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40449460
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_9_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_9_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_9_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_9_p4.pdf
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Sadarbības piedāvājums pilsētām

Eiropas Savienības delegācija Ķīnā informē par ie-
spēju ES dalībvalstu pilsētām sadarboties ar Ķīnas 
pilsētām Starptautiskās pilsētu sadarbības (Inter-
national Urban Cooperation) programmā.

Šī ir lieliska iespēja arī Latvijas pilsētām piedalīties 

dažādās Eiropas Savienības organizētās aktivitātēs 
un sadarboties ar piecām pilsētām Ķīnā, ko izvēlas 
Ķīnas Nacionālā attīstības un reformu komisija (Na-
tional Development and Reform Commission).

Pieteikšanās termiņš – 8. marts.

Papildu informācija: http://iuc.eu/city-pairings/.

Semināri par finanšu plānošanu ES fondu 
projektos

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) piedā-
vā iepazīties ar metodisko materiālu plānoto mak-
sājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika sagata-
vošanai.

CFLA aicina ES fondu finansējuma saņēmējus iepa-
zīties ar informāciju vietnes sadaļā “Palīgs finan-
sējuma saņēmējiem”, kur var rast atbildes uz bū-
tiskākajiem jautājumiem par plānoto maksājumu 
pieprasījumu iesniegšanas grafika nozīmi, nosacīju-
miem un saturu. Tāpat finanšu plānošanas procesā 
saņēmēji aicināti sadarboties ar savu CFLA projekta 
vadītāju.

Par finanšu plānošanas un ar to saistītajiem risku 
izvērtēšanas jautājumiem plašāk tiks diskutēts pa-
vasara semināru ciklā “Labā prakse ES fondu pro-
jektu īstenošanā” Rīgā un reģionos: 7. martā – Rīgā 
(viesnīcā “Grand Poet Hotel by Semarah” Raiņa 
bulvārī 5/6); 14. martā – Jelgavā (viesnīcā “Zem-
gale” Skautu ielā 2); 21. martā – Cēsīs (Pieaugušo 
izglītības centrā Raunas ielā 4); 28. martā – Kuldīgā 
(Mākslas namā 1905. gada ielā 6) un 4. aprīlī – Rē-
zeknē (Rēzeknes novada pašvaldības Lielajā zālē 
Atbrīvošanas alejā 95a).

Semināru 7. martā būs iespēja vērot arī tiešsaistē 
CFLA vietnē www.cfla.gov.lv, jaunumu sadaļā.

Pieteikšanās semināra apmeklējumam un darba 
kārtība pieejama CFLA vietnē.

Pašvaldības var pieteikties Eiropas 
Klimata iniciatīvas fonda finansējumam

Lai veicinātu starptautisku pieredzes apmaiņu un 
kapacitātes paaugstināšanu klimata pārmaiņu 
jomā, VARAM aicina pašvaldības pieteikties finan-
sējumam Eiropas Klimata iniciatīvas fonda (EUKI) 
projektu konkursā. Pieteikšanās – līdz 16. martam.

Plānotais finansējuma apjoms vienam projektam ir 
no 50 000 līdz 350 000 eiro.

EUKI finansē klimata pārmaiņu projektus ES valstīs 

šādās tematiskās jomās: klimata pārmaiņu rīcības 
starpvalstu integrācija un pieredzes apmaiņa; zinā-
šanu stiprināšana un izpratnes veidošana par kli-
mata pārmaiņām un aizsardzību; kapacitātes celša-
na un tīklu izveide valsts, sabiedrības, ekonomikas, 
izglītības, zinātnes un pašvaldību darbiniekiem; 
labās prakses izmantošana zināšanu stiprināšanai 
un pieredzes nodošana; kapacitātes veicināšana, 
inovatīvā veidā savienojot ES atbalsta programmas 
ar ES fondiem.

Plašāka informācija pieejama EUKI tīmekļa vietnē.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://iuc.eu/city-pairings/
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/planoto-maksajumu-pieprasijumu-iesniegsanas-grafiks
http://www.cfla.gov.lv/lv/
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi?month=05&year=2017
http://www.euki.de/project-funding/?lang=en
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Semināri par energoefektivitāti un 
būvniecību

Ekonomikas ministrija 
un Attīstības finanšu in-
stitūcija Altum vairākās 
Latvijas pilsētās organi-
zē seminārus par ES fon-
du finansējuma piesaisti 

daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un kvalitatīvu 
būvniecību.

Seminārs par energoefektivitātes pasākumiem 
daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu 
notiks 6. martā Rīgā (tiešraide: www.em.gov.lv). 
Uz to aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzī-
vokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmu-

mu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
vecākie.

Būvniecības nozares pārstāvji un dažādu energo-
efektivitātes projektu īstenotāji aicināti uz dažā-
diem informatīviem pasākumiem Rīgā, kuru mēr-
ķis ir izglītot un sniegt praktiskus padomus par ēku 
kvalitatīvu atjaunošanu.

Semināri par kvalitatīvu būvniecību notiks: 
20. martā seminārs “Siltumapgādes sistēma daudz-
dzīvokļu ēkā”; 6. aprīlī seminārs “Apmestās fasādes 
un logu montāža. Teorija un prakse”; 8.–11. mar-
tā – Ekonomikas ministrijas dalība izstādē “Māja I” 
(stends “Dzīvo siltāk”).

Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministri-
jas vietnē.

LVAF projektu konkursi pašvaldībām

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija izsludinājusi divus projektu konkursus finan-
sējuma saņemšanai vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

Aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” pro-
jekta iesniedzējs var būt biedrība, nodibinājums, 
zinātniskā institūcija vai pašvaldība. Šajā aktivitātē 
iespējama, piemēram, tūrisma infrastruktūras iz-
veide vai atjaunošana, ezeru apsaimniekošana u.c. 
Projektu iesniegšanas termiņš – 23. marts.

Dabas aizsardzības plāni pieejami šeit.

Aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ie-
viešana” par projekta iesniedzēju (vadošo īsteno-
tāju) var būt biedrība vai nodibinājums, pašvaldī-
ba, pašvaldības institūcija un zinātniskā institūcija. 
Projektu iesniegšanas termiņš – 30. marts.

Sugas un biotopu aizsardzības plāni pieejami šeit.

Atsevišķos plānos paredzētie apsaimniekošanas 
pasākumi, piemēram, niedru izpļaušana, ezeru 
krastu apauguma novākšana, ir svarīgi, pašvaldī-
bām apsaimniekojot savā valdījumā nodotos pub-
liskos ezerus. Īstenojot šos plānus, iespējama arī 
veco parku izkopšana, upju straujteču atbrīvošana 
no bebru dambjiem un citas aktivitātes. Protams, 
jāņem vērā, ka pasākumus var īstenot vietās, kur 
konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, kurām iz-
strādāti sugas aizsardzības plāni. Šī ir iespēja iegūt 
papildu līdzekļus, lai, saglabājot vai uzlabojot kādas 
aizsargājamas sugas dzīves vietu, vienlaikus veido-
tu sabiedrībai pievilcīgu un rekreācijai izmantoja-
mu vidi.

Ar jautājumiem par veicamajām aktivitātēm, kon-
krētām vietām, kurās tās iespējams īstenot, un 
citiem jautājumiem laipni aicināti vērsties pie LPS 
padomnieces vides aizsardzības jautājumos San
dras Bērziņas (sandra.berzina@lps.lv).

http://www.em.gov.lv
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17794-seminars-siltumapgades-sistema-daudzdzivoklu-eka
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17794-seminars-siltumapgades-sistema-daudzdzivoklu-eka
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
mailto:sandra.berzina@lps.lv
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Informatīvās sanāksmes par dabas 
aizsardzības plānu izstrādi

Ar informatīvajām sanāksmēm martā Dabas aizsar-
dzības pārvaldes (DAP) uzdevumā sāksies vairāku 
aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības 
plānu izstrāde, lai precīzāk noteiktu atļauto šo teri-
toriju izmantošanu un plānotu dabas saglabāšanas 
pasākumus.

Dabas aizsardzības plānus iecerēts sagatavot pie-
cām teritorijām – dabas parkiem “Ragakāpa”, 
“Dvietes paliene”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala” 
un “Vecumu meži”, kā arī aizsargājamo ainavu ap-
vidum “Nīcgales meži”. Savukārt pirmo reizi dabas 
aizsardzības plānus izstrādās dabas parkiem “Ai-
viekstes paliene” un “Silene” un dabas liegumam 
“Dūņezers” Limbažu novadā.

Sanāksmju norises laiks un vietas:

6. martā Salacgrīvā, DAP dabas izglītības centrā 
“Ziemeļvidzeme” (Rīgas ielā 10a);

7. martā Ļaudonā, Ļaudonas vidusskolas zālē (Sko-
las ielā 2);

20. martā Daugavpilī, Daugavpils novada domē 
(Rīgas ielā 2);

21. martā Ilūkstes novada Bebrenē, Bebrenes 
vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas zālē 
(“Bebrenes muižā”);

27. martā Daugavpils novada Demenē, Demenes 
kultūras namā (Briģenes ielā 2);

28. martā Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domē (Jomas 
ielā 1/5).

Semināri par sociālajiem pakalpojumiem 
un sociālās palīdzības saņemšanu

Labklājības ministrija organizē 
pašvaldību sociālo dienestu 
speciālistu un sociālo pakal-
pojumu sniedzēju apmācības 
par klienta aprūpes līmeņa no-

teikšanu. Apmācības nodrošina Latvijas Samariešu 
apvienība.

Apmācībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu šeit.

Martā apmācības paredzētas šādās vietās: Rēzek-
nē 8. martā un Ikšķilē 15. martā.

Konference par darba un ģimenes 
līdzsvaru

Labklājības ministrija aicina pieteikties konferencei 
“Darba un ģimenes līdzsvars”, kas notiks 8. martā. 
Tajā starptautiskie un vietējie eksperti, uzņēmēji, 

pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, valsts un reģio-
nālās politikas veidotāji, pašvaldību pārstāvji un 
politiķi kopā meklēs risinājumus darba un ģimenes 
līdzsvara izaicinājumiem.

Pieteikties konferencei var šeit.

Konference sociālā darba speciālistiem

Labklājības ministrija aicina sociālā darba speciālistus 

piedalīties konferencē “Profesionālo kompetenču 
pilnveide sociālajā darbā”, kas notiks 23. martā Rīgā, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5SfcsCZtc-oTIffBrziOQ9AlLLJIQ3_YJIwL26-ReAhzI1g/viewform
https://www.123formbuilder.com/form-3399775/
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Konferences norise plānota divās plenārsēdēs. Pir-
majā tiks runāts par sociālā darba plānošanu, vadī-
šanu un nākotnes izaicinājumiem, bet otrajā daļā 
profesionāļi dalīsies pieredzē par prasmju attīstī-
bu un profesionālās kompetences nozīmi sociālā 
darba praksē. Konferences noslēgumā paredzēta 

“Gada labākais sociālais darbinieks Latvijā 2017” 
balvas pasniegšanas ceremonija.

Pieteikšanās dalībai konferencē – līdz 19. martam, 
aizpildot reģistrācijas anketu Labklājības ministri-
jas tīmekļa vietnē www.lm.gov.lv.

Skolotāji var pieteikties eTwinning 
mācībām par Minecraft spēli mācību 
procesā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
starptautiskajā skolu sadarbības tīklā eTwinning, 
atzīmējot Eiropas digitālo nedēļu, sadarbībā ar 
“Microsoft Latvia” organizē mācības dažādu priekš-
metu skolotājiem Minecraft izmantošanā skolā un 
eTwinning projektos. Trīs dienu mācībās no 21. līdz 
23. martam skolotāji apgūs skolēnu vidē populāro 
Minecraft spēli, lai veicinātu starppriekšmetu saik-
ni un pilnveidotu skolotāju prasmes spēļu izmanto-
šanai mācību procesā.

Pieteikšanās termiņš – 8. marts (plkst. 9:00), aizpil-
dot tiešsaistes anketu šeit.

Informācija par mācībām eTwinning.lv tīmekļa 
vietnē: http://bit.ly/info_Minecraft.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurss 
“Izaugsme 2018”

Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības 
fakultāte aicina vidusskolēnus no visas Latvijas pie-
dalīties ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursā 
“Izaugsme 2018”, kas norisināsies 6. aprīlī Vents-
pils Augstskolā.

Konkursa “Izaugsme 2018” mērķis ir veicināt sko-
lēnu interesi par uzņēmējdarbību, ekonomiku un 
vadībzinātni, kā arī uzlabot prasmi darboties ko-
mandā, iesaistoties ārpusskolas pasākumos. Pie-
teikšanās konkursam – līdz 25. martam, aizpildot 
pieteikuma anketu šeit.

Konkursam paredzēts iespaidīgs naudas balvu 
fonds: 1. vietu ieguvusī komanda saņems 1000 
eiro, 2. vietas ieguvēji – 700 eiro un 3. vietas iegu-
vēji – 400 eiro naudas balvu, kā arī konkursā tiks 
pasniegtas dažādas sponsoru balvas.

Konkursā komandu četru dalībnieku sastāvā var 
pieteikt vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņi, kuri mācās 10.–12. klasē.

Konkursa nolikums pieejams Ventspils Augstskolas 
vietnē www.venta.lv.

http://www.lm.gov.lv
http://bit.ly/reg_Minecraft
http://bit.ly/info_Minecraft
http://ej.uz/EPFizaugsme2018
http://www.venta.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

Lauku tūrisma kopsapulceseminārs

22. martā Rundāles pagasta Mazmežotnes muižā 
norisināsies “Lauku ceļotāja” organizētā lauku tū-
risma kopsaulce-seminārs, kurā “Lauku ceļotājs” 

atskaitīsies par darbu 2017. gadā un iepazīstinās ar 
jaunumiem, gaidāmajiem pasākumiem un aktua-
litātēm lauku tūrismā. Nozares speciālisti dalīsies 
zināšanās par lauku tūrisma produktu un piedāvā-
juma veidošanu, bet dārzkopības speciālisti – par 
dārzeņu audzēšanu un saglabāšanu, veco dārzu un 
augļu dārzu kopšanu.

Pieteikties semināram var līdz 15. martam, rakstot 
uz e-pasta adresi anna@celotajs.lv vai zvanot pa 
tālruni 67617600.

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.celotajs.lv/lv/e/mazmezotne
http://www.celotajs.lv/lv/e/mazmezotne
http://www.celotajs.lv/lv/e/mazmezotne
mailto:anna@celotajs.lv



