
2018. gada 5.–11. februāris

Nr. 5

Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS)
LPS padomnieka komentāri
Eiropā un pasaulē
Šonedēļ un turpmāk
LPS nesaskaņo
LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti
Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi

LPS priekšsēdis – Tautsaimniecības 
padomes vadītājs

2. februārī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 
priekšsēdis Gints Kaminskis un padomniece uzņē-
mējdarbības jautājumos Andra Feldmane piedalī-
jās Tautsaimniecības padomes (TSP) Vadības gru-
pas sēdē.

Tautsaimniecības padome ir TSP dibinātājorganizā-
ciju – Ekonomikas ministrijas (EM), Latvijas Tirdz-

niecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas 
Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības (LABS) un LPS – izveido-
ta konsultatīva institūcija, kas darbojas saskaņā ar 
1999. gada 17. februārī noslēgto Vienošanos par 
sadarbību Tautsaimniecības padomē. TSP darbī-
bas mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas 
vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā 
arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības 
principu ieviešanu valstī.

Katru gadu kāda no dibinātājām ir prezidējošā or-
ganizācija. Pērn tā bija LTRK, bet 2018. gadā – LPS. 
2. februāra sēdē vienbalsīgi tika nolemts, ka Taut-
saimniecības padomi šogad vadīs Gints Kaminskis.

Šim gadam EM izvirzījusi divas galvenās tēmas: 
publisko pārvaldi un uzņēmēju organizācijas. Savu-
kārt LPS uzsver nepieciešamību no zemo algu eko-
nomikas pāriet uz produktīva un augsti atalgota 
darbaspēka ekonomiku kā Latvijas izdzīvošanas no-
sacījumu un izmantot visu valsts teritoriju (ne tikai 
atsevišķus attīstības centrus) augstas pievienotās 
vērtības radīšanai. “Šā mērķa nosacījumi ir zemā-
kas enerģijas cenas nekā Eiropas Savienībā; ražo-
šanas un pakalpojumu dažādošana teritorijās, kas 
līdz šim attīsta lielus lauksaimniecības un mežsaim-
niecības uzņēmumus; orientācija uz atšķirīgiem 
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pasaules tirgus segmentiem, minimizējot savstar-
pējo konkurenci starp Latvijas teritorijā izvietota-
jiem uzņēmumiem; zema atalgojuma ekonomikas 
atbalsts tikai sociālās uzņēmējdarbības formā,” 
pauž LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

LPS piedāvās partneriem arī citas tēmas – par izglītī-
bas mērķu pakārtošanu ekonomikas strukturālajām 
pārmaiņām, ceļu infrastruktūras sasaisti ar uzņēmēj-

darbības dažādošanu visā valsts teritorijā, vietējo 
pašvaldību atbalsta paketes nepieciešamību uzņē-
mēju piesaistīšanai, publiskā atbalsta instrumentu 
izveidi īres dzīvojamā fonda attīstībai, administratīvo 
šķēršļu samazināšanu valsts informācijas sistēmās, 
enerģētiku un energoefektivitāti, būvniecību u.c.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde

30. janvārī notika šāgada pirmā LPS Finanšu un 
ekonomikas jautājumu komitejas sēde, kurā Valsts 
kontroles (VK) Piektā revīzijas departamenta direk-
tors Edgars Korčagins iepazīstināja ar VK pašvaldī-
bu revīzijās konstatētajām iekšējās kontroles sistē-
mas pilnveidošanas iespējām un Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) pārstāvji sniedza informāciju par 
VID gatavoto statistiku pašvaldībām.

E. Korčagins uzsvēra, ka iekšējā kontrole lielākoties 
ir pašvaldības vadītāja atbildība un galvenais uzde-
vums un minēja vairākas nepilnības, kas visbiežāk 
konstatētas VK veiktajās finanšu vai lietderības re-
vīzijās. Nereti iekšējās kontroles nepilnības meklē-
jamas elementārās lietās, piemēram, nav skaidri 
noteikti pašvaldības mērķi un uzdevumi, līdz ar to 
darbiniekiem nav vienotas izpratnes par šo mērķu 

sasniegšanu. Otra galējība esot darba organizācijā, 
kas sīki aprakstīta iekšējos normatīvajos dokumen-
tos, bet reālajā pašvaldības darbā tas neatspogu-
ļojas.

Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Inga Dārzniece 
informēja par VID gatavotajiem statistikas datiem 
pašvaldībām, kas pieejami VID mājaslapā šeit. No 
paredzētajām 38 statistikas tabulām šobrīd publi-
cētas ir 23 tabulas.

Vairāk lasiet šeit. Turpat pieejamas arī prezentāci-
jas.

Komitejas videoierakstu meklējiet LPS interneta 
vietnē www.lps.lv, sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs”, 
vai šeit.

Lāsma Ūbele un Jana Bunkus,
LPS padomnieces

https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam
http://www.lps.lv/lv/komitejas/finansu-un-ekonomikas-komiteja/3915-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-30-janvari-2018
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/127-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-30-janvari
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Novadu apvienības Valdes sēde

Latvijas Novadu apvienības Valdes sēdē 30. janvārī 
tika izskatīti daudzi jautājumi.

Par energoefektivitātes aizdevumu ESKO un aizde-
vumiem uzņēmumu energoefektivitātei informēja 
AS “Altum” Valdes priekšsēdētāja konsultants ESKO 
projektu jautājumos Edgars Kudurs. Savā prezentāci-
jā viņš minēja projektu piemērus, kam “Altum” ir ga-
tavs dot aizdevumus. Uz ESKO aizdevumu nevar pre-
tendēt pašvaldības, bet pašvaldību uzņēmumi gan.

LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis un padom-
niece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dun-
dure iepazīstināja ar Novadu dienas rezolūciju “Par 
tālākajiem soļiem skolu tīkla optimizācijā”.

Raksturojot likumprojektu “Par zemes dzīlēm”, 
LPS padomnieces Ivita Peipiņa un Sandra Bērziņa 
vērsa uzmanību uz paredzētajām izmaiņām, kas 
turpmāk pašvaldībām noņems tiesības izsniegt bie-
ži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas: zemes dzī-
ļu izstrādātājiem būs jāizņem licence, ko izsniegs 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 
Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Luk-
mans pastāstīja par savas pašvaldības pieredzi, kā, 
pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, tiek 
slēgti līgumi ar zemes dzīļu izstrādātājiem, nosa-
kot veikt iemaksas pašvaldības rekultivācijas fon-
dā. Valde uzskata, ka likuma grozījumos jāparedz 
norma, kas izstrādātājam liktu zemes dzīļu ieguves 
projektu saskaņot ar pašvaldību, un atbalsta ie-
kļauto normu par pašvaldības tiesībām izdot sais-
tošos noteikumus par derīgo izrakteņu ieguves vie-

tas rekultivācijas kārtību, kā arī noteikt veidu, kādā 
zemes dzīļu izmantotājs garantē derīgo izrakteņu 
ieguves vietas rekultivācijas izmaksas.

Par reģionālās attīstības politikas pamatnostādņu 
izvērtējumu Ivita Peipiņa informēja, ka šis jautājums 
skatīts arī Reģionālās attīstības un sadarbības ko-
mitejā un LPS sagatavojusi nesaskaņojumu, aicinot 
VARAM papildināt dokumentu par reģionālās attīs-
tības tendencēm un dot novērtējumu reģionālās 
politikas ietekmei uz teritoriju attīstību, kā arī pro-
tokollēmumā atspoguļot secinājumus un norādīt 
uzdevumus, kādi ministrijai jāveic līdz 2019. gadam.

Novadu Valde uzklausīja informāciju par aktuali-
tātēm LPS komitejās, ko sniedza Veselības un so-
ciālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Guntis 
Libeks, Reģionālās attīstības un sadarbības komite-
jas priekšsēdētājs Guntis Gladkins un Tautsaimnie-
cības komitejas priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Valde nolēma, ka Novadu apvienības pārstāvis Re-
ģionālās attīstības koordinācijas padomē turpmāk 
būs Guntis Gladkins un viņa aizvietotājs – Ēriks 
Lukmans.

Novadu apvienības dalībnieki arī uzklausīja fonda 
“1836” pārstāvjus, kuri pastāstīja par iniciatīvu “Iz-
gaismo Latviju!”, un aicinājumu visiem novadiem 
21. jūnijā iedegt ugunskurus visapkārt Latvijas ro-
bežai.

Vairāk lasiet šeit. Turpat pieejamas arī prezentācijas.

Andra Rakšte,
LPS sekretariāta vadītāja vietniece

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/novadu-apvieniba/3912-latvijas-novadu-apvienibas-valdes-sede-30-janvari-2018


4

LPS pārstāvja līdzdalība forumā par sportu

30. janvārī LPS padomnieks sporta jautājumos 
Guntis Apinis piedalījās Skola2030 forumā “Vai 
skolā sports ir iespējams bez normatīviem?”, kurā 
nozares profesionāļi un viedokļu līderi diskutēja 
par sporta stundu mērķi, vai skolā sports ir iespē-
jams bez normatīviem, kāds ir veselības un sporta 
stundas mērķis un kā skolēnu sniegums būtu jāvēr-
tē šajā mācību priekšmetā.

Diskusiju kopsavilkumi pieejami vietnē www.sko-
la2030.lv/forumi.

Attīstības sadarbības projektu īstenotāju 
seminārs

2. februārī Ārlietu ministrijā notika attīstības sadar-
bības projektu īstenotāju seminārs, lai atskatītos 
uz 2017. gadā paveikto un veicinātu labās prakses 
apmaiņu.

Projektu īstenotāji informēja par pagājušā gada ak-
tivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Seminārā 
norisinājās arī diskusija par labo praksi attīstības 
sadarbības projektu īstenošanā un administrēša-
nā, konkursa prasību pilnveidošanu, partneru mek-
lēšanu un Latvijas ekspertīzes stiprināšanu.

2017. gadā tika īstenoti 17 divpusējās attīstības 
sadarbības projekti ar Austrumu partnerības val-
stīm un Centrālāzijas valstīm. Pērn Latvijas valsts 
pārvaldes iestādes īstenoja 13 Eiropas Savienības 
finansētus projektus ES kaimiņvalstu valsts pārval-
des spēju stiprināšanai jeb Twinning projektus, ko 
koordinē Finanšu ministrija.

Kā ik gadu, arī šogad Ārlietu ministrija izsludinās 
grantu projektu konkursu attīstības izglītības un 
attīstības sadarbības jomā un aicinās pašvaldības 
iesniegt projektu pieteikumus.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos

https://www.skola2030.lv/forumi
https://www.skola2030.lv/forumi
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Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme Rojā

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) kārtējā sanāksme notika 2. februārī Rojas 
novada kultūras centrā.

Pasākuma dalībniekus sagaidīja krāšņs video par 
Rojas novadu, kurā bija iespēja iepazīties ar novada 
daudzpusību, rosīgumu un daudzveidību.

Rojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ha-
ralds Valdemārs, atklājot sanāksmi, izteica ganda-
rījumu par kuplo apmeklējumu: tas apliecinot, ka 
Roja ir spēcīgs magnēts, ciems, ko vietējie, kā jau 
kurzemniekiem ierasts, lepni sauc par dižpilsētu.

Grupas “Roja” solists Jānis Kalniņš dziesmās izdzie-
dāja lietas, vietas, emocijas un cilvēkus, kuri Rojas 
sirdī ieņem īpašu vietu.

Savukārt Rojas novada domes izpilddirektors Jānis 
Pūce klātesošos iepazīstināja ar Roju datos, skait-
ļos un faktos.

Rojas Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja 
Kristīne Voldemāre pastāstīja par tūrisma aktivi-
tātēm Kurzemē un Rojā. Tūristus visbiežāk intere-
sējot iespēja atpūsties, izbaudot vietējās greznās 
dabas dāvanas un vietējās tradīcijas: muzejs, mie-
lasts zvejnieku sētā, buru kuģu modeļu kolekcija, 
Pūrciema baltā kāpa, Kaltenes akmeņainā jūrmala 
utt. Neapšaubāmi, tūristiem interesanta ir arī vie-
tējā zivju produkcija un citi gardumi, kas raksturīgi 

tikai Kurzemei. Tomēr ievērojama interese ir arī par 
aktīvāku brīvā laika pavadīšanu, un pieprasīta esot 
gan SUP dēļu noma, gan virvju taka, gan izjādes ar 
zirgiem gar jūru un citi piedāvājumi.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) 
prezidents Jānis Pinnis klātesošos iepazīstināja ar 
asociācijas aktivitātēm un viesnīcu un citu tūrisma 
mītņu rādītājiem. Viņš uzsvēra, ka Latvijai vairāk 
vajadzētu attīstīt tādu tūrisma veidu kā lielu un 
starptautisku konferenču organizēšanu.

Tūrisma eksperts Juris Smaļinskis analizēja aktua-
litātes lauku tūrismā, akcentējot tūrismu kājāmgā-
jējiem un vienu no interesantākajiem projektiem – 
Jūrtaku, kas ir 1200 km jeb 50 dienas garš kājām-
gājēju posms gar jūru Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Savukārt velotūrisma piekritējiem interesants bija 
veloeksperta Jāņa Sijāta stāstījums par velomarš-
rutiem Latvijā un Vidzemē, neaizmirstot pieminēt 
arī Zaļo ceļu (Greenways) attīstību Eiropā, kuros 
tiek iztīrītas un marķētas vecās dzelzceļa līnijas, lai 
tās būtu pieejamas arī velotūristiem.

Tālāk sekoja divi iedvesmas un pozitīvisma piepil-
dīti stāsti par tūrisma daudzveidību, ko sniedza SIA 
“Kolkasrags” direktora Jānis Dambītis un žurnā-
lists, piedzīvojumu meklētājs, dabas eksperts Mā-
ris Olte.

Vairāk lasiet un skatiet šeit.

Sniedze Sproģe un Jana Bunkus,
LPS padomnieces

http://www.lps.lv/lv/profesionalas-apvienibas/izpilddirektoru-asociacija/3918-latvijas-pasvaldibu-izpilddirektoru-asociacijas-sanaksme-roja-2-februari-2018
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Par jaunu zemesgrāmatas bezmaksas 
pakalpojumu visiem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem

Pēc LPS ierosinājuma Tiesu aģentūra, kas nodro-
šina zemesgrāmatas elektronisko funkcionalitāti, 
izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu visiem 
nekustamo īpašumu īpašniekiem – iespēju klātie-
nē, uzrakstot iesniegumu, vai elektroniski portālā 
www.zemesgamata.lv, piereģistrēt savu e-pasta 
adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta in-
formācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lū-
gumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. Šis 

elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības 
novēršanai gadījumos, kad zemesgrāmatā tiek ie-
sniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, jo nodroši-
nās, ka pašreizējais īpašnieks, ja vien būs piereģis-
trējis sava e-pasta adresi, nekavējoties saņems ziņu 
par iesniegto nostiprinājuma lūgumu, tādējādi va-
rēs uzreiz informēt zemesgrāmatu, kā arī iespējami 
ātri vērsties kompetentās izmeklēšanas iestādēs, 
lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Šis pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja ne-
kustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, 
bet ir kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram ir e-
pasta adrese, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klā-
tienē, rakstot iesniegumu jebkurā zemesgrāmatas 
nodaļā vai Tiesu administrācijā (Rīgā, Antonijas ielā 
6), var norādīt jebkuru e-pasta adresi, uz kuru turp-
māk tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu 
nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekus-
tamo īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma 
lūgums tiks iesniegts zemesgrāmatā.

Pakalpojums elektroniski pieejams portālā www.
zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autori-
zācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti, sadaļā 
“Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma 
uzraudzību”, izvēlnē “Paziņojumi par iesniegtajiem 
nostiprinājuma lūgumiem”.

Lūdzu, informējiet par šo pakalpojumu iedzīvotā-
jus, jo tas ir preventīvs līdzeklis, lai mazinātu nekus-
tamā īpašuma izkrāpšanas riskus!

1. pielikumā atradīsit Tiesu administrācijas sagata-
voto bukletu – pamācību pakalpojuma izmantoša-
nai.

LPS PADOMNIEKA KOMENTĀRI

Par grozījumiem likumā “Par nodokļiem 
un nodevām” un sodu piemērošanu

29. janvārī Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdē 
tika skatīts likumprojekts “Par nodokļiem un node-
vām”, par ko LPS iesniedza vairākus ierosinājumus, 
kas pasargātu nodokļu maksātājus no automātis-
kas sodu piemērošanas bez savlaicīgas iepriekšējas 
brīdināšanas un gadījumos, kad deklarācijas ie-
sniegšana fiksēta pirmo reizi.

Ar MKK 29. janvāra sēdes protokola nr. 4 1. § 
2. punktu Finanšu ministrijai (FM) tika uzdots:

“2.1. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību atkār-
toti izvērtēt priekšlikumu attiecībā uz soda piemē-
rošanu atkarībā no pārkāpuma regularitātes;

2.2. precizēto likumprojektu vai informāciju par iz-
vērtējuma rezultātu iesniegt izskatīšanai Ministru 
kabineta 2018. gada 6. februāra sēdē.”

Diemžēl FM izvēlējusies kopīgu atkārtotu izvērtē-
šanu neveikt, tāpat kā par konkrēto likumprojektu 

http://www.zemesgamata.lv
http://www.zemesgramata.lv
http://www.zemesgramata.lv
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_5_p1.pdf
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netika rīkota klātienes saskaņošanas sanāksme. 
Izpildot Ministru kabineta komitejas protokoluzde-
vumu, FM 1. februārī nosūtīja LPS tikai precizēto 
likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem 
un nodevām”” sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumu (anotāciju), kurā ietverts it kā priekšliku-
ma izvērtējums.

LPS nevar piekrist FM anotācijā ietvertajam ap-
galvojumam, ka “VID IS kā sistēma attiecībā uz 
pārkāpēju spēs izvērtēt tikai tādu administratīvā 
pārkāpuma izdarīšanas apstākli kā tā izdarīšanas 
ilgumu”. Mūsdienu IS spēj apstrādāt arī daudz sa-
režģītākus algoritmus, ja vien tie precīzi nodefinē-
ti. Savukārt sarežģītāku automatizēti piemērojamu 
nosacījumu definēšana ir atkarīga no FM vēlmes 
izveidot saprātīgu un sabalansētu automātiskās so-
dīšanas sistēmu.

Šobrīd spēkā esošais regulējums Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pantā par nodok-
ļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu 
līdz 15 dienām paredz sodu līdz 70 eiro, tātad ie-
spējamais mazākais sods šobrīd ir 0,01 eiro. Savu-
kārt sagatavotie grozījumi (arī LAPK 159.8 pantā) 
paredz, ka turpmāk, ja deklarācijas iesniegšanas 
termiņš tiks kavēts līdz desmit dienām, automātiski 
piemēros 25 eiro sodu. Tātad, kavējot deklarācijas 
iesniegšanas termiņu par vienu dienu, automātiski 
tiks aprēķināts 25 eiro sods. LPS ieskatā šādas so-
dīšanas sistēmas ieviešana nav samērīga, jo īpaši 
attiecībā uz nodokļu maksātajiem, kas parasti de-
klarācijas iesnieguši laikus vai kavējuši tikai pāris 
dienas.

Tā kā Ministru kabineta komiteja uzdeva kopā ar 
FM atkārtoti izvērtēt tikai LPS rosinājumu attiecībā 
uz pārkāpumu regularitāti, tad LPS lūdz likumpro-
jektā “Grozījums likumā “Par nodokļiem un node-
vām”” ietvert vismaz šādu regulējumu, izsakot liku-
ma 34.6 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas 
sistēmās automatizēti fiksēto administratīvo pār-
kāpumu saistībā ar nodokļu un informatīvo de
klarāciju iesniegšanas termiņa neievērošanu un 
neiesniegšanu nodokļu maksātājiem uzliek attie-
cīgajam administratīvajam pārkāpumam noteikto 
minimālo naudas sodu, turklāt automatizēti sodu 
uzliek tikai gadījumos, ja nodokļa maksātājs gada 
laikā jau ir kavējis deklarāciju iesniegšanas ter-
miņu, minēto gada termiņu rēķina kā 365 dienas 
pirms termiņa, kad bija jāiesniedz tā deklarācija, 
kuras iesniegšanas termiņš ir ticis nokavēts.

Nodokļu maksātāju automatizēti atbrīvo no soda, 
ja nodokļa deklarācijas termiņa kavējums ir ne 
vairāk kā divas dienas.”

Vienlaikus LPS lūdz tomēr rast risinājumu un au-
tomātiskās sodīšanas sistēmā paredzēt mazākus 
sodus vai ilgāku nesodīšanas laiku ļoti maziem no-
dokļa maksātājiem, kuru iepriekšējo periodu de-
klarētais apgrozījums ir bijis neliels. Tāpat uzska-
tām, ka līdz desmit dienu kavējumam būtu jāparedz 
atvieglojumi godprātīgiem nodokļu maksātājiem, 
kā arī jāizvirza citi automatizēti nosakāmi kritēriji.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

EK priekšsēdētāja pirmais vietnieks uzsver 
sadarbības ar pašvaldībām nozīmi

“Ja vēlamies būt ražīgi savā darbā, mums jāizveido 
laba sadarbība ar jums,” savā uzrunā Eiropas Re-
ģionu komitejas locekļiem 31. janvārī Briselē noti-
kušajā plenārsesijā teica Eiropas Komisijas priekš-
sēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss.

Runājot par šāgada Eiropas Komisijas darba pro-
grammu, Timmermanss norādīja, ka Eiropas Komi-
sija sagatavojusi vairākus priekšlikumus, lai Eiropas 

Savienības ekonomisko modeli pietuvinātu ilgtspē-
jīgākam: “Esam izstrādājuši priekšlikumus par apri-
tes ekonomiku, sociālo pīlāru. Visi šie lēmumi ietek-
mē katra pilsoņa dzīvi. Nevaram gaidīt, ka viss tiek 
izlemts Eiropas Savienības līmenī un notiks pats par 
sevi. Atkritumu politika nevar būt veiksmīga, ja ne-
sazināmies ar pašvaldībām.”

Eiropas Komisijas pārstāvis tāpat aicināja pašvaldī-
bas uz sadarbību: “Turpmākajos gados mūs gaida 
lieli pārbaudījumi. Pirmkārt, kā atbildēt uz cilvēku 
bažām, globalizācija atnes daudz izaicinājumu. 

EIROPĀ UN PASAULĒ
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Mums jāatrod kopīgi risinājumi problēmām, ko ne-
var atrisināt Eiropas vai nacionālā līmenī.”

Eiropas Reģionu komitejas 127. plenārsesijā Latvi-
jas delegāciju pārstāvēja delegācijas vadītāja viet-

nieks LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas 
attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs An-
siņš, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Li-
gita Gintere, Mālpils novada domes deputāts Alek-
sandrs Lielmežs, Jēkabpils pilsētas domes deputāts 
Leonīds Salcevičs un Rīgas domes Drošības, kārtī-
bas un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs Dainis Turlais.

Ar Reģionu komitejas 127. plenārsesijas darba kār-
tību un dokumentiem var iepazīties RK vietnē.

Agita Kaupuža,
LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Valdes sēde – Ādažos

LPS Valdes sēde notiks 6. februārī plkst. 10 izbrau-
kumā – Ādažu novada domē.

Darba kārtība:

1. Ādažu novada pašvaldības prezentācija (infor-
mēs Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris 

Sprindžuks).

2. Par pašvaldību funkcijām piešķirtās zemes aiz-
lieguma atcelšanu (pieci gadi) atsavināt, ieķīlāt 
vai nodibināt uz to personālservitūtu (informēs 
LPS padomniece Sniedze Sproģe).

3. Par Interešu konflikta novēršanas likumā noteik-
to ierobežojumu iespējamo sašaurināšanu un 
piemērošanas procedūru vienkāršošanu (infor-
mēs LPS padomniece Vineta Reitere).

4. Par LPS 29. kongresa norises vietu (informēs LPS 
priekšsēdis Gints Kaminskis, Valmieras pilsētas 
domes pārstāvis, Daugavpils pilsētas domes 
deputāts Jānis Dukšinskis, Gulbenes novada 
domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un Valkas 
novada domes priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis).

5. Dažāda informācija.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2141938&meetingSessionId=2175982
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LPS Veselības un sociālo jautājumu 
komitejas sēde

7. februārī plkst. 10 LPS 4. stāva zālē (Rīgā, Mazajā 
Pils ielā 1) notiks LPS Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejas sēde.

Darba kārtība:

1. Aktualitātes Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta (NMP) darbībā, sadarbība ar 

pašvaldībām (informēs NMP dienesta direktora 
vietniece neatliekamās medicīniskās palīdzības 
jautājumos Māra Dīriņa).

2. Bērnu zobārstniecības pieejamība (informēs Sli-
mību profilakses un kontroles centra galvenais 
speciālists zobārstnieciskās aprūpes jautājumos 
Andis Paeglītis).

3. Par adopcijas tendencēm Latvijā (informēs Lab-
klājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas 
departamenta direktora vietniece Ivita Krasti-
ņa).

4. LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas 
nolikuma apstiprināšana (informēs LPS padom-
niece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča).

5. Dažādi.

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

Ilze Rudzīte,
LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības 
komitejas sēde

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
sēde notiks 7. februārī plkst. 13 Rīgā, Mazajā Pils 
ielā 1 (LPS 4. stāva zālē).

Darba kārtība:

1. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 
nolikuma apstiprināšana (informēs LPS padom-
niece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Pei-
piņa).

2. Par Latvijas pieredzi mākslīgā intelekta izman-
tošanā publiskās pārvaldes attīstībā (informēs 
VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta 
Valsts informācijas sistēmu nodaļas vecākais 
konsultants Jānis Ratkevičs un Kultūras informā-

cijas sistēmu centra pārstāvis Jānis Ziediņš).

3. Par MK noteikumu projektu “Noteikumi par 
publisko ūdeņu nomu” (informēs VARAM Telpis-
kās plānošanas departamenta pārstāvis un LPS 
padomnieki).

4. Par likumprojektu “Grozījumi Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” (informēs 
VARAM Pašvaldību departamenta pārstāvis un 
LPS padomniece I. Peipiņa).

5. Dažādi.

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

Ivita Peipiņa,
LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

TIEŠRAIDE

TIEŠRAIDE

http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3926-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv/lv/komitejas/regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komiteja/3926-lps-regionalas-attistibas-un-sadarbibas-komitejas-sede
http://www.lps.lv
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
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LPS diskusija par Ekonomikas ministrijas 
administrētajām ES programmām

LPS Uzņēmējdarbības atbalsta tīklā sadarbībā ar 
Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru 8. februārī plkst. 10 LPS 4. stāva zālē 
notiks diskusija par Ekonomikas ministrijas pārrau-
dzībā esošajām Eiropas Savienības fondu atbalsta 
programmām un to nosacījumiem.

Diskusijā plānots runāt par šādām ES fondu pro-
grammām:

Ekonomikas ministrijas bloks:

– apmācību programma komersantiem (Nozaru 
politikas departamenta direktors Gatis Silovs);

– enerģētika (centralizētā siltumapgāde un ener-
goefektivitāte (SAM 4.3.1.) un rūpnieciskās ra-
žošanas ēku energoefektivitāte (SAM 4.1.1.)) 
(Atjaunojamo energoresursu un energoefekti-

vitātes departamenta ES fondu nodaļas vecākā 
eksperte Līva Immermane);

– EM pārziņā esošās MVK konkurētspējas veici-
nāšanas un inovāciju atbalsta programmas (Uz-
ņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 
direktora vietniece Eiropas Savienības fondu 
jautājumos Ilze Eberharde).

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras bloks 
(Tehnoloģiju departamenta direktors Edgars Bab-
ris):

– inovācijas vaučeru atbalsta programma;

– jaunuzņēmumu atbalsta programma;

– tehnoloģiju pārneses iespēja no reģionālajām 
augstskolām;

– biznesa inkubatoru atbalsts.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras bloks:

– ES fondu iespējas uzņēmējiem.

Andra Feldmane,
LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

LPS atzinumi valsts likumu un politiku 
uzlabošanai

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (do-
kumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedū-
rās) iesaistīt LPS, kam saskaņā ar likumu “Par paš-
valdībām” 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.

TIEŠRAIDE

LPS NESASKAŅO

Par noteikumu projektu “Noteikumi par publisko 
ūdeņu nomu”, 2. pielikums.

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nodok-
ļiem un nodevām””, 3. pielikums.

https://em.gov.lv/lv/es_fondi/atbalsta_pasakumi_2014_2020/veicinat_energoefektivitati_un_vietejo_aer_izmantosanu_centralizetaja_siltumapgade__ii_karta_
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/atbalsta_pasakumi_2014_2020/veicinat_efektivu_energoresursu_izmantosanu__energijas_paterina_samazinasanu_un_pareju_uz_aer_apstrades_rupniecibas_nozare__ii_karta_/
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_5_p2.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2018_5_p3.pdf
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1. februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie 
projekti:

VSS-107 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpa-
šumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vār-
da un pārdošanu”

VSS-115 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošo 
nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz valsts vārda un pārdošanu”

VSS-89 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par iz-
ložu un azartspēļu nodevu un nodokli””

VSS-90 – Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par ie-
dzīvotāju ienākuma nodokli””

VSS-91 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā 
īpašuma “Ceļš “Stibri–Norieši””, Ērģemes pagastā, 
Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldī-
bas īpašumā”

VSS-97 – Rīkojuma projekts “Par nekustamo īpašu-
mu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas 

Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai”

VSS-98 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo 
īpašumu nodošanu Iecavas novada pašvaldības 
īpašumā”

VSS-101 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 
871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pa-
kalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā 
vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

VSS-109 – Noteikumu projekts “Noteikumi par Lat-
vijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem”

VSS-112 – Informatīvais ziņojums “Par pārrobežu 
sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpval-
dību komisijā”

Kur šovasar plīvos Zilie karogi?

Zilā karoga nacionālā žū-
rija 5. februāra sēdē iz-
vērtēja no pašvaldībām 
saņemtos 23 pieteiku-
mus – 20 pieteikumus 
peldvietu kategorijā un 
trīs pieteikumus jahtu 
ostu kategorijā – un no-

lēma ieteikt starptautiskajai žūrijai 2018. gada se-
zonā Zilo karogu piešķirt 20 Latvijas peldvietām: 
Daugavpils peldvietai “Stropu vilnis” un Stropu 

ezera peldvietai, Engures kempinga “Abragciems” 
peldvietai, Jēkabpils Radžu ūdenskrātuves peld-
vietai, Jūrmalas Jaunķemeru peldvietai, Bulduru 
peldvietai, Dubultu peldvietai, Dzintaru peldvie-
tai, Majoru peldvietai, Mellužu peldvietai un Kau-
guru peldvietai, Kuldīgas Mārtiņsalas peldvietai, 
Liepājas Dienvidrietumu peldvietai, peldvietai pie 
Stadiona un Beberliņu peldvietai, Limbažu Liel-
ezera peldvietai, Rīgas Vakarbuļļu peldvietai un 
Vecāķu peldvietai, Saulkrastu Centra peldvietai, 
Ventspils pilsētas pludmalei, kā arī trim jahtu os-
tām: Liepājas “Marina”, Pāvilostas “Marina” un 
Jūrmalas ostai.

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTI

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447004
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447005
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447005
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447005
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446943
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446944
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446945
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446974
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446975
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40446994
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447012
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447007
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40447007
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Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji var 
iesniegt pieteikumus biznesa ideju 
konkursam

Līdz 21. februārim Labklājības ministrija (LM) ai-
cina sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus iesniegt 
pieteikumus biznesa ideju konkursam, kura mērķis 
ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez 
iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 
labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri 
saņems individuālas konsultācijas savas biznesa 
idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gai-
dītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu da-
žādām sociālām problēmām, piemēram, sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu 
nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, 
iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, iz-
glītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aiz-
sardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, 
kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, 
kurai paredzēts finanšu atbalsts dotācijas veidā no 
pieciem līdz 20 tūkstošiem eiro. Dotācijas saņem-

šanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam 
jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņem-
šanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabied-
rība ar ierobežotu atbildību, kas īstenos biznesa 
plānu. Paredzamais laiks biznesa plāna īstenošanai 
un rezultātu sasniegšanai – līdz diviem gadiem.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 21. feb-
ruāra plkst. 17, aizpildot un nosūtot LM interneta 
vietnē www.lm.gov.lv/text/3806 ievietoto pietei-
kuma veidlapu.

Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot 
pa tālruni 64331834 vai nosūtot uz e-pasta adresi 
registracija.su@lm.gov.lv. Vairāk informācijas klā-
tienē varēs uzzināt 7. februārī plkst. 16, kad LM 
telpās notiks informatīva sanāksme. Piedalīšanās 
sanāksmē – tikai ar iepriekšēju pieteikšanos (pie-
teikuma anketa – ej.uz/LM_ideju_konkurss).

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pre-
tendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņē-
mējdarbību regulējošie normatīvie akti atrodami 
LM mājaslapā www.lm.lv, Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” sa-
daļā, atverot apakšsadaļu “Sociālās uzņēmējdarbī-
bas uzsācēju ideju konkurss”.

Semināri par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības saņemšanas kārtību

LM organizē pašvaldību so-
ciālo dienestu speciālistu un 
sociālo pakalpojumu snie-
dzēju apmācības par klienta 
aprūpes līmeņa noteikšanu. 
Apmācības nodrošina Latvi-

jas Samariešu apvienība.

Apmācībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma 
anketu šeit.

Februārī un martā apmācības paredzētas šādās 
vietās: Gulbenē 8. februārī, Daugavpilī 15. febru-
ārī, Liepājā 22. februārī, Valmierā 1. martā, Rēzek-
nē 8. martā un Ikšķilē 15. martā.

Semināru cikls par energoefektivitāti 
uzņēmējiem un dzīvokļu īpašniekiem

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institū-
cija Altum šopavasar vairākās Latvijas pilsētās orga-
nizēs seminārus par ES fondu finansējuma piesaisti 
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, energoefektivitā-

tes uzlabošanai uzņēmumos un kvalitatīvu būvnie-
cību.

Semināri par pieejamo ES fondu atbalstu energo-
efektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu 
ēkās notiks: 14. februārī – Saldū un Talsos; 15. febru-
ārī – Jelgavā; 21. februārī – Rēzeknē un Daugavpilī; 

http://www.lm.gov.lv/text/3806
mailto:registracija.su@lm.gov.lv
http://ej.uz/LM_ideju_konkurss
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5SfcsCZtc-oTIffBrziOQ9AlLLJIQ3_YJIwL26-ReAhzI1g/viewform
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22. februārī – Smiltenē un Cēsīs; 6. martā – Rīgā 
(tiešraide: www.em.gov.lv). Uz semināriem aicināti 
namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku 
biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.

Semināri uzņēmējiem par energoefektivitātes liku-
ma prasībām uzņēmumu energoefektivitātes jomā, 
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu 
energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa 
samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpnie-
cības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas pamatnosacījumiem, kā arī par energoefek-
tivitātes iespējām samazināt izmaksas un uzlabot 
uzņēmumu konkurētspēju notiks: 14. februārī 
Saldū; 15. februārī Jelgavā; 21. februārī Rēzeknē; 
22. februārī Smiltenē.

Semināri par kvalitatīvu būvniecību notiks: 8. feb-

ruārī – seminārs “Ventilācija daudzdzīvokļu ēkā. 
Problēmas un risinājumi” (Rīgas Tehniskās universi-
tātes Arhitektūras fakultātes telpās Ķīpsalas ielā 6, 
115. kabinetā); 23. februārī – seminārs “Ventilē-
jamās fasādes un logu montāža. Teorija un prak-
se”; 20. martā – seminārs “Siltumapgādes sistēma 
daudzdzīvokļu ēkā”; 6. aprīlī – seminārs “Apmestās 
fasādes un logu montāža. Teorija un prakse”; 8.–
11. martā – Ekonomikas ministrijas dalība izstādē 
“Māja I” (stends “Dzīvo siltāk”).

Detalizētāka informācija par visu semināru norises 
vietām un laiku, dienas kārtību un reģistrēšanos 
dalībai pieejama Ekonomikas ministrijas mājas-
lapā. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas 
ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67013240). Jau-
numiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi 
arī www.twitter.com/siltinam un www.facebook.
com/dzivosiltak.

Jūrtakas interesentu tikšanās

Aizvadītajā gadā apvienojoties astoņiem partne-
riem – LLTA “Lauku ceļotājs”, Kurzemes plānošanas 
reģionam, Vidzemes Tūrisma asociācijai, Carnika-
vas, Saulkrastu un Salacgrīvas novadu pašvaldī-
bām, kā arī Igaunijas Lauku tūrisma organizācijai un 
Rietumigaunijas tūrisma asociācijai –, tika uzsākts 
Igaunijas–Latvijas programmas atbalstīts projekts 

“Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un 
Igaunijā”, kurā ar plašu sabiedrības iesaistīšanos un 
interesi top garākais (1200 km) pārgājienu marš-
ruts Baltijas valstīs – Jūrtaka.

14. februārī plkst. 10 Apšuciemā (viesnīcā “Hotel 
Arkadia SPA”) tiek aicināti Jūrtakas draugi – pie-
krastes pašvaldības, tūrisma speciālisti, uzņēmēji 
un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas darbojas 
piekrastē, – lai uzzinātu par paveikto un plānoto 
maršruta izveidē, kā arī dalītos domās un idejās par 
maršruta tālāko attīstību.

Pieteikšanās dalībai, aizpildot anketu šeit.

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2017”

Labklājības ministrija (LM) līdz 15. februārim iz-
sludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā 2017” ar mērķi apzināt un pateikt paldies 
sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi un godprātīgi 
darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu 
atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu ri-
sināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbi-

nieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiks izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:

– Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 
sociālais darbinieks Latvijā;

– Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora 
sociālais darbinieks Latvijā;

– Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūci-
jas vadītājs Latvijā;

http://www.em.gov.lv
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17732-seminars-ventilacija-daudzdzivoklu-eka-problemas-un-risinajumi
https://em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/17732-seminars-ventilacija-daudzdzivoklu-eka-problemas-un-risinajumi
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/
mailto:dzivosiltak@em.gov.lv
http://www.twitter.com/siltinam
http://www.facebook.com/dzivosiltak
http://www.facebook.com/dzivosiltak
http://ej.uz/yq4d
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– Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbi-
nieks Latvijā.

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no 
nominācijas tiks nominēts par Labāko sociālo dar-
binieku Latvijā 2017. gadā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinie-
ku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji 
strādās žūrijā un vērtēs iesniegtās anketas un pie-

šķirs atbilstošus titulus.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē: 
https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/ – 
aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās 
apvienības;

https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/ – 
aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē: 
www.lm.gov.lv.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem 
pieejami vairāk nekā trīs miljoni eiro

Lai attīstītu un pilnveidotu darbu ar jaunatni kat-
rā Latvijas reģionā, Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un 
valsts iestādes, nevalstiskā sektora biedrības un or-
ganizācijas izmantot visas programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas. 2018. gadā 
“Erasmus+” jaunatnes jomas projektus varēs ie-
sniegt trīs reizes: līdz 15. februārim, līdz 26. aprī-
lim un līdz 4. oktobrim.

Šogad pieejamais finansējums starptautisku pro-
jektu īstenošanai “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
programmā ir vairāk nekā trīs miljoni eiro. Kopē-
jais plānotais finansējums 2018. gada pirmajam 
projektu konkursam – 852 428,75 eiro. Programmā 
iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: 
pirmā – “personu mobilitāte mācību nolūkos” (mo-
bilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”, “Brīvprātīgais 
darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – 
“stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – 
“strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes poli-
tikas veidotāju tikšanās”.

Piesakiet apbalvojumiem kultūrizglītības 
nozarē talantīgos bērnus, jauniešus un 
skolotājus!

Līdz 17. februārim Kultūras ministrija (KM) aicina 
apbalvojumiem pieteikt bērnus un jauniešus, kā 

arī viņu skolotājus, kuri 2017. gadā guvuši nozīmī-
gus panākumus starptautiskos konkursos, skatēs 
un izstādēs. Savukārt Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC) aicina pieteikt Cimzes balvai izcilākos 
kultūrizglītības skolotājus.

Ar augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē – 
Kultūras ministrijas balvu – tiek novērtēti Latvijas 
bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskajos kon-
kursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā 
gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas nozarēs. 
Kultūras ministrijas balvas pretendenti ir arī ped-
agogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un 
jauniešus starptautiskajiem konkursiem, izstādēm 
un skatēm, ja šie konkursu dalībnieki ieguvuši god-
algotu vietu.

Jau piekto reizi LNKC pasniegs pedagoga, tautas 
dziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas pamatlicēja 
un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēja Jāņa 

https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/
https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/
http://www.lm.gov.lv
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Cimzes, vārdā nosaukto balvu izcilākajiem mūzikas, 
mākslas, dizaina un dejas pedagogiem. Cimzes bal-
va ir īpašs LNKC apbalvojums skolas pedagogam – 
izcilībai par ilggadēju pedagoģisko darbību un bū-
tisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā; 
to piešķir vienu reizi mūžā.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama 
Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv un 
Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā www.
lnkc.gov.lv.

Aizkraukle aicina uz Uzņēmēju dienām

16. un 17. martā Aizkrauklē notiks “Uzņēmēju die-
nas 2018”, kas ir gada lielākais uzņēmējdarbības 
notikums Aizkraukles novadā un tuvākajā apkārtnē. 
Šogad pasākums notiks Aizkraukles Profesionālās 
vidusskolas un Aizkraukles Sporta centra telpās, 
un tajā aicināti piedalīties amatnieki, lauksaimnie-
ki, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldī-
bas, bankas, apdrošināšanas kompānijas, tūrisma 
informācijas centri, izglītības iestādes un ikviens, 
kurš vēlas piedāvāt savu produkciju vai pakalpoju-
mus, kā arī apgūt jaunas iemaņas biznesa kontaktu 
veidošanā, dzirdēt veiksmīgu uzņēmēju pieredzes 
stāstus un uzzināt jaunumus IT tehnoloģiju jomā.

16. martā Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā 
notiks BIZNESA FORUMS ar devīzi “Uzņēmējs, sa-
darbība, izaugsme”, kurā būs uzņēmēju veiksmes 
stāsti, seminārs par jaunākajām IT tehnoloģijām, 
paneļdiskusija, platformas un kontaktbiržas meis-
tarklase. Pieteikšanās uz biznesa forumu tiks atvēr-
ta 12. februārī, pieteikties varēs www.aizkraukle.lv.

17. martā Aizkraukles Sporta centrā no plkst. 8 līdz 
14 notiks “Izstāde-gadatirgus 2018”, kurā aicinā-
ti piedalīties uzņēmēji, amatnieki, lauksaimnieki, 
NVO, tūrisma informācijas centri, skolēnu mācību 
uzņēmumi un pašvaldības no visas Latvijas. Dienas 
gaitā dalībnieki aicināti prezentēt savu produkciju 
un pakalpojumus, sniegt konsultācijas, organizēt 
konkursus, loterijas, degustācijas un produkcijas 
tirdzniecību. Izstāde-gadatirgus ir vieta, kur notiek 
pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana. 
Atraktīvāko stendu īpašnieki tiek apbalvoti ar spe-
ciālbalvām.

Pieteikšanās – līdz 20. februārim, nosūtot pieteiku-
ma veidlapu uz e-pasta adresi dome@aizkraukle.
lv. Pieteikties iespējams arī elektroniski, aizpildot 
pieteikuma veidlapu šeit.

“Uzņēmēju dienu 2018” nolikums, pieteikuma 
veidlapa, kā arī plašāka informācija par abām die-
nām šeit.

Par profesiju saraksta un speciālistu skaita 
iesniegšanu

Studiju un zinātnes administrācija uzsākusi darbu 
pie jaunu rīkojumu projektu “Par studiju kredīta 
dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā” 
un “Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budže-
ta līdzekļiem 2018. gadā” izstrādes.

Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteiku-

mi nr. 445 “Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzek-
ļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts”, 
2001. gada 29. maija noteikumi nr. 219 “Kārtība, 
kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kre-
dīts no valsts budžeta līdzekļiem”, kā arī 2001. gada 
29. maija noteikumi nr. 220 “Kārtība, kādā tiek 
piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un 
studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar 
valsts vārdā sniegtu galvojumu” nosaka, ka kredīta 

http://www.km.gov.lv
http://www.lnkc.gov.lv
http://www.lnkc.gov.lv
http://www.aizkraukle.lv
mailto:dome@aizkraukle.lv
mailto:dome@aizkraukle.lv
https://webanketa.com/forms/68sk8dhs60qkgr9p65j3acsp/
http://www.aizkraukle.lv/lv/uznemejdarbiba/uznemeju-diena/2018-2/
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ņēmējiem pēc augstskolas beigšanas studiju un 
studējošā kredītu dzēš no valsts budžeta līdzek-
ļiem, ja kredīta ņēmējs kļūst par darbinieku tajās 
profesijās, kuru sarakstu, kā arī attiecīgo speciālistu 
skaitu pēc ministriju ierosinājuma katru gadu ar rī-
kojumu apstiprina Ministru kabinets.

Saskaņā ar noteikumu nr. 220 57.1. punktu uz kre-
dīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pre-
tendēt arī kredīta ņēmēji, kuri pēc ārvalstīs iegūtas 
augstākās akadēmiskās un augstākās profesionā-
lās izglītības atbilstoši iegūtajai izglītībai kļūst par 
nodarbinātajiem valsts vai pašvaldību institūcijās, 
valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībās, publiski 
privātās kapitālsabiedrībās vai privātās kapitālsa-
biedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamat-
kapitālā vai kopumā pārsniedz 50 procentus, Latvi-
jas tautsaimniecībā nozīmīgās profesijās. Profesiju 
sarakstu un speciālistu skaitu, ņemot vērā attiecīgo 
ministriju ierosinājumu, katru gadu ar rīkojumu ap-
stiprina Ministru kabinets.

Saskaņā ar noteikumu nr. 220 58. punktu, lai sav-
laicīgi un kvalitatīvi sagatavotu rīkojumu “Par stu-

diju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 
2018. gadā” un “Par studējošo kredīta dzēšanu no 
valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā“ projektus, 
lūdzam līdz 1. martam sagatavot un iesniegt Izglī-
tības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes 
administrācijā informāciju prioritārā kārtībā par 
speciālistu skaitu pa profesijām (arodiem, ama-
tiem, specialitātēm), kurās nodarbinātajiem būtu 
jāuzsāk studiju vai studējošo kredītu dzēšana no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Lūdzam rūpīgi izvērtēt profesijas, kuras būtu ie-
kļaujamas 2018. gada rīkojumos, jo kredītu dzēša-
nu varēs uzsākt tikai noteiktam ierobežotam pre-
tendentu skaitam.

Sīkāka informācija par studiju un studējošo kredītu 
dzēšanu pieejama Studiju un zinātnes administrāci-
jas vietnē, sadaļā “Kredītu dzēšana”: www.sza.gov.lv.

Informāciju, lūdzu, sūtiet Studiju un zinātnes ad-
ministrācijas Studiju kreditēšanas daļas vecākajai 
referentei Ligitai Vrubļevskai (ligita.vrublevska@
sza.gov.lv).

Aicinājums aizpildīt sabiedrības aptauju 
par pašvaldību saistošo noteikumu 
pieejamību

Pašvaldību saistošie noteikumi veido daļu no Lat-
vijas tiesību sistēmas. Tieslietu ministrija šobrīd 
vērtē pašvaldību saistošo noteikumu pieejamību 
Latvijā. Likums paredz atšķirīgas prasības saistošo 
noteikumu pieejamībai. Prasības ir atkarīgas no tā, 
vai saistošos noteikumus izdevusi republikas pilsē-
tas dome vai novada dome.

Tieslietu ministrija aicina ikvienu līdz 2. martam 

aizpildīt aptauju par pašvaldību saistošo noteiku-
mu pieejamību. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, vai 
esošās pašvaldību saistošo noteikumu pieejamības 
prasības ir jāmaina.

Lai aizpildītu aptaujas anketu, lūdzam nospiest ŠEIT 
vai izmantot ātrās atbildes (QR) piekļuves kodu:

LVAF projektu konkursi pašvaldībām

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) adminis-
trācija izsludinājusi konkursu vadlīnijā “Multisek-
toriālie projekti” finansējuma saņemšanai akti-
vitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides 

stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma ris-
ku novēršanai”.

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz 
vides stāvokļa uzlabošanu un esoša, potenciāla vi-
des stāvokļa apdraudējuma riska novēršanu.

http://www.sza.gov.lv
mailto:ligita.vrublevska@sza.gov.lv
mailto:ligita.vrublevska@sza.gov.lv
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=990sloLApUCKViF5Y7OuGyoeFNw3ffdGk_o1nnRuhfJUNVNQVUw5N0ZQSDUyWTJaSDZCWDFQSEJYTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=990sloLApUCKViF5Y7OuGyoeFNw3ffdGk_o1nnRuhfJUNVNQVUw5N0ZQSDUyWTJaSDZCWDFQSEJYTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=990sloLApUCKViF5Y7OuGyoeFNw3ffdGk_o1nnRuhfJUNVNQVUw5N0ZQSDUyWTJaSDZCWDFQSEJYTi4u
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Pieejamais LVAF finansējums – 260 000 eiro. Mini-
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam ir 30 000 eiro. Līdzfinansējums – ne 
mazāk par 30% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība.

Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš ir 
2. marts.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elek-
troniski pieejami LVAF administrācijas mājaslapas 
www.lvafa.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi, Pro-
jektu konkursu nolikumi”.

LVAF administrācija izsludinājusi divus projektu 
konkursus finansējuma saņemšanai vadlīnijā “Da-
bas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un 
saglabāšana”.

Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”:

Konkursā tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana dabas 
daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, ja šie 
pasākumi ir noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsar-

dzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums – 600 000 eiro. Mini-
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam ir 40 000 eiro. Minimālais līdzfinan-
sējuma apjoms – 10% no projekta kopējām izmak-
sām.

Projekta iesniedzējs var būt biedrība, nodibinā-
jums, zinātniskā institūcija vai pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 
23. marts.

Dabas aizsardzības plāni pieejami šeit.

Šajā aktivitātē iespējama, piemēram, tūrisma infra-
struktūras izveide vai atjaunošana, ezeru apsaim-
niekošana u.c.

Aktivitāte “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ie-
viešana”:

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes prioritāri aiz-
sargājamo sugu un biotopu saglabāšanai un aizsar-
dzības pasākumu realizēšanai, ja šie pasākumi uz 
projektu iesnieguma iesniegšanas dienu ir noteikti 
spēkā esošā sugu vai biotopu aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums – 190 000 eiro. Mini-
mālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta 
iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējuma no-
drošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var 
būt biedrība vai nodibinājums, pašvaldība, pašval-
dības institūcija un zinātniskā institūcija.

Projektu iesniegumu 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 ie-
gūt papildu līdzekļus, lai, saglabājot vai uzlabojot 
kādas aizsargājamas sugas dzīves vietu, vienlai-
kus veidotu sabiedrībai pievilcīgu un rekreācijai 

Foto: Sandra Bērziņa

http://www.lvafa.gov.lv
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.lvafa.gov.lv/projektu-konkursi/projektu-konkursu-nolikumi
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/
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izmantojamu vidi.

Ar jautājumiem par iespējamajām veicamajām 
aktivitātēm, konkrētām vietām, kurās aktivitātes 

iespējams īstenot, un citiem jautājumiem laipni 
aicināti vērsties pie LPS padomnieces vides aizsar-
dzības jautājumos Sandras Bērziņas (sandra.berzi-
na@lps.lv).

Inese Vaidere aicina skolēnus piedalīties 
konkursā

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izslu-
dinājusi konkursu 10.–12. klašu skolēniem “100 
vēstures mirkļi novadā: vietas un cilvēki”, kura mēr-
ķis ir apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu 
dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzva-
rētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un 

viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses 
Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veici-
nāšanas balvas.

Konkurss risināsies līdz 18. martam, un šajā datu-
mā darbi jāiesniedz, sūtot tos uz e-pasta adresi ine-
se.vaidere-office@europarl.europa.eu.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

mailto:sandra.berzina@lps.lv
mailto:sandra.berzina@lps.lv
mailto:inese.vaidere-office@europarl.europa.eu
mailto:inese.vaidere-office@europarl.europa.eu
file:///Users/arturs/Desktop/InfoLogs%205/100 v%C4%93stures mirk%C4%BCi novad%C4%81_nolikums.docx
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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

Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens 2018”

Zemkopības ministrija 
(ZM) jau 12. reizi izslu-
dinājusi par tradīciju 
kļuvušo konkursu Lat-
vijas skolu jaunatnei 
“Mūsu mazais pārgā-
jiens 2018”. Tajā aicinā-
ti piedalīties visu Latvi-
jas vispārizglītojošo un 

profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī intere-
šu izglītības pulciņi un mazpulki.

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2018” uzde-
vums ir izpētīt koka pārtapšanu enerģijā (siltum-
enerģijā, būvniecībā, mēbelēs, amatniecībā) gala-
produktu veidolā. Šāgada konkursa moto – “Mežs 
un enerģija”.

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un infor-
mācijas avotu izpēte par koka pārtapšanu enerģijā 
Latvijā un pasaulē galaproduktu veidolā. Tāpat jā-
dodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā un jāsaga-
tavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursi-
jas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā 
formā par interesantiem novērojumiem un atklā-
jumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām 
un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, foto-
attēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz līdz 16. aprīlim Zemko-
pības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta 
pa pastu ar norādi “Konkursam “MŪSU MAZAIS 
PĀRGĀJIENS 2018””, bet pieteikuma anketa jāaiz-
pilda tīmekļvietnē ŠEIT.

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē, sa-
daļā “Meža nozare”.

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.skriveri.lv/jaunumi/aicinam-piedalities-konkursa-musu-mazais-pargajiens-2018/
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/konkursi-un-pasakumi/musu-mazais-pargajiens?nid=483#jump
https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/konkursi-un-pasakumi/musu-mazais-pargajiens?nid=483#jump

