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Pašvaldību savienības un Iekšlietu 
ministrijas ikgadējās sarunas

21. jūnijā Iekšlietu ministrijā noritēja Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) un ministrijas pārstāvju ik-
gadējās sarunas. To centrā bija Civilās aizsardzības 
un katastrofas pārvaldīšanas likums un tam pakār-
totie normatīvie akti, par kuriem jau diskutēts LPS 
Tehnisko problēmu komitejas sēdēs, taču problē-
mas vēl saglabājas.

Pašvaldībām ir atšķirīgi viedokļi par plānotajām 
pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzī-
bas komisijām. Kaut arī LPS pauda gatavību pie-
krist kompromisa risinājumam – 36 civilās aizsar-
dzības komisiju modelim –, tomēr sarunās izskanē-
ja bažas par to, vai jaunā “daudzpakāpju” sistēma 
spēs operatīvi reaģēt, lai novērstu apdraudējumus 
iedzīvotājiem, videi u.c., jo īsti labi savā teritorijā 
spēj orientēties tikai konkrētās pašvaldības spe-
ciālisti. Sarunās izskanēja piemērs par neseno 
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paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku Jūrmalā. Vai 
visi dienesti rīkojās pietiekami atbildīgi? Pļaviņu, 
Skrundas un Dobeles novada pārstāvji atgādināja 
konkrētus gadījumus, lai precizētu, kā tajos būtu 
jārīkojas saskaņā ar jaunajiem noteikumiem par 
sadarbības teritorijām.

Otra aktualitāte skāra Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (VUGD) sadarbību ar brīvprā-
tīgajām ugunsdzēsēju biedrībām, bet trešā tēma 
analizēja VUGD priekšlikumus par pašvaldības vē-
lamo sociālo atbalstu iedzīvotājiem ugunsdrošī-
bas nodrošināšanai (apkures ierīču remonts, dūm-
vadu tīrīšana, autonomu dūmu detektoru iegāde). 
LPS un Iekšlietu ministrijas sarunās tika skarta arī 
par “mūžīgo” tematu kļuvusī Latvijas nediena – 
kūlas dedzināšana – un pašvaldību iespējamais 
atbalsts teritorijas sakārtošanā, lai novērstu kūlas 
dedzināšanu.

Sarunu un diskusiju noslēgumā iekšlietu ministrs 
Rihards Kozlovskis izteica gandarījumu par pašval-
dību ieinteresētību aplūkotajos tematos, sevišķi – 
civilās aizsardzības sadarbības teritoriju veidošanā. 
Viņš atzina, ka vēl būs gana daudz darāmā, lai no-
teikumi apmierinātu abas puses.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis pateicās minis-
tram un ministrijas pārstāvjiem par sadarbību. Kaut 
arī viedokļi bieži vien ir atšķirīgi, sadarbību var uz-
skatīt par veiksmīgu, jo tikai diskusijas ved pretim re-
zultātam. To apliecināja arī sarunas, kurās ministrijas 
puse bija gatava uzklausīt pašvaldību pārstāvju pār-
domas un ierosinājumus. “Gadījumos, kas skar cilvē-
ka dzīvību, neviens jautājums, pat vissīkākā nianse, 
nevar būt mazsvarīgi,” rezumēja A. Jaunsleinis.

Daina Oliņa,
LPS žurnāla “Logs” redaktores vietniece

LPS un Labklājības ministrijas sarunas

Šajā pašā dienā – 21. jūnijā – notika arī otras sa-
runas: Pašvaldību savienībā ikgadējās sarunās tikās 
LPS un Labklājības ministrijas (LM) pārstāvji. Saru-
nās piedalījās arī abu pušu vadītāji – LPS priekšsē-
dis Andris Jaunsleinis un labklājības ministrs Jānis 
Reirs.

Sarunu darba kārtības pirmais jautājums bija par 
deinstitucionalizācijas procesu Latvijā – virzību 

un izaicinājumiem. Pašvaldību pārstāvji aktualizēja 
problēmjautājumus, ar kuriem saskaras pašvaldī-
bas un kuri jārisina:

– sociālo pakalpojumu piešķiršanu kavē infrastruk-
tūras neesamība;

– vajadzību novērtēšana ar laika nobīdi – izvērtēša-
na jau notikusi, pakalpojumi daudzviet būs pieeja-
mi apmēram pēc diviem gadiem;

– novērtējot vajadzības bērniem ar funkcionāliem 
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traucējumiem, nepieciešamo pakalpojumu klāsts 
tiek noteikts plašs, nenosakot prioritātes, daļa pa-
kalpojumu Latvijā vispār nav pieejami vai arī nav 
reģistrēti vai sertificēti;

– būtisks priekšnosacījums deinstitucionalizācijas 
veiksmīgai norisei ir mērķtiecīgs atbalsts (sociālās 
garantijas, atlīdzība, specializācija, mājoklis u.c.) 
audžuģimeņu kustības attīstībai;

– ierobežotā ERAF līdzekļu apjoma dēļ pašvaldībām 
būs rūpīgi jāpārdomā un jālemj, kā optimāli īstenot 
infrastruktūras izveides projektus.

Apspriežot jautājumu par garantētā minimālā ie-
nākuma līmeni (GMI) 2018. gadā, LM speciālisti 
prezentēja ministrijas priekšlikumus garantētā mi-
nimālā ienākuma līmeņa noteikšanai nākamgad un 
turpmāk. LM piedāvā GMI līmeni piesaistīt ienāku-
mu mediānai un noteikt procentuālo attiecību pret 
to, pirmajai vai vienīgajai mājsaimes personai pie-
mērot koeficientu 1, otrajai un pārējām personām, 
kā arī personām, kuras ir darbspējas vecumā, bet 
nestrādā, piemērot koeficientu 0,7. LPS priekšsēdis 
A. Jaunsleinis uzsvēra, ka jautājums par GMI līmeni 
2018. gadā ir jāskata kopā ar nodokļu politikas re-
formu. Puses vienojās, ka šis paliek nesaskaņotais 
jautājums.

Par nepilngadīgo personu atbalsta informācijas 
sistēmas datu ievades un aktualizēšanas izaici-
nājumiem puses vienojās sadarboties, lai atrastu 
risinājumus, kas palīdzētu sistēmai kļūt lietotājam 
draudzīgai un nodrošinātu datu apmaiņu starp sis-
tēmām (NPAIS un SOPA).

Ņemot vērā pēdējā laikā vairākos publiskos pasā-
kumos izskanējušo informāciju no labklājības mi-

nistra puses par iespējamo bāriņtiesu reorganizāci-
ju, LPS sarunās ierosināja jautājumu par bāriņtiesu 
attīstības perspektīvām.

LM pārstāvji kā vienu no trūkumiem uzsvēra ne-
vienveidīgos bāriņtiesu lēmumus, piemēram, 
adopcijas jautājumos, kā arī tika pieminēts vardar-
bības pieaugums un tam sekojošā sabiedrības re-
zonanse. Tuvākas iespējamās reformas aprises no 
LM varētu būt ne agrāk kā septembrī.

Sarunās klātesošie Bāriņtiesu asociācijas pārstāvji 
(Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogo-
lovs) uzsvēra, ka bāriņtiesas ir gatavas pārmaiņām. 
Tomēr jāveic visas sistēmas izpēte; pirms iespēja-
mo reformu veikšanas diskusijā jāiesaista un jāuz-
klausa pašas bāriņtiesas un jābūt pētījumam vai 
vismaz pamatotiem argumentiem.

LPS pārstāvji atgādināja, ka likumdevējs 2015. gada 
nogalē veica būtiskus grozījumus Bāriņtiesu liku-
mā, paaugstinot kvalifikācijas un darba stāža prasī-
bas bāriņtiesām. Spēkā stāšanās laiks šīm normām 
ir 2021. gada 1. janvāris.

Pašvaldību savienības sarunu dalībnieki arī norādī-
ja, ka saistībā ar nesen apspriesto jautājumu par 
iespēju ieviest obligātu notariālā akta formu visiem 
nekustamā īpašuma darījumiem 2016. gadā tika 
aptaujātas visas pašvaldības – gan atsevišķi katrai 
pašvaldībai, gan bāriņtiesai uzdodot jautājumu par 
notariālo funkciju. Absolūts vairākums pašvaldību 
un bāriņtiesu atbalstīja, ka šī funkcija saglabājama. 
Atbalstu šīs funkcijas saglabāšanai pauda arī ties-
lietu ministrs. Bāriņtiesu asociācijas pārstāvji (Bal-
vu Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa) sa-
runās detalizēti izklāstīja to, cik svarīgas vietējiem 
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iedzīvotājiem ir šīs funkcijas, ko veic daļa bāriņtiesu 
atbilstoši Bāriņtiesu likuma 61. pantam.

Noslēgumā LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis norādīja, 
ka šī ir ievadsaruna. Bāriņtiesu jautājums ir viens 
no plašās bērnu tiesību aizsardzības sistēmas un 
rūpīgi vērtējams, lai netiktu sagrauts tas, kas ilgsto-

šā periodā uzbūvēts, pilnveidots, apmācīts.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos,

un Vineta Reitere,
priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos

Izdota grāmata par nemateriālo kultūras 
mantojumu

20. jūnijā LPS notika grāmatas “Nemateriālais kul-
tūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasā-
kumu rīkotājiem” atvēršana. Izdevumā apkopotas 
pētnieku atziņas par to, kā senās zināšanas, pras-
mes un kultūras vērtības var izmantot arī mūsdie-
nās dažādu pasākumu rīkošanā. Grāmata ir Vidze-
mes Augstskolas un Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes pētnieku un maģistrantu darba rezultāts, 
kas iepazīstina ar nemateriālā kultūras mantojuma 
izmantošanas piemēriem un pieredzi Latvijā un ci-
tās valstīs.

Videoieskats pasākumā šeit: http://www.lps.lv/lv/
tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3672-nemate-
riala-kulturas-mantojuma-lietojumam-veltitas-gra-
matas-atversana.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Videokonference par priekšlikumiem 
izmaiņām invaliditātes un atlikušo 
darbspēju noteikšanas sistēmā

30. jūnijā plkst. 10 LPS aicina uz videokonferenci 
par LM priekšlikumiem izmaiņām invaliditātes un 
atlikušo darbspēju noteikšanas sistēmā. LM priekš-
likumi vērsti galvenokārt uz darbspējas vecuma 
personām, kurām funkcionālu ierobežojumu dēļ ir 
traucētas darbspējas. Ministrija veikusi situācijas 
analīzi, notiek darbs pie jaunu atbalsta pakalpoju-
mu apzināšanas.

Videokonferencē LM pārstāvji prezentēs priekšli-

kumus, uzklausīs viedokļus un ierosinājumus saga-
tavoto izmaiņu precizēšanai un papildināšanai. Mi-
nistriju pārstāvēs LM Sociālās iekļaušanas politikas 
departamenta direktore Elīna Celmiņa un vecākā 
eksperte Dace Kampenusa.

Tiešraide būs skatāma LPS mājaslapā www.lps.lv, 
sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – tiešraide” vai se-
kojot saitei: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-video-
arhivs/tiesraide/. Tiešraides laikā jautājumus varēs 
iesūtīt e-pastā: tiesraide@lps.lv.

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3672-nemateriala-kulturas-mantojuma-lietojumam-veltitas-gramatas-atversana
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3672-nemateriala-kulturas-mantojuma-lietojumam-veltitas-gramatas-atversana
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3672-nemateriala-kulturas-mantojuma-lietojumam-veltitas-gramatas-atversana
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/3672-nemateriala-kulturas-mantojuma-lietojumam-veltitas-gramatas-atversana
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
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7. Kohēzijas forumā aicina vienkāršot 
kohēzijas politiku

“Gatavojot daudzgadu finanšu shēmu priekšli-
kumus nākamajam plānošanas periodam pēc 
2020. gada, skaidrs ir tas, ka nepieciešamas refor-
mas. Kohēzijas politikai jārisina nākotnes izaicinā-
jumi un jāveicina strukturālās reformas, sniedzot 
pozitīvu stimulu dalībvalstīm,” 26.–27. jūnijā Brise-
lē (Beļģijā) 7. Kohēzijas foruma atklāšanā uzsvēra 
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvie-
tu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas ko-
misārs Jirki Katainens.

Katainens arī norādīja, ka kohēzijas politika ir ab-
pusēji veiksmīgs process, kas tieši un netieši palie-
lina eksporta iespējas uzņēmējiem, taču šī politika 
būtu jāveido vienkāršāka: “Mums jāmeklē veidi, kā 
palielināt publiskās un privātās investīcijas. Mēs 
pat apsveram iespēju veikt maksājumus, balstoties 
uz rezultātiem, nevis rēķiniem. Taču šīs pārdomas 
pirms nākamā plānošanas perioda jāpavada spē-
cīgām konsultācijām ar dažādām ieinteresētajām 
personām.”

Arī Latvijas Republikas finanšu ministre Dana Reiz-
niece-Ozola savā uzrunā uzsvēra vajadzību kohēzi-

jas politiku vienkāršot: “Kohēzijas politikas īstenoša-
nas mehānisms jāpārskata un jāvienkāršo, tā pat-
laban ir pārmērīgi regulēta. Pašreiz redzam nelielu 
progresu, jo nacionālās un reģionālās administrā-
cijas iegulda lielu darbu likumdošanas sagatavoša-
nā.” Finanšu ministre norādīja, ka lielāka uzticēšanās 
dalībvalstīm, iespējams, nodrošinātu lielāku efekti-
vitāti, un aicināja Eiropas Komisiju vairāk iesaistīt 
dalībvalstis konkrētām valstīm adresēto ieteikumu 
sagatavošanā. Runājot par nākamo plānošanas pe-
riodu, Reizniece-Ozola arī rosināja nemēģināt risināt 
budžeta problēmas ar kohēzijas politikas starpnie-
cību. “Tas būtu ļoti tuvredzīgi – mazināt kohēzijas 
politikas nozīmīgumu. Neskatoties uz Latvijas sek-
mīgi īstenoto kohēzijas politiku, mums būtu vaja-
dzīgi vēl 30 gadi, lai sasniegtu vidējo IKP uz vienu 
iedzīvotāju. Taču, kamēr plaisas starp dalībvalstīm 
labklājības un dzīves līmeņa ziņā netiks novērstas, 
mēs nevarēsim sasniegt arī citus Eiropas Savienības 
kopīgos mērķus,” uzsvēra finanšu ministre.

Vairāk informācijas par 7. Kohēzijas forumu atradī-
siet tam veltītajā mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS PĀRSTĀVNIECĪBĀ BRISELĒ

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/29-05-2017-7th-cohesion-forum
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Mūsu LAD – pasaulē labākie!

No 12. līdz 16. jūnijam Šveicē notika Pasaules infor-
mācijas forums, kurā Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
direktore Anna Vītola-Helviga prezentēja LAD la-
bās prakses piemēru – elektronisko pieteikšanās 
sistēmu (EPS). LAD piedalījās īpašā konkursā un bija 
to piecu projektu vidū, kas nominācijā “E-lauksaim-
niecība” tika nosaukti par čempioniem un saņēma 
“WSIS Prize 2017” galveno balvu savā kategorijā. 
“WSIS Prize 2017” ir starptautisks konkurss, ko or-
ganizē ANO sadarbībā ar ANO Informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģiju aģentūru, UNESCO, ANO 
Attīstības programmu un ANO Konferenci tirdz-
niecības un attīstības jomā. WSIS ir starptautiska 
platforma valstu un starptautisko organizāciju dia-
logam par globālu sabiedrības attīstību pastāvīgos 
IKT pilnveides un informācijas apjoma pieauguma 
apstākļos.

Varam būt lepni, ka mūsu LAD Elektroniskās pie-
teikšanās sistēma atzīta par pasaulē labāko IT rīku 
lauksaimniecībā, turklāt ne mazāk svarīgi, ka to 
augstu vērtē arī pašmāju lauksaimnieki. 2008. gadā 
e-sistēmā platību maksājumiem pieteicās 800 lauk-
saimnieku, bet 2016. gadā tika saņemts vairāk nekā 
60 000 iesniegumu!

19. jūnijā Ministru prezidents Māris Kučinskis un 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica LAD di-
rektori Annu Vītolu-Helvigu un LAD kolektīvu ar ie-
gūto balvu. Ar rakstisku apsveikumu Lauku atbalsta 
dienestu sveica arī Latvijas Valsts prezidents.

Vasarīgu ziedu pušķi LAD saņēma arī no LPS un pa-
domnieces lauku attīstības jautājumos Sniedzes 
Sproģes.

Godināti konkursa “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2017” laureāti

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā”, ko orga-
nizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar žurnālu 
“Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju (VARAM), šogad notika jau 
septīto reizi.

21. jūnijā tika godinātas un apbalvotas 2017. gada 
energoefektīvākās ēkas.

Konkursa laureāti šogad ir:

daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Ziedu ielā 5 – 1. vieta 
nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzī-
vokļu ēka 2017”;

daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Stendes ielā 5 – 1. vieta 
nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka 
2017. Jaunbūve”;

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI
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biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” sporta zāle 
Ādažos – 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā sa-
biedriskā ēka 2017”.
Īpašu žūrijas atzinību saņēma arī atjaunotā daudz-
dzīvokļu ēka Cēsīs, L. Paegles ielā 19a, atzinīgi no-

vērtējot ēkā izmantotos ventilācijas un siltumap-
gādes sistēmas renovācijas risinājumus. Savukārt 
interneta balsojumā visvairāk balsu un līdz ar to arī 
konkursa simpātiju balvu ieguva atjaunotā daudz-
dzīvokļu ēka Rīgā, Dombrovska ielā 49.

Valdībā apstiprināts zaļā publiskā 
iepirkuma regulējums

20. jūnijā valdība atbalstīja VARAM sagatavotās pra-
sības zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanai 
(Ministra kabineta noteikumu projekts “Prasības 
zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemēro-
šanas kārtība”: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?p
id=40412067&mode=mk&date=2017-06-20), kas 
stāsies spēkā 1. jūlijā.

Sagatavotie priekšlikumi nosaka regulējumu ZPI 

piemērošanai, tā īstenošanas, uzraudzības, no-
vērtēšanas un kontroles kārtību. Kopā ir noteiktas 
septiņas preču un pakalpojumu grupas, kurām ob-
ligāti piemērojams ZPI: biroja papīrs, drukas iekār-
tas, datortehnika un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju infrastruktūra, pārtika un ēdināšanas 
pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, 
iekštelpu apgaismojums, ielu apgaismojums un sa-
tiksmes signāli. Priekšlikumi nosaka ZPI prasības un 
kritērijus arī 14 brīvprātīgi piemērojamām preču un 
pakalpojumu grupām, kā arī aprites cikla izmaksu 
aprēķina metodiku enerģiju patērējošām precēm.

Grozīti MK noteikumi par trūcīgā statusa 
noteikšanu

20. jūnijā valdības sēdē pieņemtie “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos 
nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu”” precizē 
kritērijus trūcīgā statusa piešķiršanai attiecībā uz 
kustamo un nekustamo īpašumu, kas var piederēt 
trūcīgai personai. Iztikas līdzekļu deklarācija, kas 
jāaizpilda, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā 
pēc sociālās palīdzības, papildināta ar visiem MK 
noteikumos paredzētajiem ienākumu un mantas 
veidiem.

Grozījumi nosaka pienākumu saimnieciskās dar-
bības veicējiem sagatavot un kopā ar deklarāciju 
sociālajā dienestā iesniegt paša sagatavotu izziņu, 

kurā norādīti ieņēmumi, saimnieciskās darbības 
izdevumi un ienākumi par pēdējiem pilniem trim 
kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegša-
nas pašvaldības sociālajā dienestā. Tāpat grozījumi 
nosaka, ka deklarācijai jāpievieno izraksts no kre-
dītiestādes maksājuma konta par pēdējo trīs mē-
nešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem, 
paredzot individuālu sociālā dienesta risinājumu 
katrā konkrētā teritorijā un sociālajā situācijā, pa-
matojumu fiksējot klienta lietā.

Precizēti arī ienākumu veidi, kurus ņem vērā trīs ka-
lendāra mēnešu periodā un 12 kalendāra mēnešu 
periodā pirms iesnieguma iesniegšanas, iekļaujot 
ienākumu veidus iztikas līdzekļu deklarācijā. Preci-
zēts personas mēneša vidējo ienākumu aprēķinā-
šanas algoritms, paredzot, ka visi ienākumi, kurus 
skata 12 mēnešu periodā, tiek aprēķināti vienādi.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412067&mode=mk&date=2017-06-20)
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40412067&mode=mk&date=2017-06-20)
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Latvijas valsts simtgades dižkoku 
meklēšanas akcija

27. jūnijā Ēbelmuižas parkā Rīgā pie viena no gal-
vaspilsētas dižkokiem tiks uzsākta Latvijas valsts 
simtgades iesaistes akcija “LV100 dižošanās”. Pasā-
kumā akcijas veidotāji un vēstneši pastāstīs, kāpēc 
ceļā uz valsts simtgadi ir svarīgi apzināt un sargāt 
Latvijas dabas vērtības, un sniegs praktiskus pado-
mus, kā atpazīt un pareizi nomērīt kokus.

“LV100 dižošanās” laikā cilvēki tiks aicināti doties 

dabā, iepazīt Latvijas dabas daudzveidību un palī-
dzēt atrast vēl nepazinātos Latvijas dižkokus. Akcija 
turpina Latvijas valsts simtgades aizsākto aicināju-
mu – dāvināt savu laiku labiem darbiem pašiem sev 
un Latvijai, lai kopīgi paveiktu nozīmīgas lietas.

Datus par atrastajiem dižkokiem varēs ievietot di-
gitālajā kartē. Pēcāk šos datus pārbaudīs un no-
rādītos kokus dabā apsekos Dabas aizsardzības 
pārvaldes speciālisti. Ja koks atbildīs noteiktajiem 
standartiem, to reģistrēs oficiālajā dižkoku reģistrā 
un pie tā izvietos atpazīstamības zīmi. Ikvienam in-
teresentam būs pieejami materiāli gan par dižko-
ku meklēšanu un nozīmi, gan tests, kuru aizpildot, 
varēs uzzināt, kura dižkoka īpašībām atbilst cilvēka 
personība.

“Livonijas kulinārais ceļš”

“Livonijas kulinārais ceļš” ir 
jauns kulinārā tūrisma pie-
dāvājums, ko veido “Lauku 
ceļotājs” kopā ar Vidzemes 
plānošanas reģionu un part-
neriem Igaunijā. Projekta te-

ritorijā iekļauta daļa Latvijas un Igaunijas. Tā tēma 
ir 13.–16. gadsimta Livonijas laika ietekme mūsdie-
nu latviešu un igauņu ēdienos.

“Livonijas kulinārais ceļš” ir nākamais solis zīmola 

“Latviešu virtuve” un pārrobežu tūrisma maršruta 
“Via Hanseatica” attīstībā, kas palīdzēs veicināt tū-
risma galamērķu pievilcību, popularizējot nacionā-
lo virtuvi.

Lūdzu, izvērtējiet savu interesi un iespējas iesaistī-
ties “Livonijas kulinārajā ceļā”, līdz 3. jūlijam aizpil-
dot anketu: https://goo.gl/forms/WxpL7idZ3yxra-
AA32! Ja jums ir jautājumi par topošo maršrutu, 
Livonijas tēmu vai projektu, varat sazināties ar pro-
jekta vadītājām Inesi Riekstiņu (inese@celotajs.lv; 
29462024) un Lienīti Priedāju-Kleperi (lienite.prie-
daja@vidzeme.lv; 26133028).

VSS-583 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos 
nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, 
1. pielikums.

VSS-649 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. ok-
tobra noteikumos nr. 605 “Valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”””, 
2. pielikums.

VSS-608 – Par noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra notei-
kumos nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakš-
pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”””,  
3. pielikums.

LPS NESASKAŅO

https://goo.gl/forms/WxpL7idZ3yxraAA32
https://goo.gl/forms/WxpL7idZ3yxraAA32
mailto:inese@celotajs.lv
http://lienite.priedaja@vidzeme.lv
http://lienite.priedaja@vidzeme.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p1.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p3.pdf
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VSS-607 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2014. gada 30. septembra noteiku-
mos nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uz-
raudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””, 4. pielikums.

VSS-606 – Par noteikumu projektu “Grozījumi Mi-
nistru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos 
nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””, 
5. pielikums.

VSS-593 – Par likumprojektu “Grozījumi Izglītības 
likumā”, 6. pielikums.

VSS-428 – Par Ministru kabineta noteikumu projek-
tu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. sep-
tembra noteikumos nr. 1065 “Noteikumi par aizde-
vumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās 
darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai””, 
7. pielikums.

Par Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektu 
“Vienotā datu telpa”, 8. pielikums.

VSS-682 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK 
izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un 
RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma “Re-
ģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju in-
kubators” īstenošanas noteikumi””

VSS-677 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 
77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””

VSS-688 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 523 
“Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldī-
bu izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās 
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vi-
dējās izglītības programmas””

VSS-689 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumos Nr. 655 
“Noteikumi par profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītoja-
mo””

VSS-679 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu 

jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu 
garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus 
politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarb-
nieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jau-
niešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi””

VSS-680 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 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” 9.2.2.1. pasākuma “Dein-
stitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””

VSS-693 Noteikumu projekts “Grozījums Ministru 
kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 351 
“Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma no-
teikumi””

VSS-694 Rīkojuma projekts “Par valstij piederošo 
nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada 
pašvaldības īpašumā”

VSS-697 Likumprojekts “Grozījumi Oficiālās elek-
troniskās adreses likumā”

VSS-673 Informatīvais ziņojums “Administratīvā 
sloga mazināšana valsts pārvaldē”

VSS-691 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 
748”

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428789
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428752
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40428752
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http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p7.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2017_23_p8.pdf
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37. Starptautiskās Hanzas dienas Kampenā

No 15. līdz 18. jūnijam Nīderlandes pilsētā Kampe-
nā notika 37. Starptautiskās Hanzas dienas ar moto 
“Ūdens vieno”. Latviju pārstāvēja delegācija Rīgas 
pilsētas izpilddirektora Jura Radzeviča vadībā.

Hanzas dienu laikā Rīgas pārstāvji piedalījās Han-
zas Komisijas un Hanzas pilsētu delegātu sēdēs un 
citos oficiālos pasākumos. Delegātu sēdē tika ap-
stiprināta trīs jaunu pilsētu uzņemšana Jauno lai-
ku Hanzas pilsētu savienībā, kuras sastāvā nu jau ir 
190 pilsētas 16 valstīs.

Hanzas pilsētu izstādē gadatirgū bija apskatāmi ap 
90 pilsētu stendi. Gadatirgū tika prezentēta Rīgas 
un tās tūrisma iespējas, akcentējot gastronomijas 
tūrismu saistībā ar Rīgas–Gaujas reģionu kā Eiro-
pas Gastronomijas reģionu 2017. Degustācijai tika 
piedāvāti tādi tradicionāli Latvijas produkti kā siers, 

rupjmaize un šprotes. Rīgu šajās Hanzas dienās 
pārstāvēja atpūtas centra “Imanta” bērnu un jau-
niešu vokālā ansambļa “Tu un es” vecākās grupas 
“Fortuna” dziedātājas, kā arī Nīderlandes latviešu 
jauktais koris “Ziemeļjūra” un latviešu bērnu folklo-
ras kopa “Stārķīši”.

Rīgas pārstāvji tradicionāli piedalījās arī jauniešu 
Hanzas programmā “Youth Hans”. Kampenā šo-
gad tikās jaunieši no 36 pilsētām (11 valstīm), kas 
izbaudīja mazliet neparastu pieredzi, jo jauniešu 
naktsmītne bija Kampenas centra parkā ierīkotā 
armijas telšu pilsētiņa.

Iespaidus par šāgada Hanzas dienām var gūt video: 
https://www.facebook.com/hanze2017/videos/76
5286206965115/?pnref=story.

Starptautiskās Hanzas dienas 2018. gadā notiks no 
21. līdz 24. jūnijam Vācijas pilsētā Rostokā.

Latvijas pirmais satelīts “Venta-1” 
veiksmīgi nogādāts kosmosā

Ventspils Augstskolas (VA) izstrādātais Latvijas pir-
mais satelīts “Venta-1” Līgo dienas rītā plkst. 6:59 
pēc Latvijas laika ar nesējraķeti PSLV-C38 tika veik-
smīgi nogādāts kosmosā. Satelīta startam kosmosā 
ikviens varēja sekot līdzi videotiešraidē.

VA satelīts “Venta-1” riņķos Zemes zemajā orbītā 
(LEO) aptuveni 505 km augstumā. “Venta-1” zemi 
apriņķos 16 reizes diennaktī, bet ne vienmēr tā sig-
nālu varēs uztvert. Signālu labi varēs uztvert tikai 
dažas reizes dienā aptuveni uz desmit minūtēm.

VA komanda tiešraidei sekoja līdzi augstskolas ra-
diostacijā, no kuras arī notiks satelīta “Venta-1” 
signālu uztveršana, bet VA pārstāvis, galvenais 
projekta koordinators no augstskolas puses Aigars 
Krauze, bija devies uz Indiju, lai būtu klāt vēsturis-
kajā mirklī, kad satelīts uzsāka savu ceļu kosmosā. 
Nesējraķete PSLV-C38 tika palaista no Indijas, tā ir 
44 metrus augsta, tās diametrs ir 2,8 metri, kopējā 
masa – 320 tonnas, un tā sastāv no četriem pos-
miem. Ar raķetes palīdzību kosmosā tika nogādāti 
30 satelīti no 15 valstīm – arī Latvijas pirmais sate-
līts “Venta-1”.

Satelīts izstrādāts, sadarbojoties VA un Brēmenes 
Lietišķo zinātņu universitātei. Šā projekta galvenais 
mērķis ir veicināt inženierzinātņu studiju attīstību 
Ventspils Augstskolā. Galvenais eksperiments, ko 
plānots veikt ar “Venta-1”, ir kuģu satiksmes identi-
fikācijas (AIS) datu uztveršana ar satelīta palīdzību 
un to pārraide uz zemes staciju VA. Ar šādu sate-
līttehnoloģiju palīdzību var sekot kuģu maršrutiem 

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

https://www.facebook.com/hanze2017/videos/765286206965115/?pnref=story
https://www.facebook.com/hanze2017/videos/765286206965115/?pnref=story
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daudz plašākā teritorijā nekā ar tradicionālām AIS 
sistēmām, kas izvietotas gar krasta līniju un darbo-
jas 20–40 km rādiusā.

Pateicoties satelīta “Venta-1” projektam, jau šobrīd 
VA IT un Elektronikas programmu studentu baka-
lauru un maģistru darbu tematikā liels īpatsvars ir 
ar satelīttehnoloģijām saistītai problemātikai.

Izdota preilietes Rasmas Zariņas lugu 
grāmata

Pavisam nesen savu izdevumu piedzīvojusi Rasmas 
Zariņas lugu grāmata “Ostoņas lizeikas mada dvē-
seles prīcai”. Preiļu Galvenās bibliotēkas īstenotajā 
projektā vienā izdevumā apkopotas astoņas lugas, 
ko uzrakstījusi Jasmuižas Raiņa muzeja darbiniece, 
Aizkalnes pagasta teātra kopas “Gaisma” vadītāja 
un režisore Rasma Zariņa.

Izdevumu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds, 
piešķirot grāmatas izdošanai 400 eiro. Preiļu nova-
da dome iedalīja Preiļu Galvenās bibliotēkas pro-

jektam līdzfinansējumu 250 eiro apmērā.

Grāmata ir laba dāvana Aizkalnes pagastam, bet 
īpaši pašai autorei. 17. jūnijā Aizkalnes pagasta 
svētku laikā pēc amatierteātra kopas “Gaisma” iz-
rādes “Ak, šys kolhozs” Rasmai Zariņai tika pasnieg-
ti jaunizdotās grāmatas eksemplāri.

Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja 
Vilhelmīne Jakimova pastāstīja, ka projekts reali-
zēts, lai veicinātu latgaliešu oriģināldramaturģi-
jas attīstību un latgaliešu valodas popularizēšanu. 
Lugu krājums būs labs palīgs amatierteātriem, jo 
tajā apkopotie dramaturģiskie darbi ir dažāda apjo-
ma – gan nelieli humoristiski skeči, gan divcēlienu 
lugas. Visas lugas uzrakstītas latgaliešu valodā, jo 
autore iedvesmojusies no dzīves dzimtajā ciematā, 
Latgales lauku sētā ar tās tradīcijām un cilvēku at-
tiecībām.

Krājumā apkopoto lugu darbības laiks aptver lielu 
amplitūdu – no 19. gadsimta 80. gadiem, iekļaujot 
20. gadsimta 30. gadus un kolhozu laikus, līdz mūs-
dienām. Iestudējot R. Zariņas lugas, aktieriem būs 
iespēja pašiem dziļāk iepazīt latgaliešu kolorīto va-
lodu un popularizēt to dažādās auditorijās.

Lugu autore Rasma Zariņa atzīst, ka visas lugas jau 
sākotnēji ir rakstītas latgaliešu valodā, tādā veidā 
parādot latgaliešu valodas skanējumu, jo tā bija 
tuva arī izcilajam dzejniekam Rainim.

Lugu krājumu iespiedusi Latgales Kultūras centra 
izdevniecība. Grāmatu paredzēts izmantot Preiļu 
Galvenās bibliotēkas rīkotajos kultūras pasāku-
mos kā novada prezentatīvo materiālu, šādi re-
klamējot to arī citos Latvijas kultūrvēsturiskajos 
novados. Izdotā grāmata vairumtirdzniecībā netiks  
piedāvāta.
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Ādažu novada ezeros ielaisti 32 500 līdaku 
mazuļi

19. jūnijā Ādažu novada pašvaldība divos novada 
ezeros ielaida 32 500 līdaku mazuļu – 25 000 līdaku 
mazuļu Mazajā Baltezerā un 7500 – Dūņezerā.

Lauku atbalsta dienestā tika iesniegti divi projektu 
pieteikumi Valsts zivju fonda atbalsta saņemšanai: 
“Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņ-

ezerā” un “Zivju resursu pavairošana Ādažu nova-
da Mazajā Baltezerā”. Martā fonda padomes sēdē 
tika izskatīti 72 projektu iesniegumi, kuru kopējais 
pieprasītais finansējums bija 318 501,80 eiro, bet 
izsludinātajai pasākuma kārtai pieejamais atbalsta 
apmērs – 215 000 eiro. Ņemot vērā pieejamā finan-
sējuma ierobežojumu, visi projekti tika rūpīgi vērtē-
ti un tikai 33 projekti apstiprināti pilnā apmērā. To 
vidū bija arī abi Ādažu novada domes pieteikumi.

“Tādējādi turpinām pagājušajā gadā uzsākto ini-
ciatīvu – pavairot zivju resursus novada ūdenstil-
pēs. Izstrādāti arī jauni zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumi Kadagas ezeram un Vējupei. Šogad 
plānojam Vējupē ielaist arī 1500 zandartu mazuļu,” 
stāsta projekta iniciators Saimniecības un infra-
struktūras daļas vadītājs Artis Brūvers.

Zivju mazuļu piegādi un ielaišanu ezeros veica SIA 
“Rūjas zivju audzētava”, zivju ielaišanā piedalījās 
Ādažu pašvaldības policijas, Ādažu novada domes 
un VVD pārstāvji.

Pļaviņu pilsētai – 90 gadu jubileja

No 27. jūnija līdz 1. jūlijam ar plašu kultūras un 
izklaides notikumu klāstu tiks svinēta Pļaviņu 90 
gadu jubileja.

Svētku nedēļa 27. jūnijā sāksies ar Gostiņu dienu. 
Gostiņos norisināsies Rīgas Ebreju kopienas pasā-
kumi un nakts futbola spēle “Vienos vārtos”.

28. jūnijā svētku svinētāji aicināti uz brīvdabas ki-
novakaru, lai noskatītos animācijas filmu “Pavasa-
ris Vārnu ielā” un filmu “Svingeri”.

29. jūnijā svētku programma turpināsies Rīgas ielā, 
piedāvājot pastaigu pa dolomītu atsiju kalnu jeb 
“puļpu”. Vakarā laukumā pie veikala “miniTOP!” 
koncertēs Jēkabpils ukraiņu biedrība “Javir” un 
muzikālā apvienība “Otra versija”.

30. jūnijā ikvienam iespēja piedalīties Piektdienas 
pēcpusdienas piknikā Pļaviņu pļavā. Šeit notiks Pļa-
viņu pīrāgu parāde, darbosies Pļaviņu pilsoņu pasu 
galds un pirts uz riteņiem “Kalna pirts”. Piknikotāji 
tiks cienāti ar Pļaviņu plostnieku putru un Pļaviņu 
padzērienu. Par piknika mūziku gādās “Kreicburgas 
ziķeri” un viesi no ārvalstu sadraudzības pilsētām. 
Piknika ciemiņi aicināti Pļaviņu pļavā izraudzīties 

un noformēt savu piknikvietu un tērpties puķu 
rakstu apģērbā.

30. jūnija vakars veltīts jauniešiem. Muzicēs Lat-
vijas hiphopā labi zināmi vārdi: Edavārdi, Melikols, 
ansis un Oriole. Iespēja šos mūziķus redzēt uz vie-
nas skatuves ir īpaša.

Svētku kulminācija būs 1. jūlijā, kad jubilejas pasā-
kumi notiks visas dienas garumā un noslēgsies ar 
koncertu “Pļaviņas rotā” un pusnakts uguņošanu.

Atklāšana sāksies ar krāšņu svētku gājienu, kas 
pulksten 11 no Pļaviņu novada ģimnāzijas pa Dau-
gavas ielu dosies līdz Tradīciju laukumam. Pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem visu dienu būs iespēja 
vizināties ar vikingu liellaivu “Lāčplēsis”, parkā pie 
Kultūras centra notiks svētku gadatirgus un kon-
certēs Pļaviņu novada amatiermākslas kolektīvi 
un ārzemju vieskolektīvi. Tiks piedāvātas dažādas 
izklaides, izjādes ar zirgiem, retrovāģīši un trušu 
pilsētiņa, bet Pļaviņu aizsargdambis kļūs par “Mu-
zikālo dambi”.

Svētku vakara koncertā “Pļaviņas rotā” uzstāsies 
Latvijā pazīstami mākslinieki – Jāņa Lūsēna muzikā-
lā apvienība “Promenāde” (solisti Anmary un Uģis 
Roze), grupa “Eolika”, grupa “Credo” un Normunds 
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Jakušonoks ar Tipa orķestri. Pasākumu vadīs Zane 
Daudziņa.

Ieeja visos Pļaviņu svētku pasākumos būs bez mak-

sas.

Vairāk informācijas un plašāks pasākumu plāns: 
plavinunovads.lv.
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SIVA aicina Kurzemes darba devējus uz 
informatīvu pasākumu

28. jūnijā Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
(SIVA) aicina Kurzemes reģiona darba devējus, izglī-
tības un sociālās jomas pārstāvjus apmeklēt infor-
matīvo pasākumu “Nodarbinātības un apmācību 
iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura 
traucējumiem” Kuldīgā, Mākslas namā, 1905. gada 
ielā 6.

Pētījumi liecina, ka pēdējo septiņu gadu laikā Latvi-
jā strauji pieaudzis invalīdu skaits. Fizisku un garīgu 
traucējumu un invaliditātes dēļ cilvēkiem ir grūtī-
bas iesaistīties aktīvā darba meklēšanā. Līdz ar to 
ir būtiski aktualizēt jautājumus par invalīdu vietu 
sabiedrībā, par profesijām un prasmēm, kuras ap-
gūstot, viņi varētu iekļauties darba tirgū, kā arī par 

sabiedrībā valdošajiem stereotipiem, aizspriedu-
miem un iespējamajiem risinājumiem to mazinā-
šanai.

Pasākumā tiks aktualizēti jautājumi par personu ar 
invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem mācī-
bu iespējām, kā arī par iespējām iekļauties darba 
tirgū pēc apmācību pabeigšanas. Tāpat Kurzemes 
reģiona izglītības speciālisti dalīsies pieredzē au-
dzēkņu apmācībās un sadarbībā ar darba devē-
jiem. Darba devēji, kuri savā uzņēmumā nodarbina 
invalīdus, dalīsies pieredzē, kāda ir izveidojusies šī 
sadarbība.

Pasākumā aicināti piedalīties darba devēji, neval-
stisko organizāciju pārstāvji, biedrības, izglītības 
iestādes, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un 
darbinieki un citi interesenti.

Ventspils Augstskola rīko starptautisku 
konferenci par uzņēmējdarbību, 
inovācijām un reģionālo attīstību

Ventspils Augstskola 29. un 30. jūnijā rīko 5. starp-
tautisko zinātnisko konferenci “Uzņēmējdarbība, 
inovācijas un reģionālā attīstība – EIRD 2017. Vietē-
jās sabiedrības vieda izaugsme globālajā pasaulē”. 
Konferences organizēšanā piedalās universitātes 
un biznesa augstskolas no visām trim Baltijas val-
stīm.

Konference EIRD kopā ar partneriem tiek rīkota 
jau piekto reizi, un tradicionāli referātos tiek pē-
tītas attiecības starp uzņēmējdarbību, inovācijām 
un reģionālo attīstību – to praktiskie un teorētiskie 
aspekti. Šogad konferencē piedalīsies ap 50 dalīb-
nieku no astoņām valstīm – Baltkrievijas, Gruzijas, 
Igaunijas, Itālijas, Kosovas, Latvijas, Lielbritānijas 
un Lietuvas.

Konferenci EIRD 2017 iesāks par tradīciju kļuvusī 
doktorantu priekškonference, kurā pieredzējuši zi-
nātnieki uzklausīs doktorantūras studentu prezen-
tācijas un sniegs vērtīgas konsultācijas. Konferencē 
kā trīs galvenie referenti piedalīsies gan Latvijas, 
gan ārvalstu pārstāvji: SIA ““Ventspils nafta” ter-
mināls” ģenerāldirektors Larss Panclafs (Latvija); 
uzņēmējs, filantrops, autors, investors un filmu 
producents Muzafars Hāns (Lielbritānija), kā arī 
asociētais profesors Besniks Krasniki no Stafordšī-
ras Universitātes (Lielbritānija) un Prištinas Univer-
sitātes (Kosova).

Starptautisku zinātnisko konferenču rīkošana VA 
ir kļuvusi par vērtīgu un nozīmīgu tradīciju. Konfe-
renču laikā tajā sapulcējas dalībnieki no dažādām 
valstīm, tiek dibināti kontakti, stiprināta jau esošā 
sadarbība, kā arī VA pētniekiem un docētājiem ir 
iespēja prezentēt savu darbu starptautiskā līmenī, 
iegūstot starptautisku pieredzi.

Dabas koncertzāle Burtniekos

30. jūnijā Burtniekos, Vīsraga pļavā, norisināsies 
Dabas koncertzāle. Par 2017. gada dabas, mūzi-
kas, mākslas un video performances norises vietas 
varoni izvēlēta augsnes dižslieka (Lumbricus ter-

restris), kas, starp citu, ir šā gada bezmugurkaul-
nieks. Koncerta sākums – līdz ar saulrietu.

Mūzika – Ingus Ulmanis, Reinis Sējāns, Andris 
Sējāns, Kaspars Tobis, Anrijs Grinbergs, Aigars 
Voitišķis. Zinātne – Dr. biol. Voldemārs Spuņģis. 
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Pasākuma režisors – Roberts Rubīns. 

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi būs arī 
zinātnes un izzināšanas laboratorijas, kurās pasā-
kuma apmeklētāji varēs izzināt sliekas dzīves ikdie-
nu 20 dažādās laboratorijās. Tās sadalītas četrās 
pamattēmās, kas raksturo sliekas uzbūvi un pie-
lāgojumu dzīvei pazemē, kā arī skaidro augsni kā 
mājvietu, aplūko arī dažbrīd sarežģītās sliekas at-
tiecības ar putniem un cilvēku. Tāpat būs arī radošā 
daļa, kurā varēs ne tikai izkrāsot šā gada varoni, bet 
arī nofotografēties ar vizualizētu augsnes dižslieku. 
Augsnes dižsliekas ķermenī ir līdz pat 120 ķermeņa 
posmu, un katram posmam no tālajiem senčiem 
mantojumā nāk sariņi – kāju paliekas. Posmi ir it 
kā līdzīgi, taču katram posmam ir savi pienākumi. 
Līdzīgi pēc sliekas principa veidotas arī radošās un 
izziņas darbnīcas, kurās apmeklētāji varēs ne vien 
klausīties un vērot tajās notiekošo, bet arī aktīvi 

līdzdarboties, meklējot, analizējot, saskatot sakarī-
bas, spēlējot spēles, liekot lietā savus rodošos po-
tenciālus u. tml. Darbnīcas notiks laikā no plkst. 19 
līdz 22:30.

Jau pavasara sākumā Dabas koncertzāles šāgada 
galvenais zinātnieks Voldemārs Spuņģis kopā ar 
uzņēmumu “IXI” izveidoja “slieku māju”. Tādu kā 
koka un stikla sienu konstrukciju, kurā mitinās pie-
cas slieku sugas. Tās Voldemārs atradis savas mājas 
dārzā. Ar slieku māju varēs iepazīties arī vienā no 
Dabas koncertzāles radošajām darbnīcām.

Koncerti notiek brīvā dabā, un ieeja ir bez maksas.

Informācijai sekojiet līdzi Dabas koncertzāles mā-
jaslapā www.dabaskoncertzale.lv un sociālajos tīk-
los, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā 
www.daba.gov.lv.

Cēsīs iemirdzēsies “LAMPA”

Apziņas eksperimenti, praktiskās darbnīcas, perfor-
mances, spēles, viktorīnas, diskusijas, izrādes un 
pat grēksūdzes – trešais sarunu festivāls “Lampa” 
neatstās vienaldzīgus pat visprasīgākos apmeklētā-
jus. Šogad “Lampa” sevi piesaka ar nebijušu vērie-
nu – vairāk nekā 200 pasākumu par dažādām tē-
mām no dažādām vietām Latvijā un pasaulē. “Lam-
pa” atkal iemirdzēsies 30. jūnijā un 1. jūlijā Cēsu 
pils parkā. Ieeja – bez maksas.

“Sarunu festivāla “Lampa” “ēdienkarte” šogad 
piedāvās pilnu garšu buķeti – no karstām pašmāju 
valstsvīru debatēm līdz sarunām ar skandināvu kul-
ta politiķiem, no uzņēmēju grēksūdzes līdz policijas 

aizturēšanai klātienē un tiešraidei no Cēsu Nepiln-
gadīgo kolonijas, no mākslinieciskas performances 
par Latviju 2068. gadā līdz unikālai pirmizrādei par 
latviešu un krievu attiecībām. Ja pirms trim gadiem 
sākām ar bagātīgu 50 notikumu programmu, tad 
šogad sarunu festivāls pārspēj pats sevi. Tie būs 
vairāk nekā 200 pasākumi, kas atmosfēras ziņā sa-
līdzināmi ar jaudīgu rokfestivālu, bet satura ziņā – 
ar vēl nepieredzētu konferenci. Politiķi, uzņēmēji, 
žurnālisti un lēmumu pieņēmēji, rakstnieki, reperi, 
mākslinieki, filozofi un pat garīdznieki – “Lampā” 
būs visi, un garlaicīgi nebūs nevienam!” aicina fes-
tivāla direktore Ieva Morica.

Sīkāka informācija šeit: http://festivalslampa.lv/
event/lv/365/.

http://www.dabaskoncertzale.lv
http://www.daba.gov.lv/
http://festivalslampa.lv/event/lv/365/
http://festivalslampa.lv/event/lv/365/
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Talsu pilsētas svētki “Talsiem 100” Talsi savu gadsimta jubileju atzīmēs no 30. jūnija 
līdz 2. jūlijam ar pasākumiem dažādos žanros.
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5. Sēlijas Tautas mākslas svētki šovasar 
tiks svinēti Viesītē

5. Sēlijas Tautas mākslas svētki šovasar 1. jūlijā tiks 
svinēti Viesītē. Šāgada svētku moto būs “Augšze-
mes bānītis starp divām simtgadēm”.
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Rundāles pils Dārza svētki

1. jūlijā Rundāles pils dārzā tiks atzīmēti ikgadējie 
Dārza svētki. Kā jau pēdējos gados ierasts, Dār-
za svētki tiek rīkoti jūlija pirmajā sestdienā, kas ir 
skaistākais rožu ziedēšanas laiks. Šogad Dārza svēt-
ki būs veltīti medību tēmai. Dārza svētku viesiem 

piedāvājam ne tikai apskatīt parku un pili, bet arī 
uzzināt un apgūt ko jaunu, baudīt muzikālus un te-
atrālus priekšnesumus, atpūšoties kopā ar ģimeni 
vai draugu lokā.

Svētku programmu skatiet http://rundale.net/dar-
za-svetki-2017/.

Starptautiskais Latgales novada XVI 
Senioru dziesmu un deju svētku festivāls 
“Latgale vieno” Līvānos

Trešais Piejūras senioru festivāls “Pie jūras 
dzīve mana”

1. jūlijā Jūrkalnē notiks Piejūras senioru festivāls 
“Pie jūras dzīve mana”. Paredzams, ka Ventspils 
novadā šajā dienā ieradīsies seniori no Carnika-
vas, Grobiņas, Rucavas, Dundagas, Engures, Lim-

bažiem, Pāvilostas, Mērsraga, Salacgrīvas, Nīcas, 
Jaunpils, Saulkrastiem un Rojas – kopā vairāk nekā 
400 cilvēku. Pirmo reizi festivāls notika Carnikavā, 
pagājušajā gadā – Kolkā, bet 1. jūlijā viesus gaidīs 
Ventspils novada Senioru padome.

Jūrkalnes Ugunspļavā rosības sāksies plkst. 12. Kad 

http://rundale.net/darza-svetki-2017/
http://rundale.net/darza-svetki-2017/
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būs pateiktas svinīgās uzrunas un pacelts festivāla 
karogs, uzklāts baltais galdauts, izskanējuši piejū-
ras novadu pārstāvju sveicieni, Ventspils novada 
Senioru padome aicinās vienaudžus parādīt saga-
tavotos priekšnesumus. Uzstāsies Salacgrīvas no-
vada senioru koris “Sarma”, Ances pagasta senioru 
deju kolektīvs, folkloras kopas no Carnikavas un 
Grobiņas novada, ansambļi no Nīcas, Engures, Lim-
bažiem, Pāvilostas, Grobiņas, deju grupas no Nīcas, 
Jaunpils, Pāvilostas un Mērsraga. Viesi apskatīs Svē-
tā Jāzepa Jūrkalnes katoļu baznīcu, pēc tam Saldus 

kapelas “Strops” vadībā paredzēta sadancošanās, 
senioru kopu vadītāji tiksies tautas namā un pārru-
nās, kādas aktivitātes notiek katrā novadā. Pasāku-
ma noslēgumā jūras malā tiks veidota saules zīme 
no līdzpaņemtajiem ziediem.

Pasākuma mērķis ir veicināt senioru sadarbību, pa-
stāstīt citiem par savu pieredzi un aktivizēt senioru 
kustību piejūras novados, norādot, ka arī seniori ir 
gatavi iesaistīties sabiedrībai svarīgu lēmumu pie-
ņemšanā.

Jūlijā Rīgā startēs Gumball 3000 rallijs

Šovasar no 1. līdz 8. jūlijam norisināsies 19. ikga-
dējais Gumball 3000 rallijs, kurš šogad startēs Lat-
vijas galvaspilsētā Rīgā. Rallijā piedalās ekskluzīvas 
automašīnas un slavenības no visas pasaules, kuras 
ik gadu dodas septiņu dienu tūrē un mēro 3000 jū-
dzes pa īpaši izvēlētu maršrutu, popularizējot un 
pozitīvi atspoguļojot maršrutā iekļautās pilsētās. 
Rallija vērotājiem būs iespēja redzēt ne vien dārgas 
un retas automašīnas, bet arī slavenus braucamrī-

kus no filmu ekrāniem, piemēram, batmobili. Ralliju 
tiešraidē translēs vairāk nekā 100 valstīs, uz starta 
vietu Rīgā ieradīšoties arī vairāku valstu premjeri, 
slaveni aktieri, mūziķi, dīdžeji un sporta zvaigznes.

Pasākums Rīgā norisināsies 1. un 2. jūlijā. Pare-
dzēts, ka šogad rallijā no Rīgas Baltijas jūras pie-
krastē līdz grieķu Mikonas salai Egejas jūrā dosies 
150 superautomašīnas un apmēram 500 dalībnie-
ki. 2013. gadā viens rallija posms jau norisinājās 
Rīgā un piesaistīja lielu skatītāju interesi.

1. jūlijā Jūrmalā notiks starptautiskais 
Krāsu skrējiens

1. jūlijā Kauguros otro reizi Latvijā norisināsies Krā-
su skrējiens, kura dalībniekiem distances laikā būs 
iespēja piedzīvot krāsu festivāla sajūtas. Krāsu skrē-
jiens ir unikāls un populārs visā pasaulē: katru gadu 
tas norisinās vairāk nekā 45 pasaules valstīs. Krā-
su skrējienā var piedalīties ikviens interesents bez 

vecuma ierobežojuma, ļaujoties krāsu priekam un 
izbaudot īstu festivāla atmosfēru. Distanci var veikt 
skrienot, nūjojot, dejojot vai vienkārši pastaigājo-
ties, izbaudot festivāla atmosfēru. Šogad visi pa-
sākuma dalībnieki saņems īpaša dizaina piemiņas 
medaļas un finiša ballītē baudīs grupas “Bermudu 
divstūris” atraktīvo koncertu. Jūrmalas krāsu skrē-
jienā būs jāveic piecu kilometru skriešanas/nūjo-
šanas distance, savukārt bērni varēs startēt “Lego” 
500 m–1 km skrējienos. Krāsas tiks izmantotas tikai 
5 km Krāsu skrējiena distancē. Distancē tiek izman-
tota licencēta pārtikas krāsviela, kas ir 100% dabī-
ga un nekaitīga gan apkārtējai videi, gan cilvēkiem. 
Vēlamais ietērps Jūrmalas krāsu skrējienā – balts 
apģērbs un saulesbrilles. Visos piecos krāsu skrē-
jiena punktos dalībniekus iemūžinās fotogrāfi, un 
fotogrāfijas būs pieejamas pēc sacensībām.

Iepriekš reģistrēties un iegādāties īpašos Jūrmalas 
krāsu skrējiena kreklus, kā arī iepazīties ar trasēm 
un nolikumu var līdz 29. jūnijam mājaslapā www.
baltijasmaratoni.lv.

http://www.baltijasmaratoni.lv/
http://www.baltijasmaratoni.lv/
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Aicina piedalīties Starptautiskajā miera 
skrējienā

No 29. jūnija līdz 1. jūlijam Lat-
vijai cauri dosies Starptautiskais 
miera skrējiens. Miera skrējiena 
miera lāpa pirmoreiz tika iedeg-
ta pirms 30 gadiem – 1987. gada 
27. aprīlī – pie ANO mītnes Ņu-
jorkā, to iededza šī skrējiena ide-
jas autors Gandija miera prēmijas 
un UNESCO Miera balvas laure-
āts filozofs, sportists, mūziķis un 

mākslinieks Šri Činmojs. Šo 30 gadu laikā lāpa ir ce-
ļojusi visos kontinentos, pacēlusies pasaules aug-
stākā kalna virsotnē un pat pabijusi kosmosā. Lat-
vijā miera skrējiens pirmoreiz viesojās 1993. gadā. 
Kopš tā laika Latvija šajā labas gribas akcijā ir pie-
dalījusies jau vairāk nekā desmit reizes, izskrienot 
cauri daudziem novadiem un viesojoties visās lie-
lākajās Latvijas pilsētās. Pagājušajā gadā skrējiena 
Latvijas posma maršruts gāja caur Vidzemi un Kur-
zemi un tajā piedalījās teju tūkstotis Latvijas iedzī-
votāji, starptautisko komandu veidoja sešu tautību 
pārstāvji. 

Šogad skrējienam būs īsāks ceļš cauri Latvijai. Tas 

šķērsos tikai Latgali – vietu, kur pirms 100 gadiem 
notika Latgales 1. kongress un Latgale oficiāli iz-
teica savu vēlēšanos būt vienota Latvijā kopā ar 
Vidzemi un Kurzemi. Skrējiens ienāks no Krievijas 
29. jūnija rītā. Viesosies: 29. jūnijā plkst. 10 Greb-
ņovā, plkst. 12 Kārsavā, 14 Mērdzenē, 16:30 Ludzā, 
30. jūnijā plkst. 10 Rēzeknē, 13 Maltā, 15 Aglonā, 
17:30 Kombuļos, 18 Krāslavā. 1. jūlijā plkst. 11 
skrējiens šķērsos Latvijas un Baltkrievijas robežu 
Patarniekos.

Šogad, kad domājam par Latvijas simtgadi un karsti 
vēlamies pasauli bez kodolieročiem un kara, šis la-
bas gribas skrējiens ir brīnišķīga iespēja mums kat-
ram atsevišķi un visiem kopā apliecināt savu mīles-
tību Latvijai un visai pasaulei kopumā. Miera skrē-
jienā to katrs var izdarīt savai sirdij vistīkamākajā 
veidā – vērojot skrējienu un vēlot laimīgu ceļu, klu-
sumā turot rokās lāpu un ieliekot lāpā savas labās 
domas vai lūdzoties par mieru uz zemes, pasnie-
dzot skrējējam krūzi ūdens, dāvājot naktsmājas, 
sveicot skrējienu ar labu vārdu, dziesmām, dejām, 
ejot, skrienot vai braucot kopā ar starptautisko ko-
mandu cauri savai pilsētai, novadam, valstij.

Vairāk informācijas: http://www.worldharmony-
run.org/latvia/news/2012.

Ceturto reizi pasniegs Valkas novada Jāņa 
Cimzes balvu

3. jūlijā plkst. 18 Valkas Novadpētniecības muze-
jā atzīmēs izcilā pedagoga un Latvijas kultūrnācijas 
veidotāja Jāņa Cimzes jubileju. Pasākumā jau ce-
turto gadu pasniegs Valkas novada iedibināto Jāņa 
Cimzes balvu. To piešķir ik gadu vienam novada 
ped agogam par ievērojamu un ilggadēju ieguldīju-
mu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā.

Pasākumu kuplinās etnomūzikas grupa “Vairogi”.

Papildinformācija: http://www.valka.lv/lv/valkas-
novads-1/izglitiba-2/ceturto-reizi-pasniegs-valkas-
novada-jana-cimzes-balvu.

Ieeja bez maksas.

http://www.worldharmonyrun.org/latvia/news/2012
http://www.worldharmonyrun.org/latvia/news/2012
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/izglitiba-2/ceturto-reizi-pasniegs-valkas-novada-jana-cimzes-balvu
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/izglitiba-2/ceturto-reizi-pasniegs-valkas-novada-jana-cimzes-balvu
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/izglitiba-2/ceturto-reizi-pasniegs-valkas-novada-jana-cimzes-balvu
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Gunta Klismeta, žurnāla “Logs” redaktore, gunta.klismeta@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

Valkā norisināsies Dižsvētku zolītes turnīrs

Papildinformācija: http://www.valka.lv/lv/valkas-

novads-1/sports-1/lielakie-pasakumi-1/latvijas-
zolites-olimpiade/1-un-2julija-valka-norisinasies-
dizsvetku-zolites-turnirs.

Ziņas sagatavojuši Agnese Siliņa, Agnese Jēkabsone, Maija Paegle, Laima Jātniece, Sanita Kitajeva, Māra 
Fiļina, Santa Kalvāne, Edīte Stērste, Lolita Neilande-Frīdenberga, Maija Kāle, Indra Upeniece, Marlena 
Zvaigzne, Uģis Vidauskis, Kristīne Dombrovska, Kaspars Tupiņš, Baiba Mennika un Līga Lāne.

Ziņas apkopojušas Gunta Klismeta un Daina Oliņa

gunta.klismeta@lps.lv
www.lps.lv
http://twitter.com/lps_lv
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/sports-1/lielakie-pasakumi-1/latvijas-zolites-olimpiade/1-un-2julija-valka-norisinasies-dizsvetku-zolites-turnirs
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/sports-1/lielakie-pasakumi-1/latvijas-zolites-olimpiade/1-un-2julija-valka-norisinasies-dizsvetku-zolites-turnirs
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/sports-1/lielakie-pasakumi-1/latvijas-zolites-olimpiade/1-un-2julija-valka-norisinasies-dizsvetku-zolites-turnirs
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/sports-1/lielakie-pasakumi-1/latvijas-zolites-olimpiade/1-un-2julija-valka-norisinasies-dizsvetku-zolites-turnirs

